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Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man arbetar med flerspråkiga barn i förskolan, och 

hur man ser på modersmålsundervisning. Syftet är även att ta reda på hur de flerspråkiga 

barnen med familjer blir bemötta av förskolan och vad läroplanen säger om mångkulturalitet 

och flerspråkighet. Genom öppna intervjuer får jag reda på hur pedagogerna själva anser att 

förskolan arbetar med de flerspråkiga barnen, hur de bemöter barnen i förskolan och hur de 

ser på modersmål. I de deltagande observationerna ser jag om det pedagogerna själva sagt 

stämmer överens med verkligheten i förskolan. Jag valde att intervjua tre informanter och 

även att observera tre andra pedagoger i sju olika situationer, det är alltså sex pedagoger som 

deltagit i studien. Det jag kom fram till efter att ha intervjuat och observerat är att 

pedagogerna i förskolan i alla fall jag observerade arbetade så som de sa i intervjuerna. Man 

arbetar mycket med bilder, och även mycket med kroppen som hjälpmedel. Slutsatser som 

kan dras är att det är väldigt komplext att arbeta i en mångkulturell förskola, energi och 

tålamod är ett måste, liksom att vara konkret och tydlig.  
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1 Inledning 
 

Att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt är inte någon nyhet för de flesta. I 

samhällsdebatten finns många uppfattningar om flerspråkighet och undervisningen av 

flerspråkiga barn. Ofta beskrivs undervisningen som ett problem. Samtidigt vet vi att just 

undervisning av flerspråkiga barn pågår varje dag runt om i vårt land, men vi saknar ofta 

kunskaper om hur undervisningen ser ut i praktiken. Därför kände jag att jag ville ta reda på 

hur pedagogerna arbetar med barnen och om de vet varför de arbetar på dessa sätt och har ett 

medvetet syfte. Dessutom ansåg jag det intressant att ta reda på hur det fungerar med att 

bemöta flerspråkiga familjer, då jag såg att föräldrarna ofta inte kunde svenska utan bara sitt 

modersmål, jag blev därför nyfiken på hur pedagogerna gick till väga för att skapa ett tryggt 

klimat både för föräldrarna och för barnen.  

1.1 Syfte 
 

Den här studien syftar till att ta reda på hur mångkulturella förskolor arbetar med flerspråkiga 

barn i förskolan. Dessutom vill jag ta reda på hur förskolan bemöter barnen när de kommer till 

förskolan. En annan del av syftet är att ta reda på hur man ser på modersmålsundervisning i 

förskolan och vad läroplanen för förskolan (Lpfö98) säger om flerspråkighet och 

mångkulturalitet. 

1.2 Frågeställningar 
 

För att uppnå syftet med uppsatsarbetet är mitt mål att få följande frågor besvarade: 

 Hur arbetar pedagogerna på förskolan med barn med annat modersmål? 

 Hur bemöts barn med annat modersmål i förskolan? 

 Hur är synen på modersmålsundervisning i förskolan? 

1.3 Uppsatsens disposition 
 

Jag har valt att dela in mitt arbete i sex olika kapitel. I kapitel ett tar jag upp varför jag valt att 

skriva om flerspråkiga barn i förskolan, vilket mitt syfte är, vilka frågor jag vill få besvarade 

och hur jag valt att disponera uppsatsen. I kapitel två tar jag upp och redovisar den forskning 

som finns inom flerspråkiga barn i förskolan. I kapitel tre tar jag upp mitt metodval, och jag 

presenterar också vilka forskningsetiska principer jag tillämpat när jag gjort mina 
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undersökningar. I kapitel fyra presenterar jag vilka jag har intervjuat, hur observationerna gått 

till och sedan resultatet jag fått ut av mina intervjuer och mina observationer. I kapitel fyra 

analyserar jag också mina resultat. I kapitel fem diskuterar jag resultaten och även metoderna 

jag använt. I kapitel sex sammanfattar jag mitt arbete, drar slutsatser och redovisar mina 

tankar kring framtida forskning och framåtblickar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 Bakgrund 
 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden” (Lpfö98, 1998:6). Enligt Lpfö98 

(1998:6-9) gäller att ”förskolan skall medverka till att alla barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” och 

”förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål”. Calderon (2004:8-9) visar att läroplanen för förskolan, Lpfö98, stöder en 

mångkulturell förskola. Språk ska ses som en tillgång och förskolan ska se till att de 

flerspråkiga barnen får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

Lärande och utveckling står i centrum, men barnet ska inte bedömas och kunskaperna ska inte 

mätas. Läroplanen visar att förskolan ska anpassa sin verksamhet efter barnens individuella 

behov och förutsättningar. I Lpfö98 (1998:6) står det även att ”Barn med utländsk bakgrund 

som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden”. Även Pramling Samuelsson (2008:14–15) menar att 

förskolans läroplan bygger på uppdrag, perspektiv på lärande och mål att sträva mot. Det 

betyder att det finns mål att sträva mot, men inga mål barnen i förskolan måste uppnå. Målen 

finns där, men i framtiden. Det är även så att den svenska läroplanen skiljer sig från övriga 

länders på så sätt att den svenska endast visar hur man ska rikta lärandet i förskolan, i många 

andra länders läroplaner för förskolan visas det klart och tydligt hur man ska arbeta och vad 

man ska arbeta med, och även hur man ska utvärdera arbetet.  

I Lpfö98 (1998:3-4) står det att ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst 

genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respektför 

de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder”, ” Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling” och ”Den växande 

rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen 

möjligheter att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund”. 

I Lpfö98 (1998:5) står det: ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än 

andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens 

förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att 
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vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter” och ”Det svenska 

samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle”. Vidare sägs det att ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingar”. 

Calderon (2004:13–15) skriver att modersmålet är det man har med sig från födseln, och 

ju mer utvecklat modersmålet är desto lättare är det för barnet att ta in ännu ett språk. 

Samtidigt anser Benckert, Håland och Wallin (2008:7) att ”Ur ett globalt perspektiv är det 

vanligare att en individ är flerspråkig än enspråkig vilket innebär att en majoritet av världens 

befolkning är flerspråkig.”. Enligt Calderon (2004:7) har vart fjärde barn sina rötter någon 

annanstans i världen. Calderon menar även att ”kunna två eller flera språk betyder tillgång till 

fler världar”. För många familjer blir förskolan den första kontakten man har med det svenska 

samhället. Ladberg (2003:25) visar att för att ett barn ska kunna lära sig ett språk måste 

språket vara viktigt för barnet. Till exempel kan språket vara viktigt för att barnet måste 

kunna det för att kunna kommunicera med människor som är viktiga för barnet. Man måste 

behöva språket för att lära sig det, och behovet ett barn har förändras med åldern. Calderon 

(2004:9) påpekar att när barn kommer till förskolan har de olika bakgrund, vissa kan ingen 

svenska alls, andra kan lite svenska, och en del talar flytande svenska. Barnen har även olika 

familjer, kulturer och livsmiljö. Vissa barn är flerspråkiga, vilket innebär att förskolan måste 

anpassa sig för att tillgodose alla barns behov och förutsättningar, och inte att barnet ska 

anpassas för att passa in i förskolan och dess verksamhet. 

Benckert m.fl. (2008:9) anser att det är tydligt att arbetet med flerspråkiga barn skiljer 

sig från arbetet med enbart svenska barn. Att som pedagog redan från början visa intresse för 

barnets modersmål och tydligt visa uppskattning till flerspråkighet är en fördel. Personalen på 

förskolan bör även ha kunskap i hur man arbetar med flerspråkiga barn. Det är viktigt att 

pedagogerna har lika höga förväntningar på de barn som är flerspråkiga som på de svenska 

barnen då positiva och negativa förväntningar påverkar barnens inlärning direkt. Att förenkla 

sitt språk och vara väldigt konkret och tydlig är en självklarhet om barnet inte kan svenska, 

men för det ska man inte ha för låga förväntningar på barnet. Tre viktiga principer för 

språkutveckling hos flerspråkiga barn är enligt Benckert m.fl. (2008:97) ”bygg på det som 

barnet har med sig av sitt språk, sin kultur, sin förståelse och sina erfarenheter”, ”ge innehåll 
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som motsvarar barnets behov för att utvecklas” och ”ge barnen möjligheter att i nästa fas 

använda sina nyförvärvade kunskaper självständigt”. 

Vidare skriver Benckert m.fl. (2008:16) att barnens språkutveckling påverkas av flera 

olika faktorer. De menar att förskolan måste kartlägga sina förutsättningar för att kunna arbeta 

med barn som har ett annat modersmål. Förutsättningarna kan vara att det finns flera barn som 

har samma modersmål så de kan kommunicera med varandra, språkliga kompetenser hos 

pedagogerna på förskolan och om det finns modersmålspedagoger som barnen kan 

kommunicera med. Det är även viktigt att förskolan strävar efter ett livslångt lärande, och 

undersöker hur arbetet i grundskolan ser ut för att veta vad vi förbereder barnen till. Det är 

viktigt att man ser hur arbetet i grundskolan med barn med annat modersmål går till för att 

kunna förbereda barnen. Calderon (2004:11) påpekar att förskolan ska förbereda barnen för en 

framtid i ett samhälle som vi inte vet hur det kommer att se ut, vilket innebär att ”personalen i 

förskolan måste kunna möta omvärldens förändringar”. På samma sätt skriver Ladberg 

(2003:177) att barn när de börjar skolan måste ha sådana språkkunskaper så att de kan följa 

med i undervisningen. Det bästa för flerspråkiga barn är att få undervisning på det som är 

barnets starkaste språk, vilket oftast är modersmålet. Detta för att barnen ska få en större 

förståelse. Däremot har väldigt få barn den möjligheten, utan de flesta barn får undervisning 

på svenska. För de barn som har ett annat modersmål än svenska innebär det att de får arbeta 

dubbelt jämfört med de barn som har svenska som förstaspråk, då de först får arbeta med att 

förstå språket och sedan även med ämnet.  

Vidare visar Benckert m.fl. (2008:28–29) hur man kan arbeta med barn med annat 

modersmål för att främja deras språkinlärning. En viktig del av dagen är måltiderna. Då ges 

många möjligheter till konversationer och socialt samspel. Man kan även tala om vad det som 

är på bordet heter, såsom maträtterna, bestick och även tala om hemmets måltidstraditioner. 

Man kan även använda sig av sagor, musik, rim och ramsor för att utveckla barnens språk. 

När man gör det kan man även ta reda på om sången man sjunger eller boken man läser finns 

på andra språk, för att försöka få barnen att förstå. Att arbeta med fonologi och ständigt 

kommunicera och tydligt sätta ord på saker och ting gör att barnen lär sig orden snabbare. 

Ladberg (2003:153) påpekar att rytm, rörelse och sång är en viktig del för att kunna lära sig 

ett språk. Att använda sig av kroppen i såsom rörelselekar, ramsor och sånger kan barnen inte 

få för mycket av. Som pedagog är det viktigt att se dessa lekar som pedagogiska hjälpmedel 

för barnens språkinlärning. Det är inte heller viktigt att man i dessa lekar förstår allt utan det 

viktiga är att barnen har roligt och samtidigt bekantar sig med språket. Att använda sagor och 

berättelser är ett sätt att ge barnen tillgång till språket enligt Ladberg (2003:157–158). Genom 
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berättelserna och sagorna får barnen höra nya ord och meningar som de inte skulle använda 

annars. När man berättar sagor och berättelser för barnen är det viktigt att ge dem möjligheten 

att förstå så mycket som möjligt så att de inte ledsnar eller tappar koncentrationen. Alltså är 

det viktigt som pedagog att tänka över valet av saga eller berättelse väl och förbereda. För att 

öka barnens intresse ytterligare kan man även spela upp en teater av en saga eller berättelse, 

med föremål som dockor och djur. Detta gör att barnet både får se händelserna och får höra 

den vuxna berätta samtidigt. Ladberg (2003:159–160) skriver även om samlingar och varför 

vi har dem. På de allra flesta förskolor har man idag samling minst en gång under dagen. 

Många tror att samlingen är ett bra tillfälle för att träna på språket, men det har visat sig att ju 

mer styrda samlingarna är, desto mindre ger samlingen språklig. Detta för att barnets utrymme 

till att prata och uttrycka känslor blir minimalt. Speciellt svårt blir detta om barnen kan 

språket olika mycket, det är svårt att tillgodose allas behov. Många förskolor använder 

samlingen som ett inlärningstillfälle, vilket även det kan vara svårt om barnen har olika 

språkkunskaper.  

Wagner, Strömquist och Uppstad (2010:68–69) anser att relationen mellan förskolan 

och hemmet är av stor betydelse. Undersökningar har visat att om både barnens hem och 

förskola har en god språkmiljö gynnar det barnen. Det har däremot visat sig att förskolan har 

en mer betydande roll än hemmet, då undersökningar visat att om barnet kommer från ett hem 

med svag språkmiljö men går på en förskola med stark språkmiljö får barnet ett starkare språk 

än de barn som har en stark språkmiljö hemma men går på en förskola med svag språkmiljö. 

Detta betyder att förskolans roll för en god språkutveckling och barnens vidare skolgång är 

enormt viktig, viktigare än vad många tror. Ladberg (2003:152) menar att trygghet är en 

förutsättning för att barnet ska utveckla sitt språk. Det har visat sig att om barnet känner sig 

tryggt och bekräftat kommer språket så småningom. Därför är det viktigt att se till att barnen 

känner sig trygga på förskolan, då rädda och osäkra barn sällan lär sig mycket. Benckert 

(2003:75–77) påpekar att det är det är viktigt för barnets språkutveckling att barnet känner sig 

trygg, med det menas att för att barnet ska kunna känna sig tryggt måste även föräldrarna 

känna sig trygga och även ha förtroende för verksamheten i förskolan. Speciellt viktigt är det 

för utländska föräldrar som inte är så insatta i den svenska förskoleverksamheten. Svensson 

(2009:125) menar att språket påverkas av vad det finns för tillgång till böcker, tidningar och 

andra texter i hemmet. Även tillgången till papper och pennor, och dator påverkar språket.  

Föräldrars attityder till läsning och skrivning påverkar också det barnet. Föräldrarnas syfte 

med att läsa är även det viktigt, läser de för att de måste eller för att de vill utveckla språket? 
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Hur väljer man sagor, väljer man lättlästa sagor som går fort att läsa eller väljer man böcker 

efter innehåll? 

Arnberg (2004:45–48) skriver att föräldrar ofta undrar om barnens tvåspråkighet 

kommer vara negativt för barnets språkliga utveckling. De är ofta oroliga över om 

tvåspråkigheten kommer innebära en försening när barnen ska lära sig tala och om 

svenskinlärningen kommer bli negativt påverkad. Det finns få undersökningar om detta då det 

är väldigt komplext, men i de undersökningar som gjorts har det visat sig att tvåspråkiga barn 

inte försenas när det gäller att börja prata och de första orden. Däremot kan en försening 

förekomma högre upp i åldrarna. Det kan innebära att barnen får svårare att förstå ords 

betydelse och även att deras ordförråd inte är lika utvecklat som enspråkiga barns. En annan, 

äldre, undersökning visar att när det gäller ”tvåspråkighetens effekt på majoritetsspråket har 

man hittat såväl positiva som negativa effekter”. Även denna undersökning visar att det är 

ordförrådet, både det passiva och aktiva, som blir lidande hos tvåspråkiga barn. Däremot har 

nyare undersökningar visat att dessa negativa faktorer inte alls existerar, utan att 

tvåspråkigheten till och med har en positiv inverkan på den språkliga utvecklingen. 

Skillnaderna kan bero på att de äldre undersökningarna hade en skiftande kvalitet, att de 

innefattar en för stor grupp människor med för många olika ekonomiska och kulturella 

bakgrunder för att undersökningen ska bli trovärdig.  Wagner m.fl. (2010:64–67) anser att 

ordförrådet är det allra viktigaste. Det finns studier som visar att barnens talspråk påverkar 

den senare läsförståelsen i skolan väldigt mycket. Om barnet har ett bra ordförråd kommer 

barnet också med stor sannolikhet förstå texten bättre än ett barn som har sämre ordförråd. 

”De barn som har ett litet ordförråd vid slutet av förskoleåldern, förblir ofta svaga läsare 

under hela skolgången”. Ladberg (2003:38–39) skriver att ordförrådet hos en människa beror 

på vilka erfarenheter hon har. Ett barns första ord är ofta ord barnet känner igen, som hon har 

sett eller hört. Ett enspråkigt barn har enligt språkforskare med sig mellan 10000 och 12000 

ord i sitt ordförråd när denne börjar skolan. Detta är det receptiva ordförrådet och varierar 

självklart väldigt mycket från barn till barn. Detta ordförråd ökas hela tiden under skoltiden. 

Cromdal och Evaldson (2004:11) anser att trots det att forskare länge intresserat sig för 

flerspråkighet så finns det ”fortfarande relativt få studier som visar hur flerspråkiga använder 

olika språk i vardagliga skolsammanhang”. Det har dock visat sig, menar Cromdal och 

Evaldson, att flerspråkiga barn använder sig av både sitt modersmål och majoritetsspråket i 

vardagen. Även Ladberg (2003:25) påpekar att den som talar flera språk också använder dem 

olika. Det kan vara att man känner sig trygg med sitt modersmål i hemmet och därför talar det 

hemma, och att svenskan känns bekväm när man är i förskolan. De människor som talar flera 
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språk utvecklar och använder dem olika beroende på vem de pratar med. Små barn lär sig att 

rätta språket efter vem de pratar med så fort barnen lär sig mer än ett språk.  

I sin tur skriver Wagner m.fl. (2010:15) att ”många barn lär sig inte bara ett förstaspråk 

och sedan ett andraspråk, utan två språk samtidigt”. För att veta hur man ska arbeta med 

barnet bör man veta vad barnet har för förutsättningar. Detta kan vara om barnet kommer från 

en språklig minoritet, om det är viktigt för barnet att lära sig tala och skriva och vilka 

erfarenheter barnet har av språkinlärning och även vilken syn människor i barnets omgivning 

har på läs- och skrivinlärning och flerspråkighet. Om föräldrarna läser mycket för barnen, 

oavsett på vilket språk det är, bidrar det ofta till ett större ordförråd och ett bättre språk, 

medan det om föräldrarna är analfabeter blir svårare, även vad föräldrarna och andra vuxna i 

barnets omgivning har för syn på andraspråket påverkar barnen. Calderon (2004:24) anser 

även att omgivningens attityder till barnets modersmål påverkar språkutvecklingen.  

Vidare skriver Wagner m.fl. (2010:67–68) om hur viktigt det är med språkstimulans på 

förskolan. Förskolan har en viktig roll i barnens språkutveckling. Speciellt viktig är förskolans 

roll om barnen växer upp i ett hem där det finns få språkliga resurser. Sådant som är av 

betydelse är hur personalen talar med barnen, om de använder sig av ett varierande och rikt 

ordförråd. Det har även visat sig att det är viktigt med utvecklande samtal, alltså talar med 

barnen om saker de gör såsom sagor de läst, saker man ska göra och samtal där barnet får 

yttra sina känslor. Svensson (2009:125–126) påvisar även förskolans påverkan på 

skriftspråket. Att barnen har tillgång till böcker är viktigt. Även när personalen läser är 

viktigt, läser de när barnen ska vila, har de sagostunder innan maten eller läser de helt enkelt 

när barnen vill att de ska läsa? Pedagogernas syfte är även det viktigt, varför de läser för 

barnen. Kanske läser de för att de vill lugna ner barnen, eller kanske läser de för att de vill lära 

barnen något. Även tillgång till böcker, var de står, om det finns någon riktig ”myshörna” som 

lockar till läsning, om det finns ett stort utbud av böcker och om böckerna står så att barnen 

kan nå och se ordentligt är påverkande faktorer. Benckert (2003:74–79) anser att man för att 

kunna tillgodose barnens behov måste veta hur man på bästa sätt skapar förutsättningar för att 

flerspråkiga barn ska utvecklas. Det är även en fördel som pedagog att ha kunskap om vad 

flerspråkighet innebär och även hur det är att lära sig ett andraspråk. 

Calderon (2004:19) skriver att barn kan utveckla sina språk på olika sätt. Det finns två 

olika typer av tvåspråkighet, dessa kallas simultan tvåspråkighet och successiv tvåspråkighet. 

Med simultan tvåspråkighet menas om ett barn lär sig två språk redan från födseln eller när 

barnet är väldigt litet. Denna typ av tvåspråkighet kan uppkomma om föräldrarna dagligen 

talar varsitt språk med barnet. Då får barnet två förstaspråk. Om barnet däremot börjar lära sig 
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ett nytt språk, andraspråket, när förstaspråket redan behärskas kallas detta för successiv 

tvåspråkighet. Arnberg (2004:102–112) menar att successiv språkinlärning betyder, precis 

som det låter, att barnet lär sig språket successivt. Detta sker då barnet redan behärskar sitt 

modersmål och ska lära sig ett annat språk, till exempel när barnet börjar förskolan. Calderon 

(2004:19) skriver att detta vanligen sker efter att barnet är ungefär tre år. Oavsett vilken typ av 

tvåspråkighet barnet har är det vanligt att de blandar språken. Det är både naturligt och vanligt 

att man som flerspråkig blandar språken. Cromdal och Evaldsson (2003:23) visar att man ofta 

ser på de tvåspråkiga barnen som ”dubbelt enspråkiga”, vilket innebär att man anser att 

barnen ska behärska varje språk för sig och inte blanda dem. Enligt Ladberg (2003:63–64) är 

det vanligt att små barn blandar sina språk som om det vore ett språk. Detta sker dock 

vanligtvis innan barnet fyllt tre år. Ladberg skriver även att treåriga barn ofta har ”lagt en 

grund i sitt eller sina språk”, och därmed har en bättre uppfattning om hur de kan använda 

språken, både när de talar med människor de känner och okända människor. Även Håkansson 

(2003:145–190) och Arnberg (2004:102–120) skiljer mellan simultan och successiv 

språkinlärning. Arnberg menar att de flesta tvåspråkiga barn inte är lika duktiga på båda 

språken, utan att de olika språken dominerar olika delar av barnens liv. Detta kan till 

exempelvara att barnet talar ett språk hemma och ett språk på förskolan. Svensson (2009:190) 

påpekar också att det är vanligt att personer som talar flera språk använder sina olika språk 

beroende på situation.  

Benckert m.fl. (2008:20) skriver att enligt grundskoleförordningen måste man för att få 

modersmålsstöd använda modersmålsspråket dagligen i hemmet. Det får alltså inte vara ett 

nytt språk utan barnet måste väl känna till det för att ha rätt till modersmålsstöd. Man kan inte 

heller få modersmålsstöd i mer än ett språk. Dessutom måste det finnas minst fem barn i 

kommunen med samma modersmål för att kunna genomföra modersmålsstödet. 

Grundskoleförordningen gäller för de barn som går i skolan, men många kommuner väljer att 

se det som att det gäller för förskolan också, då det inte finns något direkt stöd för 

modersmålsstöd i Lpfö98. Enligt Lpfö98 gäller (1998:6) att ”förskolan skall medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och 

sitt modersmål”. Vidare skriver Benckert m.fl.  (2008:20) att man så tidigt som möjligt i 

förskolan ska stöda barnets modersmål. Det är viktigt att barnen får höra och använda sitt 

modersmål så mycket som möjligt eftersom ”språk är färskvara”.  
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3 Metod och material 
 

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur arbetet med flerspråkiga barn fungerar på 

förskolor där mångkulturalitet är vanligt. Jag har tagit beslutet att göra en kvalitativ studie, då 

jag ser det som mest passande för att få fram den information jag vill ha. För att samla fakta 

och information till detta examensarbete har jag valt att använda mig av intervjuer som 

främsta datainsamlingsmetod. Detta för att jag anser det vara den mest relevanta metoden till 

denna typ av arbete. Jag kommer även att använda mig av några observationer för att se om 

det som kommer fram i intervjuerna verkar stämma överens med verkligheten ute i förskolan.   

3.1 Kvalitativ studie 
 

Jag har genomfört en kvalitativ studie eftersom jag vill veta hur det fungerar på en specifik 

förskola. Stukát (2009:32–33) menar att det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att ”tolka 

och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga”. Vanliga 

former av datainsamling i den kvalitativa studien är ostrukturerade observationer och öppna 

intervjuer. Forskarens egna tankar och erfarenheter spelar stor roll även i tolkningen av 

arbetet. Den kvalitativa studien är även bra att använda då man ”ingående studerar exempelvis 

en enda människa eller en enda arbetsplats”. Genom detta får man fram en djupare förståelse 

inom ämnet man forskar.  

3.2 Intervjuer 
 

Jag har delat in intervjun i tre huvudfrågor, dessa tre frågor är ”Hur arbetar du med barn som 

har ett annat modersmål?”, ”Hur bemöter du barn som har ett annat modersmål i förskolan?” 

och ”Hur ser du på modersmålsundervisning i förskolan?” Dessa tre frågor kommer vara 

öppna och ostrukturerade. Jag ville inte leda in pedagogerna på svar de inte hade svarat 

annars, utan det är viktigt för mig att få fram hur det verkligen är utifrån deras synvinkel. Jag 

har delat in intervjuerna i dessa tre huvudfrågor då jag anser det vara mest relevant med tanke 

på mina frågeställningar. Min tanke när jag intervjuade var att spela in intervjuerna och sedan 

skriva rent dem, och även låta de intervjuade läsa igenom och godkänna resultatet innan jag 

använde mig av dem i examensarbetet. De tre pedagogerna jag intervjuat är alla kvinnor. 

Informant A är förskollärare, i 40-årsåldern och har arbetat på förskola i nästan 15 år. Hon har 

arbetat med flerspråkiga barn i nästan hela sin karriär. Informant B är i 50-årsåldern, har 

arbetat på förskola i snart 30 år och är även hon förskollärare. Informant C är i 35-årsåldern 
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och har arbetat som förskollärare i fem år, varav tre år med flerspråkiga barn. Jag har alltså 

sammanlagt gjort tre intervjuer. 

Stukát (2009:37–39) anser att intervjuer är en av de viktigaste och mest använda 

metoderna när man forskar inom utbildningsvetenskap. Man kan göra forskningsintervjuer på 

många olika sätt, detta beror delvis på hur mycket utrymme man ger den man intervjuar. Om 

man ger den intervjuade ett stort utrymme är chansen större att något nytt och spännande kan 

komma fram. Däremot blir det svårare att jämföra svaren hos de man intervjuar. Det som 

känns som den mest relevanta intervjutypen för detta arbete är den ostrukturerade intervjun. 

Stukát (2009:39) skriver att i den intervjutypen är intervjuaren medveten om vad som ska 

täckas in i intervjun, men frågorna kan bli spontana och oförutsägbara. Man ställer frågor 

utifrån den intervjuades svar, man individualiserar följdfrågorna. Man kan även ställa 

utvecklande frågor så som ”vad menar du nu?” och ”kan du berätta mer om det?”. Samspelet 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad utnyttjas för att få en så ”fyllig 

information som möjligt”. Denna metod gör att man kan komma djupare inpå frågorna och 

komma längre.   

Min tanke är även att genomföra intervjun på en plats där både den intervjuade och jag 

känner oss trygga och där risken för att bli störda är minimal. Det var även viktigt för mig att 

intervjun skedde på en plats där den intervjuade kan känna att denne kan säga vad den vill 

utan att någon kan stå utanför och lyssna eller där det kan höras genom väggen. Stukát 

(2009:40) menar att intervjun både ska kännas trygg och vara ostörd för att på bästa sätt få 

fram den information man som intervjuare är ute efter. 

3.3 Observationer 
 

Jag har även valt att använda mig av observationer. Anledningen är att jag vill se om 

pedagogernas svar på mina frågor stämmer överens med verkligheten. Jag anser att 

observationer är ett bra sätt att se hur det verkligen går till. Det kan vara så att pedagogerna 

tror att förskolan gör på ett visst sätt, men att de inte gör det i praktiken. Jag har genomfört 

såkallade deltagande observationer, vilket innebär att jag i den dagliga verksamheten 

observerat situationer som uppkommer. Jag har varit på en och samma avdelning på en 

förskola och observerat, sammanlagt är det sju observationer som är genomförda. 

Observationerna jag gjort är mellan 15 och 40 minuter långa, i vissa observationer har jag 

redovisat observationen i sin helhet, medan jag i andra observationer tagit ut de delar som 
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varit relevanta. Jag har valt att kalla de pedagoger jag observerat för pedagog D, pedagog E 

och pedagog F. 

Stukát (2009:49) tycker att användning av observationer brukar ”vara lämpligast när 

man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör”. Det kan vara 

en stor skillnad på hur människor tror att de gör och vad de verkligen gör. Det kan vara så att 

den man intervjuar av någon anledning ljuger för en, i en intervju är det svårt att veta hur 

sanningsenliga svaren är. En nackdel med observationer som datainsamlingsmetod är att det 

ofta tar lång tid och även kräver att man har en bakomliggande tanke.  

Jag har använt mig av det som Stukát (2009:51) kallar för deltagarobservation. En stor 

fördel med denna observation är att man får ta del av socialt samspel och även sådant som 

ofta kan tas för givet. Den deltagande observationen innebär att man ”under en längre tid 

deltar i (men försöker undvika att störa eller förändra) den situation man är intresserad av”. 

Det är även vanligt att man vid denna typ av observation gör anteckningar under dagen som 

kan komma att bli användbara. Man bör även i förväg bestämma några frågor som kommer att 

vara i fokus för observationerna. En nackdel med denna typ av observation kan dock vara att 

man omedvetet kan påverka situationerna man observerar genom att bli känslomässigt 

påverkad.  

3.4 Forskningsetiska principer 
 

Jag har tillämpat de forskningsetiska principerna i detta examensarbete. Jag har varit väldigt 

tydlig med hur jag kommer att använda informationen jag fått ut genom mina intervjuer och 

min forskning. Om pedagogerna velat har de fått möjlighet att läsa igenom det jag fått fram 

genom deras intervjuer och godkänna. Jag har även lämnat ut information om intervjuerna 

och de tre huvudfrågorna jag kommer ställa under intervjun en tid innan intervjun genomförs, 

detta för att de ska kunna förbereda sig och även kunna tacka nej till att delta om de känner att 

det inte känns bra. Dessutom har jag informerat föräldrarna om att jag kommer att observera 

situationer då barnen kommer att vara med, men att det är pedagogen jag observerar och inte 

barnen. Föräldrarna har även de fått möjlighet till att neka deras barn till att vara med under 

observationerna.  

Stukát (2009:131) skriver att de som på något sätt berörs av den studie man gör måste 

informeras både om syftet med forskningen, och även om att det är frivilligt att delta i studien. 

Man bör även informera om att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Information med syfte, tillvägagångssätt och hur resultaten kommer användas och presenteras 
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bör lämnas ut till deltagarna i studien. Som ansvarig är det även bra att få samtycke från 

vårdnadshavare till de deltagare som är under 15 år. Man bör även ta hänsyn till de som 

medverkar vad gäller anonymitet och informera om att man kommer att behandla alla 

uppgifter konfidentiellt och att eventuella privata data som kan identifiera den intervjuade inte 

kommer användas i resultatet.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Presentation av informanter 
 

Informanterna i detta uppsatsarbete är tre pedagoger inom förskoleverksamhet, alla tre är 

kvinnor. Jag kallar mina tre informanter i detta arbete för Informant A, Informant B och 

Informant C. Informant A är förskollärare, i 40-årsåldern och har arbetat på förskola i nästan 

15 år. Hon har arbetat med flerspråkiga barn i nästan hela sin karriär. Informant B är i 50-

årsåldern, förskollärare och har arbetat som förskollärare i snart 30 år. Inom området har hon 

arbetat i ungefär 20 år. Informant C är i 35-årsåldern och har arbetat som förskollärare i fem 

år. Med flerspråkiga barn har hon arbetat i tre år. 

Genom mina frågor till de intervjuade pedagogerna får jag reda på hur de själva anser 

att förskolan arbetar med flerspråkiga barn, om detta sedan stämmer kommer synas i 

observationerna. Jag var bekant med pedagogerna jag intervjuade sedan innan.  

4.2 Att arbeta med barn som har ett annat 

modersmål i förskolan 
 

Fråga 1: Hur arbetar du med barn som har ett annat modersmål? 

Alla informanter var eniga om att frågan var en stor fråga, de var även eniga om att man 

arbetar mycket med bilder. Informant A sade att ”vi arbetar med hela kroppen”, med det 

menade hon att hon med hjälp av kroppen försökte göra sig tydlig och få barnen att förstå. 

Detta stämmer överens med det Benckert m.fl. (2008:9) skriver, att man måste vara konkret 

och tydlig för att få barnen att förstå, även genom att förenkla sitt eget språk. Också Ladberg 

(2003:153) anser att man bör använda rytm, rörelse och sång för att kunna lära sig ett språk. 

Ladberg skriver även att barnen inte kan få för mycket av detta. Informant C berättade att man 

arbetar med bilder bland annat genom att man har olika kort med situationer på som barnen 

får förklara utifrån sin egen kunskap. ”Det kan vara allt från enstaka ord som diskar till hela 

berättelser där barnet ingående berättar vad som händer på kortet”. Informant A sa att ”det är 

ju lika tufft för mig att göra mig förstådd som det är för barnen att försöka förstå”, men att 

barnen ofta lär sig väldigt fort. Det håller även informant B med om, att barnen ofta gör stora 

framsteg och lär sig fort. Informant C började med att svara på frågan genom att svara glädje. 

”Glädjen är så otroligt viktig för att barnen ska vilja lära sig. Att visa barnen redan när de är 

små att det är kul med språk, att man kan leka fram språk”. 
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Informant B säger även att grammatiska fel är vanligt, men att det inte är något man 

arbetar med när barnen är så små. Huvudsaken är att barnen kan göra sig förstådda. Hon säger 

att pedagogerna ofta svarar korrekt. ”om ett barn säger ’han är dum mot mig’ om en flicka 

kan jag svara ’är HON dum mot dig?’ extra tydligt för att tydliggöra, men jag skulle aldrig 

säga ’det är en flicka, då säger vi hon och inte han’, för jag tror det kan göra barnet ännu mer 

osäker på det svenska språket”. 

Individualisering är något som alla informanter tog upp i intervjun. Informant A säger 

att det är stort spann på barnen, att barnen kan väldigt olika. Informant B säger att hon 

försöker se alla barn och att det är viktigt att se alla barn som egna individer. Informant C 

svarade att man arbetar med individualisering men att det inte är alltid tiden och energin finns 

till för alla barn, hon säger att ”tiden ska finnas och vårt mål är så klart att alla barn ska få sina 

behov tillgodosedda”. Informant A berättar att hon i samlingen till exempel använder 

övningar som går att göra både svårare och lättare för de barn som kan mindre respektive mer. 

Hon tar även upp att hon i samlingen måste ligga på en grundläggande nivå för att få med sig 

alla barn, och att hon måste göra det hon gör väldigt långsamt. Informant C säger att hon är 

lite emot samlingar där hela gruppen ska delta då det är så stort spann och de som kan lätt 

tröttnar när det blir för lätt eller för svårt, även om man ofta kan anpassa efter varje barn. 

Informant C säger att hon istället tycker att man kan ha flera olika samlingar där barnen 

utifrån sin nivå delas in i grupper. Ladberg (2003:159–160) är i enlighet med Informant C, 

Ladberg påpekar att många tror att samlingen är bra, men då många samlingar idag är så 

styrda blir de inte så språkliga som många tror. Informant B säger att man försöker arbeta så 

att barnen som kan mer får hjälpa de barn som kan mindre. Detta för att de barn som kan mer 

ska få känna sig duktiga, och för att de som kan mindre ska få lära sig av de som kan mer. I 

Lpfö98 (1998:5) står det att all barn har rätt att få stöd med hänsyn till barnens egna behov 

och förutsättningar. 

Informant B säger även att den stora skillnaden mellan en mångkulturell förskola och en 

”svensk” förskola är språkbristen och bristen på ordförråd, informant A håller med och säger 

att det svenska barnen kan är språket och att ”jag måste ju jobba fram språket först och främst 

för att vi överhuvudtaget ska kunna arbeta”. Arnberg (2004:45–48) menar att ordförrådet är 

det som är lidande hos tvåspråkiga barn, både det passiva och aktiva. Wagner (2010:64–67) 

skriver att ordförrådet är det allra viktigaste när man använder ett språk. Ladberg (2003:38–

39) menar att ordförrådet hos en människa beror på vilka erfarenheter denna har. Informant A 

säger även att man kan i en svensk förskola sitta och ha en samling där alla förstår vad du 

säger, medan man på en mångkulturell förskola måste använda bilder och göra sakta för att 
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barnen ska kunna lära sig. Även tiden är viktig, att ta sig tid. Både informant B och C nämner 

även att det är påfrestande att arbeta med språket. C säger att ”även vi är bara människor” och 

B säger att ”det är påfrestande, det är klart. Men jag tänker inte så mycket på det, det går av 

sig självt på något sätt”.  

4.3 Att bemöta barn med annat modersmål i 

förskolan 
 

Fråga 2: Hur bemöter du barn som har ett annat modersmål i förskolan? 

Både informant B och C var överens om att man försöker möta varje barn som egna individer 

med egna personligheter. C säger att ”det finns inget generellt sätt jag kan säga att jag 

bemöter dem på utan det varierar”. Informant B säger att det kan vara svårt att veta hur man 

ska bemöta barnen och även föräldrarna beroende på vad familjen kommer från för kultur och 

att hon tycker det är viktigt att ha information om de olika kulturerna för att kunna bemöta 

dem på ”rätt sätt”.  

Informant A sa att inskolningssamtal är något man alltid har när ett nytt barn kommer 

till förskolan. Om föräldrarna inte kan någon svenska tas en tolk in, så att förskolan kan vara 

säker på att föräldrarna förstår och även kan göra sig förstådda. Inskolningssamtalet följs även 

upp med ett uppföljningssamtal, så att förskolan än en gång kan ”försäkra sig om att föräldern 

har förstått och får chansen att prata med oss och göra sig förstådda”. Informant A berättar 

även att man har sådana föräldrar som de inte alls kan göra sig förstådda med, och att den 

dagliga kontakten i tamburen som existerar på många andra förskolor inte existerar på samma 

sätt här. Hon berättar också att det är viktigt att ”föräldrarna förstår att det här inte är något 

’IKEA-bollhav’ som de lämnar barnen till utan till en verksamhet. Därför är det viktigt att 

föräldrarna förstår vad vi gör här och hur det fungerar”. Även informant C berättar om 

inskolningssamtal, uppföljningssamtal och tolk på samma sätt som informant A. Informant B 

säger att det oftast är svårare att få föräldrarnas förståelse än barnens. Ofta kan föräldrarna ha 

stora åsikter och krav på förskolan och hur de vill att deras barn ska uppfostras. Informant B 

säger ”förskolan ska ju stötta hemmen vad gäller uppfostran men på samma gång har vi 

värdegrunden och etik och moral som vi på förskolan ska följa”. Ibland kan det krocka, 

kulturer och religioner och förskolans ”regler”. Informant C säger att ”det är ofta deras åsikter 

om barnuppfostran skiljer sig mycket från vår, och det måste vi på något sätt acceptera. Vissa 

kulturer vill inte alls uppfostra sina barn, medan det är superviktigt för andra”. Wagner m.fl. 
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(2010:68–69) skriver att relationen mellan hem och förskola är jätteviktig för barnet. 

Förskolan har en viktig roll i barnens språkutveckling, speciellt när hemmet har en svag 

språkmiljö. Ladberg (2003:152) påpekar att det är viktigt att barnet känner sig tryggt för att 

barnet ska utveckla sitt språk. Även Benckert (2003:75–77) skriver om trygghet, både att 

barnen ska känna sig trygga men även att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga och 

ha förtroende för verksamheten. Detta är speciellt viktigt för utländska föräldrar som oftast 

inte är så insatta i verksamheten i förskolan.  

Hjälpmedel var även något alla informanter tog upp i intervjuerna. Informant C svarade 

att de hjälpmedel som finns är inskolningshjälp och tolk, annars finns det inte mycket att 

tillgå. Informant B nämnde också inskolningshjälp och tolk men tog även upp svårigheterna 

med dessa resurser. Hon menade att det ibland kan vara känsligt för föräldrarna att ha någon 

okänd människa som pratar samma språk och kommer från samma land eller har samma 

religion. Ofta finns det olika ”klaner” och om man är ”finare” än en annan är man ofta inte 

intresserad av att prata med denna person. Informant B säger också att det är därför det är 

viktigt att ha kunskap i hur olika kulturer och religioner fungerar, för det är inte så lätt att 

förstå. Informant A menade att man använder sig mycket av ”Google översätt” när man ska 

göra sig förstådd för föräldrarna. Dock finns det föräldrar från vissa länder som ofta inte kan 

läsa och skriva, vilket skapar svårigheter. Informant B säger även att inskolningshjälp och tolk 

ofta fungerar sådär, det är dyrt och ofta gör de inte heller sitt jobb. Hon nämner även att det 

kan vara svårt att som pedagog lita på att föräldrarna får den informationen de ska ha när man 

inte själv kan prata med dem. ”Det är inte alltid lätt att lita på att tolkarna säger det man 

säger”. Informant A säger att man sällan får någon information om kulturer utan att förskolan 

själva har fått ta hjälp av utomstående personer för att få information. Bland annat har det på 

senaste tiden kommit mycket familjer från Somalia, och deras kultur skiljer sig väldigt 

mycket. Bland annat fick inte somalierna något skriftspråk förrän 1972, enligt informant A. 

Det innebär att många föräldrar är analfabeter. För att få hjälp med det har man tagit hjälp av 

integration och IDA-projektet (ett projekt för förskolor och skolor i mångkulturella områden 

och med mycket mångkulturalitet). ”Vi vill veta hur de lever, hur de tänker, vad äter de?” 

säger informant A. Wagner (2010:15) anser att man bör, för att veta hur man på bästa sätt kan 

arbeta med barnen, veta vad de har för bakgrund och förutsättningar. Calderon (2004:24) 

skriver att omgivningens syn på andraspråket påverkar barnets språkutveckling. Benckert 

(2003:74–79) menar att det är en fördel om man som pedagog har kunskap i hur det är att lära 

sig ett andraspråk.   
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4.4 Syn på modersmålsundervisning i förskolan 
 

Fråga 3: Hur ser du på modersmålsundervisning i förskolan? 

Alla informanter hade en positiv grundsyn till modersmålsundervisning i förskolan. Informant 

A berättade att när barnen fyller fem år har de rätt att gå på modersmålsundervisning. ”Före 

det får de inte, men jag tycker de behöver det!” Informant A sa även att det ofta är så att 

barnen ska åka buss ner till city för att ha undervisning. Detta gör att många barn inte åker på 

modersmålsundervisningen, på grund av att föräldrarna tycker det är läskigt och obehagligt att 

deras barn ska åka buss själva, utan dem, ner till city. Därför säger många föräldrar ifrån vad 

gäller modersmålsundervisningen. Informant C säger att hon tror att det är ”bra för barnen att 

få träffa ’samma skrot och korn’ eller vad man ska säga. Barn som förstår dem på ett annat 

sätt”. Informant C säger även att modersmålet ofta är barnets starkaste språk och därför blir 

det så att barnen lättare känner tillhörighet till andra barn som pratar samma språk på något 

sätt. Det är även vanligt att familjerna umgås med andra familjer från samma land, plus att det 

ofta blir så att ”många av samma etnicitet hamnar på samma ställe, de söker sig till varandra”. 

Informant B säger att modersmål är bra men kan även fungera sådär. ”Ibland händer det att 

barnen inte vill åka iväg på modersmål men att de blir tvingade av föräldrarna, det känns som 

att det är jätteviktigt för föräldrarna”. Då kan det kännas som att det ska göras mer för 

föräldrarnas skull istället för barnens, vilket blir fel, menar informant B. I Lpfö98 (1998:6) 

står det att ”förskolan skall medverka till att alla barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål”. Calderon (2004:8-9) 

skriver att språk ska ses som en tillgång och att det är viktigt att förskolan ser till att barnet 

utvecklar både sitt modersmål och det svenska språket.  

4.5 Information om observationer 
 

Mina observationer är genomförda under pass som är mellan 15 och 40 minuter långa. I en del 

av observationerna har jag tagit ut delar som jag anser passar in i min forskning, medan jag i 

andra observationer har med observationen i sin helhet. Med hjälp av dessa observationer har 

jag fått se hur pedagoger verkligen arbetar med barn som har ett annat modersmål, och om det 

som pedagogerna sagt i intervjuerna stämmer. Jag känner pedagogerna jag observerat och 

även barnen sedan tidigare då det är på förskolan jag haft min praktik. I mina observationer 

kallar jag pedagogerna för pedagog D, pedagog E och pedagog F för att tydligt visa vem jag 

observerat. 



22 

 

4.6 Observationer 
 

Observation 1 (vid frukostbordet) 

Denna observation varade i ungefär 15 minuter. Vid bordet sitter fem barn, pedagog D och 

jag. Det är måndag idag och till frukost är det filmjölk med müsli och smörgås. Det finns även 

uppskuren frukt på bordet. Av de som sitter vid bordet är alla av annat modersmål. Pedagog 

D, som sitter vid bordet börjar med att hälla upp fil i tallrikarna och frågar barnen om de vet 

vad frukosten heter. Fil, säger de utan någon större fundering. När pedagog D frågar vad 

müslin heter, vad det är svarar ett barn ”flingor” varpå pedagog D säger ”ja, det kan man säga, 

men man kan också säga något annat…”. Barnen funderar lite men de kommer inte fram till 

något mer svar. ”Man kan kalla det för müsli”, säger pedagog D. Barnen fnissar lite, tycker att 

det låter lite konstigt. ”Müsli…” säger en flicka tyst för sig själv. Sedan börjar de äta. 

”Fröken, vad det är i müsli?!” frågar en pojke plötsligt. ”Ja, vad tror ni?” svarar pedagog D. 

”Det är konstiga saker… men det är gott” säger en flicka. ”Russin!” säger pojken. ”Ja… det är 

lite olika saker… ser ni här, det är torkad banan… och det här heter havregryn, det gör man 

också gröt av… och det här är flingor, cornflakes kan man kalla dem”, säger pedagog D.  

I observationen av denna pedagog kunde man se att pedagog D arbetar mycket med ord 

och upprepning. Precis som informant B säger så gick hon inte in och rättade grammatiska fel 

utan lät dessa vara. Man märker även i intervjun att barnen inte har så stort ordförråd, utan 

använder ord de kan för att förklara sig runt ordet de vill komma fram till. Däremot var 

pedagog D väldigt lugn, tydlig och konkret och gav barnen tid till att fundera och fråga, och 

gav även barnen tydliga och enkla svar så att de skulle förstå.  

Observation 2 (morgonsamling) 

Samlingen och observationen är ungefär 20 minuter lång. Klockan nio varje morgon är 

det samling på förskolan. Den här dagen börjar samlingen med att pedagog D väljer ett barn 

som får räkna hur många barn det är där. Barnet som får räkna idag har ett annat modersmål 

och kan inte svenska så bra. Hon går runt på samlingsmattan och räknar barnen ”1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9…” hon blir tyst en stund. ”10…” hon stannar och blir tyst, kommer av sig lite. ”Vad 

kommer efter 10, Lisa?” säger pedagog D. Lisa är tyst. ”ELVA” ropar några andra barn. ”Är 

det så, Lisa?” frågar pedagog D. Lisa nickar. ”Och sen då?” säger pedagog D. Lisa svarar inte 

och några andra barn räcker ivrigt upp händerna. Pedagog D frågar ett annat barn som säger 

”12, 13, 14, 15…16 är här”. Pedagog D nickar och samlingen fortsätter, Lisa får sätta sig på 

sin plats igen. Samlingen fortsätter och pedagog D pratar med barnen om vad det är för dag, 
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vad det är för månad, vilket datum det är, vilka siffror det är i dagens datum och så har de 

något som de kallar för ”veckans bokstav”, där de varje vecka drar en ny bokstav som de 

fokuserar på under en vecka. Barnen får säga ord som börjar på bokstaven A som är veckans 

bokstav. En flicka som heter Vana säger att hennes namn börjar på A. ”Gör det verkligen 

det?” frågar pedagog D. ”Ja” säger Vana helt säker. Pedagog D tar en whiteboardpenna och 

skriver på tavlan ”V A N A” säger hon samtidigt som hon skriver. ”Är det A det börjar på?” 

frågar hon igen. Vana ser tveksam ut. ”Jag har två A i mitt namn” säger hon. ”Ja! Det har du, 

Vana. Du har två A, men ditt namn börjar på V, men det slutar på A!” Vana nickar och ser 

nöjd ut. En pojke räcker upp handen och säger ”det finns många namn i mitt” ”Hur menar du 

nu?” frågar pedagog D. ”Alessandro är många namn”. ”Du menar att ditt namn har många 

bokstäver, Alessandro?” frågar pedagog D. Alessandro nickar. ”Ja, man kan ha många 

bokstäver i sitt namn. Vissa har många bokstäver och andra har några” säger pedagog D.  

I denna observation lät pedagog D de barn som kan mer hjälpa de barn som kan mindre, 

precis som informant B sa i intervjun. Detta gjorde att Vana fick hjälp, och att ett annat barn 

fick hjälpa henne och fick känna sig duktig. Pedagog D var även tydlig och konkret genom att 

skriva på tavlan och tydligt visa Vana vad hon menade när hon förklarade.  

Observation 3 (samling innan lunch)  

Denna samling pågår ungefär 15 minuter. På förskolan brukar de även ha en samling 

innan lunch. Denna samling brukar vara mer lek, sång och teaterinriktad. Idag ska barnen få 

leka en lek där de ska sitta i en ring med benen ut, och pedagog E ska rulla en boll till dem, en 

i taget. ”När ni får bollen till er, då ska ni tala om vilket erat favoritdjur är, man kan ha flera 

favoritdjur men nu får ni välja ett djur” säger pedagog E och börjar med att rulla bollen till en 

pojke. ”Hund” säger han och rullar tillbaka bollen. Pedagog E rullar återigen iväg bollen till 

en flicka som säger ”fjäril”, nästa barn säger ”dinosaurie”. När bollen rullas till en annan 

pojke säger han ”Maria”, som är ett annat barn på förskolan. ”Hur menar du nu?” frågar 

pedagog E, ”Maria…är hon ett djur?” ”Ja…” svarar pojken men ser tveksam ut. ”Är du också 

ett djur då?” frågar pedagog E pojken. ”Nej, jag är en pojke” svarar han. ”Varför är Maria ett 

djur då?” frågar pedagog E igen och de andra barnen börjar lägga sig i diskussionen. ”Maria 

är inget djur, hon är en flicka” säger ett annat barn. ”Jag vet väl det” säger pojken ”men Maria 

och jag leker katt”. ”Så du menar att katt är ditt favoritdjur?” frågar pedagog E. ”Ja…katt! 

Maria är en katt…” 

I denna observation av samlingen märker man att frågan från början inte var tydlig utan 

kunde tolkas på flera sätt. Däremot försöker pedagog E ta reda på hur pojken tänker och 

ställer utvecklande frågor till pojken så att han själv får fundera på hur han menar när han 
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säger att Maria är ett djur. Genom att pedagog E ställer utvecklande frågor till pojken får hon 

till slut reda på hur han menar när han säger att Maria är ett djur. Detta stämmer överens med 

det informant A sade om att det är lika svårt för barnen att förstå som för pedagogen att 

försöka få barnet att förstå. Man märker även av att pojken inte har så bra ordförråd och inte 

heller kan språket så bra.  

Observation 4 (lunch) 

Denna observation pågår ungefär en halvtimme, under hela lunchen. Barnen ska äta 

lunch på förskolan, och idag är det köttbullar och makaroner. Det är fyra flickor som sitter vid 

matbordet, och pedagog F. De flesta av barnen tycker om köttbullar och makaroner. Det 

serveras även ketchup till måltiden. Pedagog F lägger upp maten på tallrikarna och frågar om 

barnen vill ha ketchup till. Alla barn säger ja, utom Anni. Hon säger att hon inte tycker om 

ketchup. Pedagog F säger att hon inte behöver äta det om hon inte vill. Anni får sin tallrik, 

bestick och ett glas mjölk. Hon börjar peta i maten men äter ingenting. Efter en stund frågar 

pedagog F Anni ”varför äter du inte, Anni? Var det inte gott?” ”nej…jag fick ingen sås”. ”Det 

fanns ju ingen sås idag, Anni” säger pedagog F och fortsätter äta. Anni fortsätter att bara sitta 

och titta på maten. Hon säger ingenting heller, fast de andra barnen sitter och pratar om vad 

för mat som är god och inte god. Tiden går och Anni sitter bara och stirrar ner i sin tallrik. 

”Men Anni” säger pedagog F ”nu får du i alla fall smaka lite på maten”. ”Vill ha sås…” säger 

Anni. ”Men jag sa ju att det inte finns någon sås, Anni” säger pedagog F. ”Andra barnen fick 

sås” säger Anni. ”Nej Anni, ingen fick sås. Vi andra har ketchup men det ville ju inte du ha?” 

säger pedagog F frågande. Anni nickar. ”Vadå, ville du ha ketchup nu?”. Anni nickar igen. 

”Okej, Anni, klart du ska få ketchup… man kan ju faktiskt säga att det är sås också, att jag 

inte förstod det. Förlåt, Anni! Här får du ketchup”. Pedagog F häller ketchup på Annis tallrik 

och Anni blir genast glad. Hon äter upp maten snabbt och vill även ha mer. ”Vill du ha lite 

ketchup nu också”, frågar pedagog F och ler mot Anni. ”Ja! Ketchup!” säger Anni.   

I denna observation märks det hur viktigt språket är, och hur viktigt det är att inte låsa 

sig vid specifika ord, utan att försöka förstå barnen fast de inte har ordförrådet. Både 

informant A och B sa i sina intervjuer att språkbristen och brist på ordförråd är en av de stora 

skillnaderna mellan en mångkulturell förskola och en förskola som inte är mångkulturell. I 

denna situation hade pedagog F kunnat använda kroppen, och pekat på ketchupen/såsen 

istället för att låsa sig vid ordet ketchup, precis som informant A sa i intervjun.  

Observation 5 (samling med de äldsta barnen) 

Denna observation var mellan en halvtimme och 40 minuter lång. På förskolan har de 

under veckan arbete som är åldersintegrerat. Detta har de tre dagar i veckan. Samlingen idag 
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är med ”Lejonen” som är de äldsta barnen på förskolan, i den gruppen är barnen 5-6 år. Under 

en tid har gruppen arbetat med naturen och sopor, vad händer med saker vi slänger i naturen? 

Barnen och pedagog D och E har varit i skogen och lämnat fyra olika saker, en äppelklyfta, 

apelsinskal, en plastmugg och en metallkopp. Idag pratar vi om vad vi tror kommer att hände 

med sakerna om vi låter dem ligga kvar i skogen. Kommer de att ligga kvar? Vi går varvet 

runt för att se vad barnen tror. Ett barn säger ”jag tror att äpplet kommer någon att äta upp, det 

andra kommer ligga kvar”. Nästa barn säger att ”det tror jag med”. När pedagog D frågar ett 

annat barn svarar han ”jag tror att det kommer smälta snö i koppen och muggen. Det kommer 

vara massa vatten i dem nästa gång vi kommer dit”. Pedagog D frågar ”och äpplet och 

apelsinen då?” ”det kommer fåglarna äta upp”, svarar pojken. Han låter helt säker på rösten 

och några andra barn håller med honom. En flicka svarar ”men min mamma säger att om man 

kastar plastpåsar i skogen så kan djuren dö”. ”Ja…” säger pedagog D. ”Det finns många 

smådjur i skogen som kan krypa in i påsen och då kan den kanske dö. Så det är jätteviktigt att 

man inte kastar plastpåsar i skogen. Men får man kasta plastmuggar då? ”Nej” säger några 

barn. En pojke säger ”Det finns också så små djur i skogen som kan krypa in i muggen och 

dö.” ”Okej”, säger pedagog D. ”Varför får man annars inte kasta vissa saker i skogen då?” En 

flicka räcker upp handen. ”För att om alla kastar saker i skogen så blir det bara massa skräp 

där…”. Pedagog D nickar. ”Ja, men försvinner inte sakerna då?” ”NEJ!” skriker barnen. 

”Saker kan ju inte bara försvinna” säger en pojke. ”Det vet vi ju”. ”Så ingenting kan 

försvinna?” frågar pedagog D. ”Nej inte bara sådär. Då måste ju något djur äta upp det eller 

nåt.” säger en flicka.  

Återigen så var pedagog D väldigt tydlig i sina tankar och frågor och ställde även 

utvecklande frågor under diskussionen. Hon pratade även så att barnen förstod, och tog sig tid 

till dem, precis som informant A säger i intervjun. För att alla barnen skulle förstå gjorde 

pedagog D sig tydlig genom att tala på ett enkelt sätt, vilket gör att fler barn förstår henne. 

Pedagog D var även konkret och tydlig, precis som Benckert m.fl. (2008:9) säger att man bör 

vara i arbetet med flerspråkiga barn. Hon förenklade även sitt eget språk. 

Observation 6 (i skogen) 

Observationen i skogen pågår ungefär 15 minuter. När vi i ”Lejon-gruppen” går till 

skogen nästa gång och ska titta på vad som har hänt med sakerna vi la ut i skogen så 

upptäcker vi något som barnen tycker är mystiskt. Det ligger nämligen små bajskulor vid 

platsen. ”Vad är det här?” frågar pedagog E, ”är det någon som vet vad det här är?”. Barnen 

tittar lite frågande och ett barn säger att det är kottar. Ett annat barn säger att hon har sett 

sådana förut men inte kommer ihåg var de kommer ifrån. Vi märker även att äpplet är borta. 
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Väldigt mysiskt och spännande, tycker barnen. Vi börjar spekulera i vad som kan ha hänt. 

”Vet ni vad det här är?” säger pedagog E än en gång om bajset. ”det är harbajs. Det måste ha 

varit en hare här vid granen…” ”Haren har ätit upp äpplet!!!” ropar ett barn glatt. ”Nej, det 

har den inte alls! Harar äter bara morötter!” säger en pojke. ”Jaha, är det så tror ni?” frågar 

pedagog E ”äter harar bara morötter?” ”JA!” ropar barnen. Pojken som sa att haren ätit upp 

äpplet ser lite fundersam ut. Vi kommer överens om att vi ska titta i en bok om djur när vi 

kommer tillbaka till förskolan, att det säkert står där om harar äter något annat än morötter.  

I denna observation visade pedagog E glädje för barnen. Hon var entusiastisk och 

skapade därmed ett intresse hos barnen. Informant C sa i sin intervju att en av de viktigaste 

sakerna när man arbetar med barn är att visa glädje och att det är roligt med språk. Även i 

denna observation var pedagog E konkret och tydlig och förenklade sitt språk för att barnen 

skulle förstå vad hon pratade om.  

Observation 7 (samling med hela gruppen) 

Denna observation pågår ungefär 20 minuter. Idag är det samling med hela gruppen, 

vilket innebär att åldrarna varierar från tre till fem år. Pedagog F har idag tänkt arbeta med 

bilder och låta barnen förklara vad det är på en bild som pedagogen valt ut till varje barn. 

Dessa bilder är bilder på saker, till exempel finns bilder på olika köksutrustning, klädesplagg 

och så vidare. Hon ger barnen bilder utifrån svårighetsgrad, hur mycket de kan och vissa ger 

hon svåra kort för att utmana dem. Sedan går ordet runt i ringen och alla får visa sitt kort och 

sedan berätta vad de tror det är, eller om de redan vet det. Tanja har fått en diskmaskin på sitt 

kort. ”Vad tror du man gör med den där?” frågar pedagog F Tanja. Tanja sitter och funderar 

lite. ”Stoppar saker i den” svarar hon efter en stund. ”Menar du några speciella saker eller 

bara saker?” frågar pedagog F henne. ”Jag tror man stoppar saker som finns i köket i den” 

svarar Tanja. ”Ja! BRA!” säger pedagog F ”vad kallas de sakerna, vet du?” ”kniv, kanske 

gaffel… sen vet jag inte mer” svarar Tanja. ”Okej” svarar pedagog F. ”Det är jättebra Tania, 

du har helt rätt. Man stoppar saker som man lagar mat och äter i. Det heter disk, och det där 

heter diskmaskin” säger pedagog F och pekar på Tanjas kort. ”Toppen!” säger pedagog F 

innan hon fortsätter till nästa barn. Ali har fått en bild med ett äpple på. ”Vad är det där, Ali?” 

frågar pedagog F. ”Det är ett äpple” svarar Ali. ”Bra Ali!”, säger pedagog F. ”Vad har äpplet 

för färg då?” ”Blå” svarar Ali. ”Nja” säger pedagog F ”det är en annan färg, titta noga och 

fundera lite”. Det är rörigt i gruppen och barnen börjar bli ofokuserade och ointresserade av 

uppgiften. Det märks att Ali är ofokuserad och inte kan koncentrera sig på vad han ska göra. 

”Kanske lila” säger Ali. ”Nja, tycker du att den är lila?” frågar pedagog F. ”Ja, lite lila och lite 

blå” säger Ali. ”Något annat barn som kanske kan hjälpa Ali med vad det är för färg på 
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äpplet?” frågar pedagog F. ”För det här är ju blått och det här är lila” säger hon och tar fram 

färgerna ur en burk. ”Det ser inte likadant ut, eller hur Ali?” ”Nej” säger Ali. ”Det är någon 

annan färg. Jag vet inte”. Efter en stund kommer barnen tillsammans fram till att äpplet på 

bilden är rött. 

Informant C sa i sin intervju att hon är emot samlingar när hela gruppen deltar, då 

samlingen sällan är anpassad för alla. I denna samling kände man absolut av detta, då många 

barn var ofokuserade och ointresserade av uppgiften. Även fast pedagog F anpassade sin 

övning efter barnen och individualiserade så gott det gick så blev stämningen rörig. Eftersom 

Ali inte får någon lugn och ro när han ska svara på pedagogens fråga blir även han ofokuserad 

och tänker inte riktigt efter när pedagogen svarar utan svarar och hoppas på det bästa. Man 

märkte däremot att pedagog F försökte tillämpa individualisering genom att ge barnen kort 

efter deras kunskap, och man märkte även att hon försökte utmana vissa barn genom att ge 

dem kort som var lite svårare än vad de var vana vid. Denna observation stämmer även 

överens med det som informant C sa om bilder, att hon använder mycket bilder i sitt arbete 

med barnen. 

4.7 Resultatsammanfattning 
 

Det som syntes i observationerna att pedagogerna arbetade mest med är tydlighet och att 

konkretisera allt, de arbetade också mycket med att förenkla sitt språk och använda sig av 

bilder för att tydliggöra. Även litteraturen, såsom Benckert m.fl. (2008) påpekar att det är 

viktig att vara tydlig.  Pedagogerna arbetar även med individualisering, och låter barnen som 

kan mer hjälpa de barn som kan mindre. På så sätt får de barnen som kan mer känna sig 

duktiga. Skillnader som kan finnas mellan en mångkulturell förskola och en icke 

mångkulturell förskola är att det kan vara stor brist på språk och ordförråd hos barnen, vilket 

gör att man först måste arbeta fram språket för att kunna arbeta med dem. Bristen på ordförråd 

håller författare såsom Arnberg (2004:45–48) och Wagner (2010:64–67) med om.  

När man bemöter barn på förskolan försöker man se dem som individer, men det kan 

vara svårt med tanke på olika kulturer och religioner. Förskolan använder inskolningssamtal, 

uppföljningssamtal och har även tillgång till tolk om det behövs, vilket även är det enda 

”riktiga” hjälpmedel som finns att tillgå. Att barnen ska känna sig trygga på förskolan är 

också något som anses viktigt. Alla pedagoger har också en positiv syn till 

modersmålsundervisning. 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
 

När man läser forskning och litteratur om flerspråkiga barn och barn med annat modersmål är 

författarna ofta överens om det mesta. Det som står i läroplanen Lpfö98 (1998) är det man 

som pedagog ska följa när man arbetar i barngruppen. Lpfö98 är helt klart för en 

mångkulturell förskola, de anser precis som Calderon (2004:8-9) skriver att språk ska ses som 

en tillgång. Det är även viktigt att låta barnen utveckla både sitt eget språk och det svenska 

språket som talas i förskolan. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (1998:5) står det mycket om 

mångkulturalitet och flerspråkighet. Att förskolorna ska stötta barn som kommer från en 

annan kultur, talar ett annat språk och behöver extra mycket stöd påpekas i läroplanen. Det 

står bland annat att förskolan ska ”förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle”. Samtidigt säger informanterna i intervjun att det är svårt att få tiden att räcka till 

och att orka individualisera arbetet så att det gynnar alla barn.  

Samling är något som många förskolor idag använder sig av. Ladberg (2003:159–160) 

menar att samlingen inte är en så bra språklig situation som många tror. Speciellt om 

samlingarna är styrda, vilket de ofta är. Informant C säger även hon att hon är emot att ha en 

stor samling där alla barn ska delta, för att barnen ofta tröttnar fort och tycker det är tråkigt. 

Informant A säger att hon använder olika övningar beroende på barnens kunskap. Däremot 

kan det ofta bli så att samlingarna läggs på en väldigt grundläggande nivå, vilket kan innebära 

att de barn som kan mer tröttnar och inte lyssnar. Informant C tycker att man istället kan ha 

flera samlingar där man delar in barnen efter nivå, vilket jag anser kan vara bra. Då får man 

chansen att anpassa samlingarna efter den nivå just den gruppen har. Informanterna i 

intervjuerna nämnde alla hur viktigt det är med individualisering när man arbetar med barn 

med annat modersmål, och individualiseringen blir med all säkerhet lättare att genomföra om 

man har grupper där barnen kan ungefär lika mycket.  

Att veta hur man ska bemöta barn och föräldrar som kommer från ett annat land och en 

annan kultur kan ofta vara komplext. Det är mycket man som pedagog måste ha i åtanke. 

Både informant B och C nämnde inskolningshjälp och tolk som ett hjälpmedel man har på 

förskolan. Det är viktigt att veta varifrån föräldrarna kommer, och såklart även barnen. Att 

som pedagog veta vad barnet har för språkmiljö hemma är viktig för att barnet ska kunna 

utvecklas på förskolan. I och med att föräldrarna ofta inte har någon kunskap i den 

verksamheten den svenska förskolan är, kan det bli kulturkrockar. Informant C säger att det är 
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viktigt att föräldrarna inte tror att förskolan är något ”IKEA bollhav” utan en verksamhet. 

Många föräldrar ser förskolan som en förvaring för deras barn, och förstår inte att förskolan är 

en verksamhet. Wagner m.fl. (2010:67–68) skriver att förskolan har en extra viktig roll om 

barnet växer upp i ett hem där de språkliga resurserna är få.    

Informant A berättar att de inte får någon direkt information om kulturerna som 

föräldrarna kommer från. Precis som Lpfö98 (1998:3) säger ”barn tillägnar sig etiska värden 

och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”.  Det som kan påverka barnen, menar 

Svensson (2009:125) är föräldrars attityd till läsning och skrivning. Föräldrarnas syfte med att 

läsa kan även det påverka barnet, så som om de läser för att de måste eller för att de vill göra 

det. Även tillgång till papper, pennor och dator i hemmet påverkar barnets språkutveckling. 

Informant A berättade om Somalia, att de inte har haft något skriftspråk förrän 1972, och att 

många föräldrar varken kan läsa eller skriva. Detta kan såklart ha negativ effekt på barnen och 

deras språkutveckling.  

I observationerna visade det sig ännu tydligare att ett ordförråd är något väldigt viktigt 

när man lär sig ett språk, precis som Wagner m.fl. (2010:64–67) säger. Om man inte har ett 

bra ordförråd är det mycket svårare att göra sig förstådd och även att förstå. Arnberg 

(2004:45–48) skriver även om ordförrådet som att flerspråkiga barn kan få svårare att förstå 

ord när de blir några år. Även informanterna i intervjuerna talar om ordförråd och hur viktigt 

det är, informant B säger att det är den största skillnaden mellan en mångkulturell förskola 

och en icke mångkulturell förskola, att i en mångkulturell förskola är det ofta brist på 

ordförråd hos barnen.  Informant A säger även att man på en mångkulturell förskola måste 

arbeta fram språket innan man kan arbeta med annat.  

En annan sak som visade sig under observationerna var det Benckert m.fl. (2008:28–29) 

säger om måltiderna, att det är en viktig del av dagen då vi konverserar och är sociala med 

varandra. Benckert m.fl. menar att man kan prata tillsammans om vad sakerna och maten på 

bordet heter för på så sätt utveckla barnets ordförråd. Det gäller även att man som pedagog 

har ett öppet sinne och inte själv snöar in sig på en viss benämning av en sak eller maträtt. 

5.2 Metodutvärdering 
 

Metoden som användes i denna forskning anser jag vara den bästa för att få svar på mina 

frågeställningar. Intervjuer, öppna sådana, visade sig vara ett bra sätt för att få veta hur 
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pedagogerna anser att förskolan arbetar med de mångkulturella barnen. Jag har lärt mig att 

öppna intervjuer passar bra när man genomför denna typ av arbete, för att inte leda in 

informanten på svar de inte svarat annars. Trots detta så svarade pedagogerna ofta relativt lika 

på mina frågor, till exempel svarade de alla att man arbetar med bilder i arbetet med 

flerspråkiga barn. Att sedan komplettera detta med observationer för att se om förskolan 

verkligen arbetade på de sätt som de sa att de arbetade på visade sig även det vara bra, då jag 

kände att det blev äkta. Det kan även vara en fördel att jag känner både pedagogerna jag 

observerat och barngruppen. Jag anser att det gjorde så att observationerna känns mer äkta, då 

jag hade genomskådat om de hade betett sig annorlunda mot vad de brukar. Genom att jag 

använt både intervjuer och observationer anser jag att mitt arbete är trovärdigt. 
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6 Avslutning 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 
 

Detta arbete innehåller forskning om flerspråkiga barn i förskolan, och faktorer runtomkring 

dessa barn. Tre informanter har delat med sig om sina åsikter kring flerspråkiga barn i 

förskolan, bemötandet av barn och föräldrar i förskolan och även om 

modersmålsundervisningen i förskolan. När barnen kommer till förskolan har de olika 

bakgrund, precis som Calderon (2004:9) skriver. Barnen kommer från olika kulturer, med 

olika språk, religion och även miljö. Därför är det viktigt att man individualiserar och 

anpassar verksamheten i förskolan efter barnen och inte tvingar barnen att anpassas in i 

verksamheten. 

 När man arbetar med flerspråkiga barn använder man gärna bilder och hela kroppen, 

enligt informanterna i intervjuerna som genomförts. Även att när man pratar vara tydlig och 

konkret, och använda ett enkelt språk för att underlätta för barnen. Barnen kan ofta inte prata 

”korrekt svenska” utan säger grammatiska fel, detta är däremot ingenting man i förskolan 

påpekar, utan man låter det vara, då huvudsaken är att barnen kan göra sig förstådda och att de 

försöker. Individualisering är någonting som är extra viktigt på en mångkulturell förskola, då 

barnen verkligen har olika kunskaper, både språkligt och övrigt. Då är det viktigt att man som 

pedagog ser alla barn och anpassar förskolans verksamhet efter varje individ. I samlingar 

måste pedagogerna lägga sig på en grundläggande nivå för att få med alla barn och få alla att 

förstå. Ordförrådet är något som skiljer mångkulturella och icke mångkulturella förskolor åt. 

Då många flerspråkiga barn har sämre ordförråd än de enspråkiga blir det mer komplext att 

arbeta med de barn som är flerspråkiga. Språket måste arbetas fram först, innan man kan 

fortsätta arbeta. Ordförrådet är det viktigaste när man lär sig ett språk. Något som är positivt 

att arbeta med, speciellt med flerspråkiga barn, är musik, rytm, rim och ramsor, menar 

Ladberg (2003:153). Även teater är ett sätt att öka barnens förståelse. Dock är inte det 

viktigaste att barnen ska förstå helt och hållet utan att barnen får bekanta sig med språket och 

att de tycker att det är roligt. 

När man bemöter flerspråkiga barn och deras föräldrar i förskolan är det viktigt att 

förstå att de ofta har en annan kultur och ibland kan dessa kulturer skilja sig från den svenska 

kulturen. Information om de olika kulturerna är något som saknas och skulle underlätta i de 

mångkulturella förskolorna. Något annat man använder sig av när man bemöter flerspråkiga 

barn i förskolan är att man har inskolningssamtal och uppföljningssamtal. Om det behövs kan 
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man även ta in tolk under dessa samtal för att underlätta både för föräldrarna och för 

pedagogerna. Det är även viktigt att föräldrarna förstår den svenska förskoleverksamheten och 

att de får information om hur det fungerar på just den förskolan deras barn ska börja på. 

Föräldrarna kan ibland ha starka åsikter om hur deras barn ska uppfostras, i vissa kulturer är 

det jätteviktigt att uppfostra sina barn på ett visst sätt, medan andra kulturer anser att barn inte 

behöver uppfostras. På förskolorna finns inga speciella hjälpmedel, utan det som finns är 

tolkar att tillgå. Modersmålsundervisning i förskolan är något positivt. Det är viktigt för 

barnens identitet, barnen får se att det finns andra som talar deras språk och får umgås med 

dem. Detta gör att barnen ofta känner tillhörighet till varandra.  

I arbetet med de mångkulturella barnen syns det att pedagogerna har arbetat länge med 

flerspråkiga barn. De vet ofta vad de ska göra, hur de ska prata och varför. Tydlighet och att 

vara konkret är det allra viktigaste för att få barnen att förstå, om man är tydlig och konkret i 

arbetet med barnen så kommer man långt. Man måste även ge barnen tid och ge dem sin 

energi för att de ska kunna utveckla sitt språk och komma vidare.  

I Lpfö98 (1998:5), delen förskolans uppdrag, står det att ”Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få 

föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 

svårigheter” och ”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en 

social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv 

i ett alltmer internationaliserat samhälle”. Det står även att ”Medvetenhet om det egna 

kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar”. 

Slutsatserna som kan dras av detta arbete är att arbetet med mångkulturella barn är 

väldigt komplext. Det är mycket att tänka på och man måste ständigt använda sig av ett 

korrekt språk och vara tydlig och konkret för att underlätta för barnen att förstå. Man måste 

även ha energi och tålamod för att göra ett bra arbete med flerspråkiga barn. Läroplanen för 

förskolan är väldigt tydlig i vad som gäller med mångkulturalitet och flerspråkighet. 

6.2 Framåtblickar och framtida forskning 
 

Något man skulle kunna forska vidare med inom ämnet flerspråkiga barn i förskolan är 

modersmål. Hur modersmål fungerar och hur det hjälper de flerspråkiga barnen. Dessutom 
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skulle det vara intressant att veta hur barnen och även föräldrarna känner inför 

modersmålsundervisningen, ser de det som något positivt eller negativt?  

Eftersom läroplanen även varit en del av detta arbete anser jag att vidare forskning inom 

det skulle vara intressant, även då att ha som syfte att ta reda på hur pedagoger ute på 

förskolor använder läroplanen i sitt dagliga arbete. 

Jag är även övertygad om att det skulle underlätta avsevärt för alla om förskolan fick ta 

del av information och fakta om de olika kulturerna. En fortbildning inom detta borde vara 

obligatorisk inom arbete med mångkulturella barn då det skulle göra så att man får en större 

förståelse för varandra och förstår varför föräldrarna tänker och tycker som de gör.  
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