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Syftet med vår studie är att ta reda på vilka attityder pedagogerna i förskolan besitter 
gentemot flerspråkighet. Samt att få en inblick i vad pedagogerna anser att man ska 
arbeta med för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. I vår studie har vi använt 
oss av intervju som metod då vi har intervjuat tio pedagoger på två olika 
förskoleverksamheter. I resultatet framgår det att majoriteten av pedagogerna i förskolan 
har en positiv attityd och inställning gentemot flerspråkighet och att pedagogerna 
kontinuerligt arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på ett medvetet sätt.  
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1. Inledning 
I dagens förskola finns det många barn som har ett annat modersmål än svenska. Vi 
tycker därför att det är viktigt att pedagogerna i förskolan har en positiv och bra attityd 
gentemot flerspråkighet och att pedagogerna arbetar för att dessa barn ska få möjlighet 
till att få utveckla ett rikt språkbruk både inom det svenska språket och modersmålet. 
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) tar upp 
att:  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman/.../. Förskolan ska lägga stor vikt 
vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. /---/. Förskolan 
ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att 
både utveckla det svenska språket och sitt modersmål (s. 7). 

 

Vi anser att det är oerhört viktigt att dem flerspråkiga barnen i förskolan får tillfällen till 
att stärka alla sina språk, för att de på så sätt ska få större möjligheter till att utvecklas 
och lära på bästa möjliga sätt. Vi har därför valt att undersöka i vår studie hur pedagoger i 
förskolan anser att man ska arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling, men även 
vilka attityder pedagogerna i förskolan har gentemot flerspråkighet. 

 

 1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur pedagogerna resonerar kring arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling, men även ta reda på vad för attityder pedagogerna i 
förskolan besitter gentemot flerspråkighet. 

 

 1.2 Frågeställningar 
 

 Vilka attityder har pedagogerna i förskolan gentemot flerspråkighet? 

 Hur anser pedagogerna att man ska arbeta för att främja flerspråkiga barns 
språkutveckling? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Flerspråkighet och modersmål 
Att vara flerspråkig innebär att en person kan tala och behärska fler språk än sitt 
modersmål. Modersmålet är det språk som en person lär sig först efter födseln. Men det 
finns också personer som föds vars föräldrar talar två olika språk. Detta innebär att dessa 
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personer får två modersmål, och detta kallas för att personerna har tvåspråkighet som 
modersmål skriver Sandvik & Spurkland (2012).  

 

2.2 Andraspråksinlärning 
Benckert, Håland & Wallin (2008) tar upp att språkinlärningen hos flerspråkiga barn 
kan ske på två olika sätt, och det kan vara genom simultan språkinlärning och successiv 
språkinlärning. Simultan språkinlärning innefattar att barnet redan från födseln 
uppmuntras till att lära sig två språk samtidigt. Skolverket (2013) skriver att om ett barn 
får lära sig två språk samtidigt kan det bero på att barnets föräldrar har olika modersmål 
som de väljer att tala tillsammans med barnet. Barnet kan också bli simultant flerspråkig 
om barnet pratar ett språk hemma och ett annat språk utanför, till exempel på förskolan. 
Arnqvist (1993) menar att vid simultan språkinlärning kan barnets olika språk utvecklas i 
olika takt. Oftast brukar barnet utveckla sitt modersmål i vanligt tempo medan barnet 
utvecklar sitt andraspråk i ett saktare tempo. Vid simultan språkinlärning är det också 
vanligt att barnet blandar sina språk när de talar. Därför måste barnet lära sig att 
separera sina olika språk, det vill säga kunna se och höra skillnader i de olika språken.    

Successiv språkinlärning betyder att barnet först efter att ha lärt sig modersmålet (det 
första språket) påbörjar att lära sig sitt andraspråk skriver Benckert, Håland & Wallin 
(2008). Skolverket (2013) tar även upp att barn som börjar i förskolan som bara 
behärskar sitt modersmål ofta försöker att enbart kommunicera med hjälp av sitt 
modersmål. Om barnet då inte får någon respons eller gehör för det barnet säger av 
pedagogerna på förskolan kan barnet bli tyst för en tid. Hur länge barnet sedan förblir 
tyst beror på hur barnet tar till sig språket och hur mycket barnet får komma i kontakt 
med det nya språket. Arnqvist (1993) skriver att vid successiv språkinlärning har barnet 
oftast inga svårigheter med att skilja sina språk åt. Detta beror på att barnet redan kan 
och har lärt sig ett utav sina språk.   

Benckert, Håland & Wallin (2008) belyser att tiden när barnet är mellan 1½ år och 3 år 
gammalt är den mest betydande tiden för barnet i sin språkutveckling, eftersom att det är 
under den här tiden basen läggs för att lära sig ett eller flera språk. Hur barnets olika 
språk sedan utvecklas beror på hur barnet får möta språken. Läroplanen för förskolan 
(utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) tar upp att barn som har ett annat 
modersmål än svenska ska få möjlighet till att stärka sitt modersmål samt det svenska 
språket. En av förskolans viktigaste uppdrag är att ge barn tillfällen till att skaffa sig en 
språklig grund menar Benckert, Håland & Wallin (2008).  

 

 2.3 Attityden till flerspråkighet påverkar 
Benckert, Håland & Wallin (2008) tar upp att i dagens globala samhälle är majoriteten av 
alla väldens medborgare flerspråkiga. Författarna beskriver vidare att flerspråkighet ska 
ses som en tillgång för samhället, genom att det kan bidra med en ökad förståelse, samt 
att det kan minska de fördomar som finns kring flerspråkighet. Författarna menar att 
människor ska se flerspråkighet som något positivt som kan föra samhället och 
utvecklingen framåt. 
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Det finns många fördomar om flerspråkighet påpekar Ladberg & Nyberg (1996). Dessa 
fördomar kan till exempel vara att vissa människor tycker att språken tampas med 
varandra och att det på så sätt gör att det ena språket blir lidande. En annan fördom kan 
vara att personer tycker att det är slarvaktigt att flerspråkiga personer ibland blandar 
språken när de talar och inte kan skilja de olika språken åt. Människor ser ofta 
flerspråkighet som ett problem istället för att se det som något bra och positivt för den 
individ som kan flera språk. Dessa fördomar kan bero på att människor inte har 
kunskaper kring flerspråkighet. När en person besitter kunskap om flerspråkighet vet 
hen vilka medel och metoder som behövs för att främja språkutvecklingen hos 
flerspråkiga individer menar Ladberg & Nyberg (1996). 

För att lyfta fram flerspråkighet som något positivt för samhället och dagens utveckling, 
är det därför viktigt att redan i förskolan påvisa att flerspråkighet är något gynnsamt för 
både barnet och samhället. Pedagogernas synsätt och inställningar till flerspråkighet 
påverkar barnets språkutveckling. Förutsättningarna till att barnen i förskolan ska bli 
flerspråkiga är att pedagogerna i första hand har en positiv inställning till flerspråkighet 
påpekar Benckert, Håland & Wallin (2008). 

Sandvik & Spurkland (2012) tar upp att det är mycket betydelsefullt att pedagogerna i 
förskolan är engagerade i vad och vilka språk som barnen talar hemma. Att pedagogerna 
ska föra en konversation med barnets föräldrar om vad barnet tycker om att göra för 
aktiviteter på sitt modersmål, till exempel vilka böcker eller filmer barnet använder sig av 
i hemmet som är på barnets modersmål. Barnet kan sedan ta med sig till exempel en bok 
som är skriven på barnets modersmål till förskolan, så att pedagogerna på så sätt kan visa 
upp för barnen att det finns olika typer av bokstäver samt att de kan visa upp att det finns 
olika språk och att de ser olika ut. Genom detta kan pedagogerna börja prata om språk 
och bjuda in barnen i samtalet, då får barnen en möjlighet till att berätta vilket eller vilka 
språk de pratar hemma och vilka språk de tror finns. Med hjälp av dessa dialoger som 
förs med barnen skapas nyfikenhet och intressen för olika språk. Ett annat sätt som 
pedagogerna i förskolan kan använda sig av för att tillgodose barnens olika språk är att 
lära sig några små ord på de olika modersmålen, för att på så sätt hjälpa barnen i sin 
andraspråksutveckling menar författarna.  

Skolverket (2013) tar också upp att pedagogernas förhållningssätt gentemot språk är 
betydande för att sporra barnen till att nyttja olika språk i förskolan. Därför är det viktigt 
att förskolan är språktillåtande, det vill säga att barnen ges möjligheter till att använda 
sig av sitt modermål. Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att pedagoger som 
arbetar i förskolan ska ha ett förhållningssätt som är tillåtande gentemot alla människor, 
oavsett vad dem har för språklig och kulturell bakgrund. På så sätt kan pedagogerna 
skapa en miljö som välkomnar alla typer av människor. Det är viktigt att pedagogerna 
påvisar de likheter och olikheter som finns mellan människor och att mångfald är något 
som är värdefullt. Calderon (2004) skriver att förskolan kan skapa en miljö där 
mångkultur synliggörs. Det som verksamheten kan göra är att till exempel ha bokstäver 
på barnens olika språk på väggen och ha sånger och låtar på barnens språk som barnen 
kan sjunga och lyssna på. Detta kan också skapa möjligheter till att pedagogerna och 
barnen tillsammans till exempel kan samtala om barnens ursprung. Läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) menar att: 



4 
 

Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till 
att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 
flerkulturell tillhörighet (s. 6). 

 

 2.4 Att stärka språkutvecklingen hos flerspråkiga barn  

 2.4.1 Lek med språket  

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) tar upp att 
det finns olika metoder för att främja barns lärande och utveckling inom språket. Detta 
kan till exempel vara genom sång, musik och rytmik. Att använda sig av sång, musik och 
rytmik för att främja språkinlärningen hos barn har visat att det stödjer och stimulerar 
barnets inlärning. Detta eftersom att barnet känner att det är kul, vilket leder till att 
språkinlärningen blir lättare för barnet menar Ladberg & Nyberg (1996).  

Benckert, Håland & Wallin (2008) påpekar att barnets språkutveckling kan främjas med 
hjälp av rim och ramsor eftersom att barnet då får möjlighet att lära sig melodin i språket 
och hur ord ska låta och benämnas. Även Calderon (2004) menar att rim och ramsor 
hjälper barnen till att lära sig hur orden låter och uttalas men även att det bidrar till att 
barnen lättare minns nya ord som de lärt sig, samt att de kan komma ihåg fullständiga 
meningar. Författaren skriver också att pedagogerna kan använda sig av ett material som 
är konkret för att på så sätt kunna göra det lättare för barnen att förstå innehållet i en viss 
sång som de sjunger. Ellneby (2008) berättar även att det är nyttigt för barnen att träna 
mungymnastik eftersom att det finns många olika språkljud, och därför kan det 
underlätta för barnen när de lär sig ett nytt språk. Författaren tar även upp att det kan 
underlätta för barnen att lära sig nya ljud och ord om pedagogerna till exempel använder 
rekvisita, till exempel en leksaksko, eftersom att barn ofta och lättare kopplar ljud till 
något de ser eller har sett.  

Att använda sig av olika språklekar i förskolan ger också en möjlighet för alla barn oavsett 
modersmål att uttrycka sig och att öva på att använda nya ord som barnen lärt sig. 
Genom att använda sig av språklekar som till exempel Kims lek kan pedagogerna 
använda sig av bilder och olika föremål som kan hjälpa barnen på traven med att skapa 
ett större ordförråd menar Ladberg & Nyberg (1996).  

  

 2.4.2 Tal och samtal 

Benckert, Håland & Wallin (2008) skriver för att barnen ska kunna utveckla både sitt 
modersmål och det svenska språket så måste barnen få höra språken talas samt att 
barnen själva ska få utrymme till att tala och kommunicera. Därför är det viktigt att 
förskolan utformar en språkutvecklande lärmiljö. 

För att barn ska få möjlighet till att ta till sig språken så måste barnen få komma i kontakt 
med språken i olika situationer. Till exempel kan pedagogerna benämna olika saker eller 
ord som barnen kommer i kontakt med i vardagen i till exempel samlingsrummet, 
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dockvrån eller vid matbordet. Detta kan skapa ett mer berikande ordförråd hos barnen 
menar Benckert, Håland & Wallin (2008). Även Ladberg & Nyberg (1996) påpekar att det 
är viktigt att benämna och upprepa ord för att barnen ska få möjlighet till att lära sig nya 
ord. Därför anser författarna att det är viktigt att använda sig av rutiner i vardagsarbetet 
gällande språkutveckling.    

För att barnen ska få öva på att tala och kommunicera med både barn och vuxna kan 
pedagogerna skapa möjligheter för barnen då de måste använda språket. Genom att låta 
barnen prata med varandra bidrar det till att barnet får höra språket på olika sätt i olika 
sammanhang skriver Benckert, Håland & Wallin (2008). Att låta barnen utveckla ett 
ordförråd samt att uttrycka och berätta vad de tycker och tänker med andra och visa att 
barnen kan och vill kommunicera med andra barn och vuxna är ett stävans mål enligt 
Läroplanen för förskolan, Utbildningsdepartementet (Lpfö98 reviderad 2010).   

En annan metod för att utveckla barnens språk som Sandvik & Spurkland (2012) lyfter är 
att pedagogerna kan använda sig av boksamtal. Med hjälp av boksamtal får barnen chans 
att diskutera och berätta om boken som de har läst tillsammans med pedagogen. Vid 
boksamtal kan pedagogen också anpassa samtalets svårighetsgrad. Pedagogen kan då 
göra samtalet lite enklare för dem barn som inte har kommit så långt i sin 
andraspråksutveckling och lite svårare för dem barn som har kommit längre i sin 
utveckling av sitt andraspråk. På så sätt kan pedagogen öka svårighetsgraden successivt 
så att barnen får fler och fler utmaningar. Pedagogen kan även stötta barnet i samtalet 
genom att bekräfta det barnet säger och ge barnet den betänketid som barnet behöver 
när pedagogen ställer frågor. När pedagogen samtalar med de barn som endast använder 
sig av ett fåtal ord vid kommunikation kan pedagogen involvera barnet i samtalet genom 
att använda sig av utfyllnadsfrågor och ja/nej -frågor. Även Skolverket (2013) belyser 
detta då de skriver att samtal om sagor och böcker är oerhört betydelsefullt för barns 
språkutveckling.  

Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att för att barnet ska få möjlighet till att 
utveckla sitt språk med hjälp av böcker är det viktigt att pedagogerna väljer rätt 
språknivå på böckerna. Det betyder att böckerna som pedagogerna väljer att använda sig 
av i förskolan ska vara snäppet över barnens språkkunskaper så att barnen hela tiden 
utmanas. Det är även viktigt att förskolan använder sig av olika typer av böcker eftersom 
att alla barn ska få möjlighet att känna igen sig i berättelserna. En annan faktor som är 
viktig för förskolan att ta till vara på är att det ska finnas ett utbud av böcker på andra 
språk utöver det svenska språket, däribland barnens modersmål. Detta eftersom att det 
underlättar för barn med ett annat modersmål än svenska att först få lyssna på en saga på 
sitt modersmål innan de får höra sagan på svenska. Då får barnen en uppfattning om vad 
berättelsen handlar om och kan då hänga med i sagoberättandet lättare. Att ha material 
som till exempel inspelade sagor på flera språk i verksamheten kan också underlätta för 
de flerspråkiga barnen, eftersom att de då får möjlighet att lyssna på berättelsen på sitt 
modersmål först. Calderon (2004) skriver att pedagoger också kan använda sig av 
rekvisita under sagoberättandet för att på så sätt kunna göra det lättare för barnen att 
förstå innehållet. Det som pedagogerna då kan använda sig av är till exempel 
dockor/-leksaker av karaktärerna som finns med i sagan.  

Torén (1999) berättar även att handdockan är ett väldigt bra redskap för att barn ska lära 
sig språk och ta till sig språk. Genom att använda sig av handdockor i förskolan blir 
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barnen som har ett annat modersmål än svenska inbjudna till språket och kan på så sätt 
vilja prata svenska. Detta eftersom att dessa barn kan känna en trygghet och därmed 
vågar att prata med dockan och genom dockan. När pedagogen använder sig av en eller 
flera handdockor i förskolan är det viktigt att pedagogen ser till barnens olika behov och 
intressen, eftersom att barnen ska känna en trygghet och nyfikenhet till att använda sig 
av det svenska språket. Handdockan ska vara ett redskap till barnen så att de får använda 
sig av sin nyfikenhet och fantasi samt att barnen ska få möjlighet att experimentera med 
språket med hjälp av dockan. 

  

 2.4.3 Observation, dokumentation och reflektion 

Benckert, Håland & Wallin (2008) berättar att det är viktigt att se och följa barnet genom 
den tid som barnet är på förskolan. Genom att dokumentera och observera det barnet gör 
och sedan reflektera över detta är en viktig faktor för att kunna utveckla barnet i dess 
språkutveckling. Men det är även viktigt för hur förskolans miljö kan anpassas och 
utformas utefter barnens olika behov och intressen. Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) tar upp att pedagogerna på 
förskolan har i uppgift att dokumentera och reflektera över barnets utveckling för att dem 
på så sätt ska kunna utveckla och skapa förutsättningar för att barnen ska kunna lära och 
utvecklas efter deras egna intressen och behov. Benckert, Håland & Wallin (2008) 
belyser att observationer ska vara en självklar del i vardagsarbetet på förskolan. Genom 
att använda sig av observationer i det dagliga arbetet synliggörs barnets språkutveckling 
och via detta kan pedagogerna på förskolan utforma aktiviteter som stärker barnen i 
deras språkutveckling genom till exempel mer utmanande och krävande uppgifter.  

Benckert, Håland & Wallin (2008) skriver att pedagoger i förskolan kan använda sig av 
olika observationsmaterial för att observera. Till exempel finns materialen TRAS (tidig 
registrering av språkutveckling) och Lundamaterialet som är en form av indirekt 
bedömning. Det som utmärker indirekt bedömning är att pedagogen använder sig av ett 
färdigt framställt test, bedömer i det här fallet barnens kunskap kring de enskilda 
beståndsdelarna i språket samt att svaren grundas på vad som är korrekt och inkorrekt. 
Men pedagogerna kan också använda sig av andra observationsmaterial som till exempel 
loggbok, vilket är en form av direkt bedömning. Denna typ av observationsmaterial 
grundas på det barnet själv har åstadkommit, pedagogen får en fullständig helhetssyn på 
barnets språkutveckling samt att pedagogen får möjlighet att utvärdera hur barnet 
behärskar språket i olika situationer. Men Benckert, Håland & Wallin (2008) påpekar att 
de flesta av observationsmaterialen som pedagogerna i förskolan använder inte är 
uppbyggda och anpassade för flerspråkiga barn. Pedagogerna använder sig ofta av 
observationsmaterial som bygger på indirekt bedömning. Dessa är istället anpassade 
efter individer som endast talar ett språk. Genom detta så får pedagogerna inte en 
korrekt bild över de flerspråkiga barnens språkutveckling menar författarna. Även 
Sandvik & Spurkland (2012) anser att dessa material inte alltid är så bra eftersom att de 
oftast grundar sig på en specifik norm som anses vara det normala. Det pedagogerna i 
förskolan istället borde göra är att utgå från det enskilda barnets prestationer och 
framsteg och inte utifrån ett normperspektiv på språkutveckling. Detta är oerhört viktigt 
för just dem flerspråkiga barnen eftersom att dem har kunskaper i andra språk som dem 
talar. 
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 2.4.4 Modersmålsstöd 

Sandvik & Spurkland (2012) beskriver att det är oerhört betydelsefullt att ge flerspråkiga 
barn tillfällen till att stärka sitt modersmål parallellt med att barnen får tillfällen till att ta 
till sig och utveckla sitt andraspråk. Genom att barnen får stärka sitt modersmål kan det 
till exempel göra att barnen kan kommunicera med sina familjer och släktingar på ett 
bättre sätt. Författarna menar också att barnens modersmål kan ha betydelse för hur 
barnen utvecklar sitt andraspråk eftersom att mycket av det som barnen har lärt sig på 
sitt modersmål kan de föra över till andraspråket, till exempel att kunna samtala, förstå 
ord eller att förklara någonting. Om barnen har kunnat binda samman olika ord med sina 
erfarenheter på modersmålet så är det ”enbart” nya ord och begrepp som behövs kopplas 
samman med erfarenheterna. Om barnen får modersmålsstöd under en längre period i 
livet är det lättare för barnen att förstå och få inblick i andra ämnen som till exempel 
historia och matematik som barnen kommer att möta när de börjar i skolan menar 
författarna. Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö89 reviderad 
2010) tar också upp att möjligheterna för att barnen ska kunna utveckla det svenska 
språket ökar om de får utveckla sitt modersmål. Det tas även upp att barn som får 
möjlighet att stärka sitt modersmål får en större chans att få kännedom kring olika 
kunskapsområden. Därför ska förskolan ge barnen tillfällen till att stärka både sitt 
modersmål och sitt andraspråk. 

Benckert, Håland & Wallin (2008) skriver att modersmålsstödet ska vara en del i 
förskolans verksamhet samt att det så långt som möjligt ska vara en del av förskolans 
aktiviteter i daglig basis. Till exempel om barnen ska börja arbeta med ett specifikt tema 
eller liknande är det bra om barnen innan arbetet påbörjas får modersmålsstöd, där 
barnen får ta del av olika ord eller begrepp som kan uppkomma i arbetet. Detta kan på så 
sätt göra så att barnen får en förförståelse för temats innehåll. När barnen väl arbetar 
med temat är det också viktigt att dem får modersmålsstöd eftersom att de då får bruka 
ett mer situationsoberoende språk på både deras modersmål och på det svenska språket.    

Benckert, Håland & Wallin (2008) beskriver att det finns olika typer av lärare som 
arbetar i förskolan som ger modersmålsstöd. En del arbetar som ambulerande 
modersmålslärare och andra som modersmålspedagoger som endast arbetar på en och 
samma förskola. Och så finns det flerspråkiga pedagoger som nyttjar sina språkliga 
färdigheter i den dagliga verksamheten. Den ambulerande modersmålsläraren kommer 
ut till förskolan en gång i veckan och träffar de barn som behöver modersmålsstöd. Men 
det som den ambulerande modersmålsläraren ofta saknar är klara beskrivningar på hur 
dem ska arbeta med dem flerspråkiga barnen när dem är i verksamheten. Vanligen finns 
det ingen tid för dessa modersmålslärare att medverka i verksamhetens 
planeringsmöten. Men författarna menar att det vore bra om modersmålsläraren och 
pedagogerna på förskolan kan träffas i början på varje termin och prata om hur 
modersmålsstödet ska utformas och gå till utifrån varje barns behov. När terminen sedan 
är slut kan dem träffas igen och samtala och bedöma hur det har gått. Men för att detta 
ska ske krävs det att förskolans pedagoger visar välvilja till att samverka med 
modersmålsläraren.  

Med de flerspråkiga pedagogerna som arbetar i förskolan finns det många fördelar med 
menar Benckert, Håland & Wallin (2008). Dessa flerspråkiga pedagoger kan i den 
dagliga verksamheten med hjälp av sina språkliga färdigheter tillgodose både de barn 
som talar samma språk som pedagogen, barnens familjer samt pedagogens egna 
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kollegor. Genom detta så får barnen regelbundet modersmålsstöd när barnen vistas på 
förskolan. Även Sandvik & Spurkland (2012) lyfter att det är väldigt bra om det finns 
flerspråkiga pedagoger i verksamheten eftersom att dem kan hjälpa barnen att tala och 
samtala när barnen ännu inte har lärt sig det svenska språket samt att barnen kan få 
hjälp med att utveckla det svenska språket med hjälp av modersmålet. Calderon (2004) 
påpekar också att det är en stor tillgång för barnen om det finns flerspråkiga pedagoger. 
Barnen kan då lära sig nya ord och begrepp genom att samtala med pedagogen om de 
olika ordens innebörd på både barnens modersmål och det svenska språket. 

 

 3. Metod 

 3.1 Forskningsansats och strategi 

Vi valde att göra en kvalitativ forskningsansats eftersom att vi ville ha en mer tydlig och 
direkt bild över vårt valda ämne utifrån ett mindre omfång (Denscombe, 2009). Därför 
valde vi att inte göra en kvantitativ forskningsansats eftersom att en sådan studie 
fokuserar mer på att få ett resultat utifrån statistik och siffror som utgår från ett större 
omfång (Bjørndal, 2005).  

I denna studie har vi valt intervjuer som forskningsstrategi eftersom att intervjuer kan ge 
en mer djupgående information kring det valda ämnet menar Denscombe (2009). 
Genom att vi använde oss av intervjuer kunde vi få en djupare inblick i vad pedagogerna i 
förskolan ansåg att man ska arbeta med för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. 
Med hjälp av intervjuerna kunde vi också ta reda på vilka attityder pedagogerna i 
förskolan hade gentemot flerspråkighet. Genom en intervju ges respondenten också 
större möjlighet till att kunna utveckla sina svar och åsikter om ämnet menar Stukát 
(2011). 

 
 

 3.2 Datainsamlingsmetod 
I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att 
intervjuaren har givna frågor (se bilaga 1) som ska besvaras, men att respondenten under 
intervjun ges utrymme till att klargöra sina tankar och synpunkter (Denscombe, 2009). 
Alla intervjuer som utfördes spelades in för att intervjuaren på så sätt skulle kunna vara 
mer delaktig i samtalet med respondenten (Bjørndal, 2005). Genom att spela in intervjun 
får också intervjuaren en bred och tydlig dokumentering av det som sägs menar 
Descombe (2009).  

Att använda intervju som metod kan också skapa möjligheter för intervjuaren att få 
utreda till exempel missuppfattningar eller oklarheter som uppstår, samt att intervjuaren 
kan få möjlighet till att ställa följdfrågor skriver Bjørndal (2005).  
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 3.3 Urval 
I vår forskningsstudie har vi genomfört tio intervjuer med förskollärare och barnskötare 
på två förskolor i Södertälje kommun, Stockholms län. Av de tio intervjuerna som har 
utförts har fem gjorts på respektive förskola.  

Valet av intervjudeltagare var ett bekvämlighetsurval eftersom att det var dessa tio 
pedagoger som hade tid och möjlighet till att kunna delta i intervjuerna. 
 

 

 3.4 Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes valde vi att dela upp intervjuerna emellan oss. Vi 
bestämde att vi skulle utföra fem intervjuer var på en av de två utvalda förskolorna. Efter 
detta kontaktade och besökte vi förskolorna som vi tänkte genomföra våra intervjuer på. 
Sedan delade vi ut ett missivbrev till varje deltagare där syftet, de etiska 
ställningstagandena och annan information presenterades angående studien som vi 
ansåg kunde vara betydelsefullt för deltagarna (se bilaga 2). Sedan bestämde vi 
tillsammans med varje enskild deltagare när intervjuerna skulle äga rum. När det sedan 
var dags så påbörjade vi intervjuerna med deltagarna. Varje intervjutillfälle med 
deltagarna spelades in och tog cirka mellan 20-30 minuter. När vi sedan hade utfört 
intervjuerna började vi att lyssna på våra inspelningar och sammanställa det insamlade 
materialet.  

  

 3.5 Databearbetning och analysmetod 
När vi hade genomfört våra intervjuer så började vi att lyssna och gå igenom våra 
ljudinspelningar som vi sedan sammanställde. Vi tittade sedan närmare på de svar vi 
hade fått genom intervjuerna och letade efter likheter och skillnader som vi sedan kunde 
dra vissa slutsatser ifrån. Av det vi fick fram valde vi att dela in i sex olika kategorier: 1.) 
Flerspråkighet - en tillgång, 2.) Språkutvecklande arbete i den dagliga verksamheten, 3.) 
Att synliggöra barns olika språk, 4.) Observation av barns språkutveckling, 5.) Samarbete 
med modersmålslärare, 6) Samarbete med flerspråkiga pedagoger. 
 
När vi skulle analysera vårt resultat utgick vi ifrån de fyra riktlinjer som Denscombe 
(2009) tar upp. Den första riktlinjen handlar om att man ska koppla samman resultatet 
med den data man har samlat in. Den andra riktlinjen innebär att man ska skriva ut 
datan på ett noggrant, tydligt och förklarande sätt. Tredje riktlinjen handlar om att man i 
analysen inte ska komma in med egna ogrundade åsikter och omdömen. Den fjärde och 
sista riktlinjen innebär att arbetet med analysen ska vara en ständigt levande process 
som man hela tiden ska blicka fram och tillbaka till. 
 
  

 3.6 Etiska ställningstaganden 
I vår forskningsansats har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska 
forskningsprinciper (Vetenskaprådet, 2011). Dessa fyra forskningsprinciper är: 
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 3.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innefattar att studiens deltagare ska få information kring studien och 
dess syfte. Innan våra intervjuer ägde rum tilldelades deltagarna ett missivbrev med 
information gällande studien och syftet med denna.  

 3.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare ska lämna sitt samtycke till att delta och 
att deltagarna kan välja att avsluta sitt deltagande. I missivbrevet som vi delade ut till de 
utvalda deltagarna framgick det att det var frivilligt att medverka i studien och att 
deltagarna när som helst kunde välja att avstå eller att avbryta sin medverkan.   

 3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innefattar att alla uppgifter kring deltagarna som deltar i en 
studie ska utelämnas så att ingen utomstående ska kunna ta del av dessa uppgifter. 
Genom informationen i brevet som vi gav framgick det att både deltagarnas och 
förskolans namn kommer att behandlas anonymt i studien. 

 3.6.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all information som deltagarna har givit endast ska 
användas i studiesyfte. Våra valda deltagare har genom missivbrevet fått information om 
att det insamlade materialet från intervjuerna enbart kommer att användas i vår studie. 

 

 4. Resultatpresentation 
Här nedan kommer resultatet av de tio intervjuerna som utfördes under perioden 7 
oktober – 8 november 2013 att presenteras utifrån fem valda kategorier som 
presenterades under rubriken databearbetning och analysmetod. 

 

 4.1 Flerspråkighet – en tillgång 
Under intervjuerna framgick det att majoriteten av pedagogerna ansåg att flerspråkighet 
är något positivt som ska ses som en tillgång både för barnet själv och för andra som får 
ta del av barnens olika språk. Pedagogerna menade också att det är positivt och bra att 
kunna flera språk än ett och att det kan bidra till en större kommunikationsförmåga. Två 
av de intervjuade pedagogerna menade till exempel att det positiva med flerspråkighet är 
att:  

”Jag tycker att flerspråkighet är jättebra, det är en mångfald som ger mycket 
både till dem som är flerspråkiga och till dem som bara pratar svenska.”  

 
”Jag anser att barnen som har olika språk och bakgrunder lär sig mycket, 
eftersom att dem kan lära sig av varandra.” 

 
Av de tio pedagogerna som blev intervjuade var det endast en som hade en annan syn på 
flerspråkighet. Denna pedagog sa: 
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”Som det ser ut i dag på förskolan har vi för många flerspråkiga barn. Jag anser 
att det svenska språket blir lidande.” 

 
 

 4.2 Språkutvecklande arbete i den dagliga verksamheten 
För att stärka flerspråkiga barns språkutveckling så var det många av pedagogerna som 
lyfte fram att dem är tydliga och benämner allt som de gör och säger, samt att de 
upprepar och förklarar olika ord. Pedagogerna använder även konkret material i 
vardagen som till exempel bilder för att göra det tydligare för barnen att förstå. 

”När man sätter ord på allting och upprepar så märker vi att barnen tar till sig 
nya ord, både barnen som pratar svenska och de barn som har ett annat 
modersmål.” 

 

Att arbeta med språklekar är något som många av pedagogerna arbetar med. 
Pedagogerna använder till exempel sånger, rim och ramsor för att stärka barnens språk. 
Det är några av pedagogerna som berättade i intervjuerna att de brukar använda sig av 
rekvisita när de till exempel sjunger med barnen. Pedagogerna menade att de vill göra det 
mer tydligare för barnen att förstå textens innehåll. En av pedagogerna beskrev också att 
de brukar använda sig av språkpåsar som innehåller olika typer av saker som barnen får 
se, känna och röra vid som de sedan benämner tillsammans med barnen. Flertalet av 
pedagogerna arbetar också mycket med sagor i verksamheten. Två av pedagogerna 
framhävde att: 

 ”Varje dag har vi till exempel läsvila där barnen får lyssna på sagor.” 
 

”Vi läser ofta sagor tillsammans med barnen och tittar på bilderna och pratar 
om boken” 

En annan pedagog lyfte också att dem har böcker på olika språk och att pedagogerna 
brukar läsa sagor på barnens modersmål tillsammans med barnen. 

 

 

 4.3 Att synliggöra barns olika språk 
Alla pedagoger framhävde i intervjuerna att de synliggör barnens olika språk i 
verksamheten och i vardagen. Pedagogerna berättade att de ofta räknar på barnens språk 
och använder språken i vardagssituationer. I intervjuerna lyftes det till exempel fram att: 

”När vi äter använder vi också barnens modersmål, till exempel om någon 
pedagog eller något barn frågar: vad betyder soppa på ditt språk?.”                          
 
”Barnen har lärt oss pedagoger att räkna på barnens olika språk.” 

 
Pedagogerna berättade också att de ofta sjunger på barnens olika språk i samlingar och 



12 
 

vid firandet av lucia och FN-dagen. Det lyftes också fram av några av pedagogerna att det 
är viktigt att ta tillvara på barnens olika språk i verksamheten eftersom att det är viktigt 
för barnens identitet. En pedagog menar att:  
 

”Barnen ska känna sig stolta över sitt språk.” 

 

 

 4.4 Observation av barns språkutveckling 
Under intervjuerna framgick det att alla pedagoger använder observationsmaterialet 
TRAS (tidig registrering av språkutveckling) i verksamheten. Majoriteten av pedagogerna 
tyckte också att TRAS är ett bra material att använda sig av. Två av pedagogerna lyfte 
fram detta genom att berätta att: 

”Det är en jättebra metod att använda för att kunna se hur vi kan jobba vidare.” 

 
”Jag tycker att TRAS är bra att använda eftersom man får en mer helhetssyn 
över barnens språkutveckling.” 

 
Det som pedagogerna också sa i intervjuerna är att de endast använder materialet TRAS 
när de observerar hur barnen hanterar, använder och utvecklas i det svenska språket. För 
att pedagogerna ska få reda på hur de flerspråkiga barnen utvecklas i sitt modersmål 
berättade pedagogerna att dem tar hjälp och får information av de flerspråkiga 
pedagogerna och modersmålslärarna som finns i verksamheten. 
 
 

 4.5 Samarbete med modersmålslärare 
Det som alla pedagoger berättar i intervjuerna är att de har modersmålslärare som 
kommer in till avdelningarna på förskolan en gång i veckan i en timme som ger stöd till 
dem flerspråkiga barnen. Pedagogerna berättade också att när modersmålsläraren 
kommer till förskolan ska hen vara i barngruppen och vara med på de olika aktiviteterna 
som anordnas i förskolan. En av pedagogerna framhävde detta: 
 

”När modersmålsläraren kommer hit ska han eller hon vara en del i vår 
verksamhet, och det vi erbjuder här ska modersmålsläraren prata med barnet 
om. Det ska vara verksamhetsanpassat.” 

 
Men en av de intervjuade pedagogerna påpekade också att det är viktigt att man som 
pedagog förmedlar till modersmålsläraren om vad man gör just nu på avdelningen. Till 
exempel om pedagogerna och barnen arbetar med ett tema eller om dem ska göra en 
specifik aktivitet. Pedagogen menade att detta kan göra att modersmålsläraren får 
information om vad de arbetar med på avdelningen. Genom informationen som 
modersmålsläraren får kan hen hjälpa och stötta barnet på ett bättre sätt i aktiviteterna 
menade pedagogen. Pedagogen belyste även att det är betydelsefullt för barnet om 
modersmålsläraren är informerad om vad de arbetar med eftersom att 
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modersmålsläraren på så sätt kan skapa övningar och aktiviteter utifrån det.  

 
En annan pedagog berättade att det är både pedagogerna och modersmålslärarnas 
ansvar att ta reda på vad barnen arbetar med. Men pedagogen menade också att: 
 

”Det är mycket upp till modersmålslärarna att ta reda på och fråga oss 
pedagoger om vad vi gör med barnen. Dem måste vara lyhörda och 
intresserade.” 
 
 

 4.6 Samarbete med flerspråkiga pedagoger  
I intervjuerna lyfte även alla pedagoger att de har några pedagoger som arbetar i 
verksamheten som även är modersmålslärare som ger stöd åt några av de flerspråkiga 
barnen. En av pedagogerna belyste detta genom att berätta att: 
 

”Sen så har vi några av våra egna pedagoger på förskolan som också är 
modersmålslärare som ger stöd till barnen.” 

 
Några av pedagogerna påpekar att tillfällena när dessa pedagoger ger modersmålsstöd är 
väldigt organiserat och strukturerat. En pedagog som själv ger modersmålsstöd till 
barnen belyste detta: 
 

”Vi samarbetar med de andra avdelningarna, så modersmålsstödet ska bli som 
en helhet genom hela verksamheten. Vi arbetar med det som sker just nu när vi 
ger vårt modersmålsstöd till barnen.” 

   

 
Men det togs även upp av majoriteten av pedagogerna att de har flerspråkiga pedagoger 
på förskolan. De flesta av dem flerspråkiga pedagogerna är inte modersmålslärare men 
hjälper och stöttar barnen ändå språkligt både på svenska och på barnens modersmål i 
vardagen. Pedagogerna påpekade också att detta stöd som ges till barnen är något 
positivt för barnens språkutveckling eftersom att pedagogerna menade att det kan bli 
lättare för barnen att ta till sig och lära sig det svenska språket med hjälp utav deras 
modersmål. Pedagogerna menar att dem flerspråkiga pedagogerna till exempel kan 
hjälpa barnen att översätta ord. 
 

”Vi har pedagoger som talar vissa av barnens språk. Pedagogerna talar och 
förklarar saker dagligen för barnen.” 

 
”Vi har också pedagoger på avdelningen som kan några av barnens modersmål 
som hjälper till för att stödja barnen.”  
 

”Det är bra att flerspråkiga barn har sitt modersmål som stöd. Språken ska gå 
hand i hand.” 
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En av pedagogerna påvisade att det är bra att använda barnens modersmål i 
vardagssituationer eftersom att hen ansåg att det är betydelsefullt för barnet. Pedagogen 
menade att:  

 
”När jag pratar ett barns modersmål så märker jag hur dem tittar och liksom 
känner sig bekräftade på nått sätt, att nån kan deras språk. Det känns som att 
det blir lite mer tryggare för just det barnet.”  

 
Men det framgår även av intervjuerna att flertalet av pedagogerna som inte är 
flerspråkiga även tar till sig småord på barnens modersmål för att hjälpa barnen i sin 
språkutveckling i vardagssituationer. En pedagog belyste detta: 

”Jag brukar också ta till mig vissa av orden så att jag själv kan använda dem 
tillsammans med barnet om det behövs.” 

 

 5. Resultatanalys och Diskussion 

 5.1 Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie ansåg vi vara det mest relevanta för det forskningsämne 
som vi valt. Vi valde att använda oss av intervjuer i denna studie eftersom att vi ville få 
reda på hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och vad för 
attityder pedagogerna har gentemot flerspråkighet. Genom att vi använde oss av 
intervjuer i vår studie anser vi att vi fick möjlighet till en djupare information kring hur 
pedagogerna tänkte, tyckte och arbetade med flerspråkiga barns språkutveckling men 
även vad pedagogerna hade för attityder mot flerspråkighet. Vi anser också att det var bra 
för vår typ av studie att välja intervju som metod. Vi fick då chansen att ställa olika typer 
av följdfrågor som gav oss möjlighet till att reda ut olika missförstånd samt ifall vi ville få 
reda på varför pedagogerna till exempel hade valt att arbeta just på det här sättet för att 
främja flerspråkiga barns språkutveckling vilket även Bjørndal (2005) lyfter fram.  

Valet att göra semistrukturerade intervjuer anser vi var väldigt positivt för våra 
intervjuer, eftersom att det skapade ett stort spelrum för respondenten att dela med sig 
av sina tankar och åsikter. Vi tyckte också att det var en fördel med att vi spelade in våra 
intervjuer för att vi då kunde fokusera på själva samtalet och inte behöva avbryta och 
lägga vår fokus på att anteckna det som sägs. Samt att vi genom inspelning av 
intervjuerna kunde blicka tillbaka på det som sagts i intervjuerna.  

En annan metod som vi skulle kunnat använda oss av i den här studien skulle vara 
observationer. Genom detta hade vi kanske kunnat se om det som pedagogerna på 
förskolan sagt genom intervjuerna tillämpas i praktiken på samma sätt som pedagogerna 
påstått. Men vi valde att inte använda oss av några observationer för att vi ansåg att 
studien kunde ha blivit för stor och omfattande.  

 

 5.2 Resultatanalys 
Här nedan kommer vårt resultat som vi fått fram genom våra genomförda intervjuer att 
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analyseras utifrån den teorigenomgång som vi har framställt. Vi har valt att skapa olika 
kategorier som är sammankopplade med det resultat vi fått fram och med vår 
litteraturgenomgång. 
 

 5.2.1 Synen på flerspråkighet 

Det framgår i resultatet att pedagogerna på de två förskolorna har en positiv inställning 
till flerspråkighet och att de ser det som en stor tillgång. En av pedagogerna lyfter att 
flerspråkighet skapar mångfald. Detta går hand i hand med det som Benckert, Håland & 
Wallin (2008) påpekar, vilket är att flerspråkighet är något positivt för samhället och att 
kunskap om flerspråkighet kan skapa en förståelse för flerspråkighet. Författarna menar 
därför att det är viktigt att förskolan visar att flerspråkighet är något som är värdefullt.  

 
I resultatet framgick det att endast en pedagog hade en annan syn på flerspråkighet och 
att hen menade att flerspråkighet påverkar det svenska språket på ett negativt sätt. I 
samhället idag finns det oerhört många fördomar kring flerspråkighet menar Ladberg & 
Nyberg (1996). Författarna menar att om en person vet att det är positivt att kunna flera 
språk och har kunskap om flerspråkighet kan det gynna flerspråkiga barns 
språkutveckling. Alltså beroende på vilket synsätt och vilken inställning pedagogerna i 
förskolan har till flerspråkighet påverkar det de flerspråkiga barnens språkutveckling 
menar Benckert, Håland & Wallin (2008). Författarna påpekar alltså att det är viktigt att 
pedagogerna har ett positivt synsätt och en hållbar inställning till flerspråkighet och att 
pedagogerna ska skapa en miljö som tillåter alla typer av språk. Men det som framgår av 
det som pedagogen har sagt utifrån intervjun är att pedagogen inte har ett synsätt som 
gynnar flerspråkighet och de flerspråkiga barnen. Pedagogen ser istället flerspråkighet 
som ett problem och inte som en tillgång. Detta kan bero på att pedagogen i intervjun 
inte har tillräckligt med kunskap om flerspråkighet och därför ser negativt på 
flerspråkighet menar Benckert, Håland & Wallin (2008).  

 

 5.2.2 Språkutvecklande arbetssätt 

Det vi har kommit fram till utifrån resultatet är att pedagogerna arbetar med de 
flerspråkiga barnens språkutveckling på väldigt lika sätt. Att benämna, upprepa och 
förklara olika ord regelbundet för barnen var något som många av pedagogerna gör för 
att främja språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen. Detta menar även Benckert, 
Håland & Wallin (2008) då författarna skriver att pedagogerna i förskolan kan berika 
barnens ordförråd om pedagogerna är tydliga och förklarar till exempel olika ord som 
barnen stöter på i vardagen. Pedagogerna lyfter också i intervjun att dem brukar använda 
sig av till exempel bilder i vardagssituationer för att göra det tydligt för barnet att förstå. 
Även Calderon (2004) belyser detta då författaren skriver att pedagogerna kan skapa en 
större förståelse hos barnen genom att använda ett konkret material i verksamheten.    

 
Språklekar är något som väldigt många av pedagogerna arbetar med i verksamheten. Det 
framkom av intervjuerna att det främst var sånger, rim och ramsor som dem arbetade 
med för att stärka barnens språk. Och detta är något som Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) lyfter då det står att barnens 
inlärning kan stimuleras med hjälp utav till exempel sång och rytmik. Genom att 



16 
 

pedagogerna arbetar med rim och ramsor ger det också stora möjligheter för barnen att 
ta till sig och lära sig melodin i språket menar Calderon (2004). I resultatet framgår det 
också att några av pedagogerna brukar använda sig av rekvisita när de sjunger 
tillsammans med barnen för att de vill tydliggöra innehållet i sången för barnen. Ellneby 
(2008) poängterar detta då författaren tar upp att rekvisita kan vara ett bra hjälpmedel 
till att barnen ska kunna ta till sig och lära sig olika ljud och ord eftersom att barn oftast 
och lättare kan koppla ihop ljud med något som de ser eller har sett tidigare.   

 
I resultatet framgår det att pedagogerna tar hjälp av sagor och böcker för att främja de 
flerspråkiga barnens språkutveckling. En av pedagogerna lyfte att dem dagligen läser 
sagor för barnen under vilan och en annan pedagog berättade att dem läser sagor med 
barnen regelbundet och att dem även samtalar om boken. Genom att läsa böcker 
tillsammans med barnen och sedan samtala om boken kan det skapa möjligheter för 
barnen att uttrycka sina tankar menar Sandvik & Spurkland (2012).  Att samtala om 
böcker är även något som Skolverket (2013) belyser då det tas upp att boksamtal är 
värdefullt för barnens språkutveckling. 
 
Att ha böcker och sagor på olika språk är något som en av pedagogerna i intervjuerna tog 
upp att de har i verksamheten. Pedagogen i intervjun berättar också att de läser böcker på 
till exempel barnens modersmål tillsammans med barngruppen. Detta är även något som 
Benckert, Håland & Wallin (2008) belyser eftersom att barn med ett annat modersmål än 
svenska kan lättare förstå en saga på svenska om de först får höra sagan på sitt 
modersmål. Därför kan pedagogen läsa eller ha sagan inspelad på band eller skiva på 
barnens modersmål som barnen får lyssna på innan de får lyssna på sagan på sitt 
andraspråk som i det här fallet är svenska.     

 

 5.2.3 Att synliggöra mångfalden 

I resultatet framgår det att några av pedagogerna som vi intervjuade använder sig av 
barnens modersmål i olika vardagssituationer. Det är även något som Sandvik & 
Spurkland (2012) belyser eftersom att det har en markant betydelse för de flerspråkiga 
barnen, om pedagogerna i förskolan visar intresse för barnens olika språk. Författarna 
menar också att barnen kan skapa nyfikenhet och ett intresse gentemot språk om 
pedagogerna i förskolan samtalar med barnen om olika språk. Detta är något som vi har 
sett genom intervjuerna då pedagogerna har visat intresse för barnens modersmål genom 
att ställa frågor kring vad till exempel olika saker heter på barnens modersmål. Detta går 
också hand i hand med det som Sandvik & Spurkland (2012) beskriver då de anser att det 
är till fördel för barnen om pedagogerna tar till sig vissa ord på barnens modersmål, för 
att det på så sätt kan underlätta barnens andraspråksutveckling.  

Något som framgår genom resultatet är att pedagogerna sjunger och räknar tillsammans 
med barnen på deras modersmål i till exempel samlingssituationer och vid högtider. En 
pedagog menar att de gör detta för att de barn som har ett annat modersmål än svenska 
ska få känna stolthet över sina olika språk som de talar. Detta kan uppnås genom att 
pedagogerna skapar en mångkulturell miljö på förskolan. Med hjälp av att till exempel ha 
sånger och material som är på barnens olika språk menar Calderon (2004).  
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 5.2.4 Observation och dokumentation – en del i flerspråkiga barns 

språkutveckling 

I resultatet visade de sig att alla pedagogerna använde sig av observationsmaterialet 
TRAS. Pedagogerna ansåg att TRAS är väldigt bra och att det ger pedagogerna vägledning 
till hur de ska fortsätta arbeta språkutvecklande med barnen på förskolan. Att observera 
och dokumentera barnens språkutveckling menar Benckert, Håland & Wallin (2008) är 
en betydande del i det språkutvecklande arbetet som genomförs i förskolan, alltså att det 
är betydelsefullt för de flerspråkiga barnens språkutveckling. Genom observation och 
dokumentation får också pedagogerna en tydlig bild över barnens språkutveckling. Att 
dokumentera och reflektera är något som förskolans pedagoger har till uppgift att göra 
för att dem på så sätt ska kunna arbeta utifrån barnens olika behov och intressen påpekar 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010).  

Det som också framkom i resultatet är att pedagogerna använder observationsmaterialet 
TRAS för att se hur barnen utvecklas i det svenska språket. Materialet TRAS menar 
Benckert, Håland & Wallin (2008) är en form av indirekt bedömning som inte utgår från 
det enskilda barnets prestationer. Författarna menar därför att denna typ av material 
inte är anpassat efter flerspråkiga barns språkutveckling, utan att det istället är anpassat 
efter enspråkiga barns språkutveckling. Även Sandvik & Spurkland (2012) påpekar att 
denna typ av material oftast utgår från vad som anses vara det normala i barnens 
språkutvecklingskurva, alltså vad barnen förväntas ha uppnått under en viss ålder och 
period. Att pedagogerna i intervjuerna berättar att de använder sig av 
observationsmaterialet TRAS även fast det inte är utformat för flerspråkiga barn kan 
bero på att pedagogerna inte har tid till att använda sig av observationsmaterial som inte 
är ett färdigt framställt test, utan som istället är mer anpassat efter det enskilda barnet. 
Men det som också framgick i resultatet var att pedagogerna tar hjälp av 
modersmålslärare och de flerspråkiga pedagoger som finns i förskolan för att få en 
inblick i hur de flerspråkiga barnen utvecklas i sina modersmål. Detta är något som 
Sandvik & Spurkland (2012) tar upp då de anser att pedagoger inte ska utgå från normen 
inom språkutveckling, utan ska istället se det enskilda barnet. Författarna menar att de 
flerspråkiga barnen även har kunskaper i andra språk och att det därför är viktigt att se 
helheten i varje enskilt barns språkutveckling.    

 

 5.2.5 Modersmålsstöd som en del i den dagliga verksamheten 

Utifrån resultatet har vi sett att alla pedagoger har berättat att de både har flerspråkiga 
pedagoger som är modersmålslärare i verksamheten, samt att de har modersmålslärare 
som kommer ut till verksamheterna en gång i veckan som stödjer de flerspråkiga barnen. 
Detta är något som Sandvik & Spurkland (2012) tycker att de flerspråkiga barnen ska få 
tillgång till då dem menar att barnens modersmål kan påverka utvecklingen av barnens 
andraspråk. Genom detta ges barnen också möjlighet till att lättare kommunicera med 
familjen. Även läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 
2010) lyfter att modersmålsstöd är en viktig faktor för andraspråksutvecklingen. Det som 
vi ser i resultatet är att när dem flerspråkiga pedagogerna ger sitt modersmålsstöd så sker 
det på ett väldigt organiserat och strukturerat sätt. Pedagogerna har lyft fram att 
modersmålsstödet ska vara som en helhet genom verksamheten. Även 
modersmålsläraren som kommer till förskolan ska vara en del i verksamheten. Det 
framgick även i resultatet att pedagogerna anser att det är viktigt att man informerar 
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modersmålsläraren om vad som sker på avdelningen, för att barnen ska kunna få det 
bästa möjliga stödet av modersmålsläraren. Men det framgick också att en pedagog 
menar att det är upp till modersmålsläraren att visa intresse och ta reda på vad som sker 
på avdelningen. Men Benckert, Håland & Wallin (2008) menar att det är oerhört bra om 
modersmålsläraren och pedagogerna samarbetar, men att det då krävs att pedagogerna 
på förskolan visar intresse för att samarbeta med modersmålsläraren. Om pedagogerna 
samarbetar med modersmålsläraren kan hen få mer information om hur hen på bästa 
sätt kan stötta det flerspråkiga barnet. 

Att båda förskolorna har flerspråkiga pedagoger i verksamheten som stöttar dem 
flerspråkiga barnen dagligen har lyfts fram i resultatet. Pedagogerna anser att det är 
något positivt med att ha några flerspråkiga pedagogerna på avdelningen eftersom att de 
flerspråkiga barnen då får ett mer kontinuerligt stöd i sin språkutveckling. Detta menar 
även Benckert, Håland & Wallin (2008) är bra eftersom att barnet då får regelbundet 
modersmålsstöd i till exempel olika vardagssituationer. Det är också en stor tillgång för 
dem flerspråkiga barnen om det finns pedagoger som kan barnens modersmål anser 
Sandvik & Spurkland (2012). Författarna menar att dessa pedagoger till exempel kan 
hjälpa barnen att kommunicera om dem inte behärskar det svenska språket. En annan 
sak som visades i resultatet var att pedagogerna oavsett språklig bakgrund tar till sig 
olika ord på barnens olika modersmål för att dem på så sätt ska kunna ge stöd till dem 
flerspråkiga barnen. Detta menar Sandvik & Spurkland (2012) är bra då författarna tar 
upp att pedagogerna i förskolan kan främja barnens andraspråksutveckling genom att 
lära sig några ord på barnens olika modersmål. 

 

5.3 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med den här studien har varit att ta reda på vad för attityder pedagogerna i 
förskolan har gentemot flerspråkighet samt hur pedagogerna i förskolan anser att man 
ska arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling. Det vi har sett i vår studie är att de 
flesta av pedagogerna i dem två förskolorna har en positiv attityd och inställning 
gentemot flerspråkighet. Vi anser att detta är något som bidrar till att den positiva 
attityden som pedagogerna besitter genomsyrar den dagliga verksamheten och det 
dagliga arbetet med att främja de flerspråkiga barnens språkutveckling. Vi tror att den 
positiva attityden som pedagogerna har grundar sig i kunskap som dem fått genom 
utbildning och genom de erfarenheter som pedagogerna har. Vi anser att det är oerhört 
viktigt att förskolans pedagoger har goda attityder till och kunskap om flerspråkighet för 
att pedagogerna på så sätt kan skapa goda förutsättningar för språkutveckling hos de 
flerspråkiga barnen. Detta är även något som Benckert, Håland & Wallin (2008) belyser 
då dem menar att det är pedagogernas inställningar och attityder som styr och påverkar 
hur språkutvecklingen fortgår hos de flerspråkiga barnen i förskolan. Det är därför också 
viktigt att de flerspråkiga barnen redan i förskolan får ett bra bemötande gällande 
flerspråkighet och att pedagogerna stöttar barnen i utvecklingen av deras modersmål. 
Pedagogerna har också lyft fram i resultatet att dem ofta sjunger och räknar på barnens 
olika språk i verksamheten. Skolverket (2013) belyser att förskolan ska vara tillåtande 
mot alla språk så att det kan skapas en nyfikenhet hos barnen till att använda sig av olika 
språk och deras modersmål i verksamheten. Detta tycker vi är väldigt positivt och viktigt 
eftersom att pedagogerna då påvisar och uppmärksammar för barnen att det finns många 
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olika språk och att det är något positivt som skapar mångfald.  

Det har även visat sig att det finns en negativ inställning och attityd mot flerspråkighet 
inom förskolans verksamhet. Om pedagoger har en negativ inställning och attityd 
gentemot flerspråkighet anser vi att det är viktigt och betydelsefullt att pedagogerna får 
möjlighet till fortbildning inom ämnet. För att på så sätt kunna skapa bättre 
språkutvecklande möjligheter för de flerspråkiga barnen och för att skapa ett gott 
lärandeklimat i förskolan. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna på förskolan 
samarbetar och samtalar med varandra om hur de på bästa möjliga sätt kan skapa och 
utveckla verksamheten på ett sätt som hjälper och stöttar alla barn i dess 
språkutveckling. Detta ska ske oavsett om barnet har ett annat modersmål än svenska. 
Men vi vill också poängtera att det är lärorikt för alla både pedagoger och barn att det 
finns olika syn på flerspråkighet, för att det kan bidra med en mer varierad 
språkinlärning och utveckling. Detta tycker vi är extremt viktigt eftersom att det tas upp i 
förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 reviderad 2010) att barn med ett 
annat modersmål än svenska ska få stöd i att lära sig svenska samt sitt modersmål. 

Det har även kommit fram genom intervjuerna vi utfört att förskolornas pedagoger tar 
hjälp av modersmålslärare i främjandet av de flerspråkiga barnens språkutveckling. 
Några av dessa modersmålslärare finns konstant ute i verksamheterna men det finns 
även de modersmålslärare som kommer till förskolorna en gång i veckan för att hjälpa 
och stötta barnen i dess språkutveckling. Att använda sig av modersmålslärare tycker vi 
är väldigt bra och oerhört betydelsefullt för de flerspråkiga barnens språkutveckling. 
Sandvik & Spurkland (2012) belyser även detta eftersom att modersmålsstöd i form av 
modersmålslärare kan hjälpa barnen med att lära sig både sitt modersmål och sitt 
andraspråk. Vi anser att modersmålslärarna har en betydande roll i de flerspråkiga 
barnens språkutveckling eftersom att dem kan hjälpa till och stötta dessa barn på en 
djupare nivå än vad de andra pedagogerna på förskolan kan göra eftersom 
modersmålslärarna behärskar barnens olika språk. Därför är det viktigt att pedagogerna i 
förskolan och modersmålslärarna för en dialog sinsemellan för att få reda på vart de 
flerspråkiga barnen ligger i språkutvecklingskurvan. Om pedagogerna vet vad dem 
flerspråkiga barnen kan på sitt modersmål kan pedagogerna stötta barnen med att lära 
sig sitt andraspråk.  

Det som har framkommit i vår studie är att de intervjuade pedagogerna arbetar med att 
främja flerspråkiga barns språkutveckling på ett medvetet sätt. Något som vi sätt i vårt 
resultat är att pedagogerna arbetar mycket med tydlighet gällande talet, till exempel 
använder pedagogerna sig av utfyllnadsord och försöker att motverka och att inte 
använda sig av tomma ord när de pratar med barnen. Detta är något vi tycker är väldigt 
viktigt eftersom att det till exempel är under de här tillfällena som barnen snappar upp 
nya ord och kan skapa en förståelse. Vi anser att kommunikation är viktigt och att de 
flerspråkiga barnen i förskolan konstant ska bemötas med samtal och nya ord som 
barnen kan ta till sig och få möjlighet att använda sig av i olika sammanhang. Barnen ska 
få möjlighet till att få höra språk talas men även att barnen själva ska få tala. Därför 
tycker vi att det är bra om pedagogerna till exempel läser böcker med och för barnen och 
sedan använder sig av boksamtal. Detta är något som vi har sett utifrån resultatet att 
pedagogerna på de två förskolorna använder sig av för att främja språkutvecklingen hos 
flerspråkiga barn. Benckert, Håland & Wallin (2008) belyser även detta då dem menar 
att barn lätt kan känna igen sig i olika böcker och sagor. Genom att barnen får känna igen 
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sig i olika böcker kan de lättare ta till sig ord och uppfatta handlingen på ett lättare sätt. 
Något som också har framkommit i intervjuerna är att några av pedagogerna på 
förskolorna använder sig av böcker och sagor på barnens olika modersmål. Detta är 
något som vi anser är väldigt betydelsefullt för barnet i dess språkutveckling. Eftersom 
barnet då får möjlighet att förstå bokens handling och innehåll innan pedagogen läser 
boken på barnets andraspråk. För att tydliggöra innehållet i till exempel sånger med 
hjälp av rekvisita är något som har visat sig i resultatet, då många av pedagogerna 
använder det i olika aktiviteter i verksamheten. Detta är något som Calderon (2004) 
anser är bra att använda sig av eftersom att det kan hjälpa de flerspråkiga barnen att få en 
förståelse för innehållet i sången. Men vi anser också att det är viktigt att använda sig av 
rekvisita dagligen, i situationer och aktiviteter som till exempel när pedagogen läser 
böcker med barnen eller när pedagogen ska ge instruktioner vid en aktivitet. Detta menar 
vi kan skapa en större förståelse hos de flerspråkiga barnen eftersom att de då får 
kontinuerligt stöd samt ges barnen möjligheter till att ställa frågor utifrån den rekvisita 
som används. 

Det som alla pedagogerna har lyft fram i intervjuerna är att de använder sig 
observationsmaterialet TRAS i främjandet av språkutvecklingen hos de flerspråkiga 
barnen. Benckert, Håland & Wallin (2008) påpekar att observationsmaterial som är en 
form av indirekt bedömning, däribland TRAS inte är anpassat till de flerspråkiga barnen. 
Detta menar vi är problematiskt eftersom att TRAS endast är anpassat till barn som talar 
ett språk. Genom detta får pedagogerna inte en rättvis bild över vad det flerspråkiga 
barnet egentligen kan språkligt. Eftersom att pedagogerna endast observerar hur barnet 
behärskar det svenska språket. På så sätt får barnet inte möjlighet till att visa sina 
språkkunskaper som hen har utöver sitt andraspråk. Detta menar vi kan medföra att 
pedagogerna bara tar hänsyn till språkutvecklingen av barnets andraspråk, fast barnet 
kanske har kommit väldigt långt i språkutvecklingen av sitt modersmål. Därför tycker vi 
att det är viktigt att pedagogerna ser till varje enskilt barn och inte observerar barnet 
utifrån ett indirekt bedömningsmaterial. Vi menar istället att pedagogerna kan använda 
sig av ett material som bygger på direkt bedömning som till exempel loggbok där 
pedagogen observerar varje barn utifrån dess egna bedrifter och åstadkommanden. Detta 
menar Benckert, Håland & Wallin (2008) kan göra så att pedagogerna får en överblick 
över det enskilda barnets hela språkregister.   

  

 

 5.4 Nya forskningsfrågor 
Det som vi anser skulle vara intressant att studera vidare är att se om det som 
pedagogerna i intervjuerna förespråkar för att främja flerspråkiga barns språkutveckling 
verkligen tillämpas i praktiken, samt vilka typer av material dem använder. Genom 
observationer skulle vi alltså vilja se hur pedagogerna i praktiken arbetar med 
flerspråkiga barns språkutveckling och vilket material som används. Våra 
frågeställningar skulle då lyda: 

 Hur arbetar pedagogerna i förskolan med flerspråkiga barns språkutveckling? 

 Vilka material använder pedagogerna i förskolan i främjandet av flerspråkiga 
barns språkutveckling? 
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 5.5 Pedagogisk relevans 
Vi anser att vår studie har en hög pedagogisk relevans då vi anser att detta är ett aktuellt 
ämne i dagens förskola då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle där många av 
barnen som går i förskolan är flerspråkiga. Detta är även något som är aktuellt i våra 
styrdokument då det framgår att pedagogerna i förskolan har i uppdrag att stärka varje 
barns kulturella tillhörighet och olika språk (Utbildningsdepartementet, Lpfö98 
reviderad 2010). Vi anser också att pedagogernas attityder gentemot flerspråkighet och 
deras val av arbetssätt har en betydande roll för främjandet av flerspråkiga barns 
språkutveckling i förskolan. Därför ansåg vi att det här ämnet var väldigt viktigt och 
intressant, och att det passade bra in i den tid som vi lever i idag. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

1. Hur ser du på flerspråkighet? 

2. Hur arbetar du med flerspråkiga barns språkutveckling? 

3. Använder ni barnens modersmål i verksamheten? Om ja hur? 

4. Använder ni några observationsmaterial för att observera de flerspråkiga barnens 

språkutveckling? Vilka? 

5. Har ni något modersmålsstöd i verksamheten? Hur går det till? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete om flerspråkiga barns språkutveckling 

i förskolan. Vi går sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens högskola i 

Södertälje. Syftet med studien är att ta reda på och få en inblick över vad pedagogerna i 

förskolan anser att man ska arbeta med för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. 

Samt vilka attityder pedagogerna i förskolan besitter gentemot flerspråkighet. I studien 

kommer vi att intervjua tio pedagoger från två olika förskolor. Under arbetets gång följer 

vi Vetenskapsrådets rekommendationer som innebär att: 

 

 Information kring studien ska ges till deltagaren 

 Det är frivilligt för deltagaren att medverka 

 Deltagarens namn och förskolans namn kommer att behandlas anonymt i studien 

 Det insamlade materialet kommer endast att användas i vår studie 

  

 

Har ni några frågor så kontakta oss på mejladresserna nedan 

 

Med vänliga hälsningar 

Petra Cossi   Pci10001@student.mdh.se 

Sanne Lundstedt  Slt10006@student.mdh.se 
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Bilaga 3 – Arbetsfördelning 
 

Under arbetets gång har vi träffats regelbundet och skrivit hela examensarbetet 
tillsammans. Vi har tillsammans tittat i den litteratur vi använt oss av och sedan skrivit 
varje del i arbetet gemensamt. Det som vi har delat upp under arbetets gång är att vi har 
turats om att skriva på datorn och att vi delade upp intervjuerna som vi har utfört mellan 
oss. Var och en intervjuade fem pedagoger var på en av dem två förskolorna. Vi gick 
sedan tillsammans igenom materialet vi fått fram genom intervjuerna.   


