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Detta är en kvalitativ studie där vi intervjuat 11 pedagoger med syftet att få en 
fördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan arbetar för att stödja barns 
flerspråkighet. Resultatet visar att för att barnen ska få möjlighet kunna 
utvecklas språkligt är det viktigt att alla deras språk är levande i verksamheten. 
Av informanternas svar framgår att modersmålsundervisningen är bristfällig 
och svår att organisera så att den kan bli meningsfull för barnens språkliga 
utveckling. En slutsats i vår studie är att det krävs vilja och engagemang från 
pedagogerna i förskolan för att kunna inta ett interkulturellt förhållningssätt, 
vilket är grunden för att kunna bidra till en flerspråkig utveckling hos barnen. 
En annan slutsats är att flerspråkiga pedagoger är något som behövs i 
förskolans verksamhet för att på ett kontinuerligt sätt kunna stimulera barns 
olika språk. En tredje slutsats är att det råder en viss osäkerhet bland pedagoger 
i förskolan kring vilka metoder och verktyg som kan användas i detta arbete. 
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1 Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt land där många barn som växer upp har sitt 
ursprung från olika delar av världen. För många, både barn och vuxna, blir förskolan 
den första introduktionen till det svenska samhället, därför är det viktigt att förskolan 
har ett interkulturellt förhållningssätt och främjar flerspråkighet (Calderon, 2006). I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) läggs det vikt vid att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla även sitt modersmål i förskolan. Har 
barnen en stabil grund i sitt modersmål underlättar det inlärningen av det svenska 
språket samt att ta till sig kunskaper inom andra områden.  

Det är inte bara grammatik och ord barn lär sig när de lär sig sitt modersmål, utan 
även de värderingar, normer och regler som tillhör den familj de växer upp i. Detta 
innebär att modersmålet är viktigt för barnets självkänsla och identitet. Man behöver 
kunna tala gruppens (sociala umgängen) språk för att kunna bli en del av den. Det 
bästa föräldrarna kan göra är att prata med sina barn på det språket som de känner 
sig mest bekväma med och kan bäst, för att man kan uttrycka sina känslor bättre med 
ett språk som kommer från hjärtat. Modersmålet är också oftast det språk som finns 
kvar i minnet när man blir gammal, då är det en stor fördel att barnen talar samma 
språk som de äldre för att fortfarande kunna förstå sina föräldrar (Calderon, 2006). 

I dagens samhälle finns det en medvetenhet kring att utvecklingen av modersmålet är 
viktigt för barns lärande och kunskapskonstruerande. Trots denna kunskap erbjuder 
endast ett fåtal kommuner modersmålsundervisning i förskolan (Calderon, 2006).  

Asplund och Carlsson (2015) skriver att det i Sverige är vanligast att förskolorna är 
enspråkiga, trots att andelen flerspråkiga barn ökar. Enligt skolverkets statistik (SOU 
2013:388) hade 20,6% av inskrivna barn i förskolan 2012 ett annat modersmål än 
svenska och under bara de tre första månaderna 2016 kom enligt Migrationsverket 
(2016) 832 stycken barn i åldrarna 0-5 år till Sverige. Trots att en stor del av barnen i 
förskolan har annat modersmål än svenska använder sig pedagoger i förskolan, enligt 
Björk-Willén, Bylund och Puskás (2013) huvudsakligen av ett svenskt verbalt språk. 
Denna enspråkighet som förskolan har kan göra det svårt för flerspråkiga barn att 
tillägna sig kunskaper inom olika ämnesområden trots att förskolans uppdrag är att 
bidra till att flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla alla sina språk (Skolverket, 
2010). 

1.1 Styrdokument 

Enligt skollagen (SFS, 2010:800) kap 8 § 10 ska barn i förskolan ges möjlighet att 
utveckla sin språkliga kompetens i svenska språket och i sitt/sina modersmål. Vad 
detta uppdrag innehåller och vad som ska strävas emot i förskolas verksamhet finns 
formulerat i dess läroplan. 

I läroplanen för förskolan belyses att språk och lärande går hand i hand. Förskolans 
uppdrag är enligt läroplanen att stimulera varje barns språkutveckling och att barn 
med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sin språkliga 
kompetens på både svenska och sitt/sina modersmål. I läroplanen står det även att 
barn som har en stabil grund i sitt modersmål har större möjligheter att lära sig 
svenska och även ta till sig andra kunskaper. Barn i förskolan ska stöttas i att känna 
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tilltro till sin egen förmåga samt att förvärva lärdomar utifrån olika aspekter och 
däribland språkliga. För att olika sätt att lära ska bilda en helhet i barnens lärande 
krävs att pedagogen hittar en balans mellan dessa olika sätt, språket är ett sätt att ta 
till sig kunskap på. Läroplanen tar även upp att kommunikation kan ske genom fler 
former än de verbala, den lägger fokus på former så som dans, sång, musik och 
rörelser (Skolverket, 2010). 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2010. S, 
10),  

samt att barn:  

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2010. S. 11). 

I detta har förskolläraren ett ansvar att se till att verksamheten stimulerar och 
utmanar barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling. Arbetslaget har även 
ansvar att ”utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och 
kommunikation” (Skolverket, 2010. S, 11), samt ge barnen möjlighet till att utveckla 
sin kommunikativa förmåga så som att uttrycka upplevelser, erfarenheter, idéer och 
tankegångar med hjälp av ord (Skolverket, 2010). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att få en fördjupad kunskap och förståelse för hur 
pedagoger i förskolan kan stödja barns flerspråkiga utveckling. 

I vår studie kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver elva pedagoger i förskolan att de arbetar för att stödja barns 
flerspråkighet? 

2. Vilka resurser finns att tillgå i förskolans verksamhet för att stödja barns 
flerspråkighet? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två presenteras en bakgrund med teoretiska utgångspunkter, litteratur och 
tidigare forskning. Under kapitel tre beskriver vi hur vi har gått tillväga med vår 
studie, en presentation av deltagarna samt en översikt över de modersmål som är 
representerade på respektive förskola i studien, vilka etiska överväganden vi tagit 
ställning till samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. I kapitel fyra 
presenterar vi vårt resultat genom fem olika kategorier som är gemensamma för 
samtliga informanter i studien. I kapitel fem analyseras resultatet med utgångspunkt 
i tidigare forskning och teorier. Kapitel sex inleds med resultatdiskussion där 
resultatet för studien diskuteras utifrån forskningsfrågorna, därefter presenteras våra 
slutsatser, förslag på fortsatt forskning och till sist studiens pedagogiska relevans. 
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1.4 Begreppsförklaringar 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra innebörden av ord och begrepp relevanta 
för vår studie för att underlätta läsningen av vårt arbete.  

Modersmål - Calderon (2006) beskriver modersmål som det/de språk man lär sig 
från födseln. Söker man i Svenska akademins ordbok står det även att det är det 
språk som talas i individers fosterland, ens eget språk. 

Flerspråkighet - Björk-Willén m.fl. (2013) beskriver flerspråkighet som en 
kompetens, en kompetens där individer kommunicerar med hjälp av fler än två 
språk.  

Språkdomän - Björk-Willén m.fl. (2013) skriver att en språkdomän är ett begrepp för 
att beskriva en språklig kontext. De menar att en domän kan skilja sig genom 
användandet av språk, attityder och normer.  

Flerspråkiga pedagoger – När vi använder oss av detta begrepp syftar vi på 
pedagoger som har annat modersmål än svenska.  

Begreppet pedagog använder vi oss av genomgående i texten i vårt arbete för att 
inkludera all pedagogisk personal i förskolan och inte särskilja utifrån deras 
utbildning. 
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter vi utgår från 
i vår studie, därefter kommer litteratur och tidigare forskning. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från två perspektiv som vi anser är relevanta utifrån vårt syfte. Vi 
kommer i följande två avsnitt att presentera perspektiven var för sig och beskriva 
dess relevans för vår studie. 

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2010) menar att vi människor har en unik förmåga att genom språket dela våra 
erfarenheter med varandra. Han menar att i och med detta styrs vårt lärande varken 
av instinkter eller är begränsat till vad vi lärt oss själva i vår fysiska kontakt med 
omvärlden. I det sociokulturella perspektivet är enligt Lindö (2009) ”den proximala 
utvecklingszonen” ett centralt begrepp som innebär att se vilka förförståelser barnet 
har och vilka kunskaper som kan ses som potentiella lärandeområden för barnet. 
Lindö (2009) belyser att det är viktigt att pedagoger i förskolan identifierar barnets 
förkunskaper för att sedan kunna utmana barnet inom den närmaste 
utvecklingszonen, men även att pedagogerna är viktiga inom utvecklingszonen. För 
att barnet i zonen ska kunna klara av en handling som den inte kan klara själv ännu 
behöver barnet en mer kompetent individ vid sin sida, vilket kan vara en vuxen eller 
en kamrat. Lindö (2009) skriver även att barn utvecklar sitt språk i samhandlande 
med andra och att tanken blir medveten genom språket och att barnet genom sina 
samhandlingar med andra transformerar yttre handlingar till inre föreställningar och 
att språket har betydelse för förmågan till att tänka abstrakt. Säljö (2010) menar att 
länken mellan inre och yttre handlingar är kommunikationen med andra.  

Lindö (2009) menar att inom ett sociokulturellt perspektiv ses vuxenstöd som 
centralt för barns lärande. Vuxna kan skapa en stödstruktur för barn att växa och 
utvecklas inom genom att med hjälp av samspelet överbrygga mellan det som barnet 
kan och inte kan. Dessa stödstrukturer menar Lindö (2009) är nödvändiga för barn 
som har ett annat modersmål än svenska. Vuxenstödet behöver vara tydligt och väl 
genomtänkt för att barn med annat modersmål än svenska ska kunna utveckla 
strategier för att genom dem utveckla en språklig kompetens i det svenska språket. 
 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär av varandra. 
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande (Skolverket, 2010. S, 
7). 

2.1.2 Interkulturellt perspektiv  

Begreppet interkulturell beskriver Lorentz och Bergstedt (2006) som en handling 
mellan individer, ett sätt att förhålla sig till varandra. Ett uppdelande av ordet där 
inter står för en interaktionsprocess där kommunikationen mellan personer från 
olika kulturella bakgrunder sker ömsesidigt och där kulturell syftar till sociala och 
ekonomiska strukturer, levnadssätt, kön, värderingar och beteenden. Begreppet 
interkulturalitet övergriper kulturmöten, mångkultur, likheter och skillnader. 
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Lorentz och Bergstedt (2006) menar att vi genom det moderna samhället lärt oss att 
tänka ”vi och dom”, vilket de menar är något som vi måste bryta oss loss från för att 
se ”dom” som likvärdiga oss själva. Vidare skriver de att när vi väl blivit medvetna om 
varandras likheter och skillnader skapas en mångkulturell lärandemiljö där olika sätt 
att uppfatta kunskap och lärande värdesätts och tas tillvara på. De poängterar att det 
är viktigt att inte mäta kunskap och förståelse baserat på grammatiska kunskaper i 
det svenska språket, då det verkar vara lätt att döma den allmänna kunskapsnivån 
utifrån kunskaper i språket. 

Interkulturalitet ur ett pedagogiskt perspektiv står för gränsöverskridande 
interaktioner och ömsesidighet där kulturmöten värdesätts. Lorentz och Bergstedt 
(2006) menar med interkulturalitet ett förhållningssätt som innebär en ökad 
förståelse och en ömsesidig nyfikenhet för såväl sina egna som andras livsformer, 
kunskaper, tankesätt och värdegrunder. Detta förhållningssätt sker i både 
undervisning och i sociala aktiviteter.  

2.1.3 Sammanfattning 

Det sociokulturella perspektivet belyser att barn lär i en gemenskap, den proximala 
utvecklingszonen är en central del i detta perspektiv samt att vuxenstöd är viktigt för 
barns lärande och utveckling (Lindö, 2009). I det interkulturella perspektivet är ett 
grundläggande förhållningssätt att inte göra skillnad på ”vi och dom” och att 
värdesätta alla språk och kulturer lika högt i den pedagogiska verksamheten (Lorentz 
& Bergstedt, 2006).  

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 (Skolverket, 
2010. s, 6). 

Perspektiven används som ett verktyg i förståelsen av det empiriska materialet 
utifrån läroplanen för förskolans riktlinjer där pedagogerna ska utgå från 
barngruppen och dess samspel med varandra. Pedagogerna ska även bidra till 
grundläggande värden hos barnen i att acceptera alla människors kulturella olikheter 
och lika värde (Skolverket, 2010).  

2.2 Litteratur och tidigare forskning 

2.2.1 Flerspråkighet 

Enligt Calderon (2006) är förskolan en kulturell mötesplats där alla barn kommer till 
förskolan med olika bakgrunder och erfarenheter. En del barn talar flera språk 
medan andra barn talar ett språk. Vissa barn kan ingen svenska alls medan andra 
barn enbart talar svenska, men många barn i förskolan växer upp med minst ett 
annat modersmål vid sidan av det svenska språket. Calderon (2006) uttrycker att 
verksamheten därför ska anpassas efter varje barns förutsättningar och att barnen 
inte ska anpassas till verksamheten. Då språket är så tätt sammanflätat med identitet 
och lärande måste därför de barn som talar ett annat modersmål få möjligheter att 
utveckla alla sina språk. Björk-Willén m.fl. (2013) belyser även att detta arbete måste 
utformas utifrån varje förskolas och arbetslags olika unika förutsättningar. Samtidigt 
poängterar de hur viktig pedagogernas kompetens är inom flerspråkighet i 
utformandet av en stimulerande språkmiljö, då förskolan till huvudsak är en 
svenskspråkig domän.  
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Björk-Willén m.fl. (2013) beskriver flerspråkighet som en kompetens, en kompetens 
där individer kommunicerar med hjälp av fler än två språk. Vidare belyser de att 
forskning visar på att barn med annat modersmål än svenska har samma 
förutsättningar för att utveckla en god kommunikativ kompetens i det svenska 
språket som barn som har svenska som modersmål. De menar att barn utvecklar och 
tillägnar sig de språk som de ges möjlighet att vara delaktiga i till vardags genom 
dialog och lyssnande samt att det är pedagogernas uppgift att kommunikation på 
barns alla språk blir en naturlig del i verksamheten.  

Pedagogernas förhållningssätt och värderingar påverkar relationerna med barn och 
vårdnadshavare som har en annan språklig bakgrund, enligt Calderon (2006). Vidare 
skriver Calderon (2006) att så gott som alla pedagoger som arbetar i förskolan möter 
barn och vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska. Detta gör att det 
finns oändligt med möjligheter till nya kunskaper och sätter även pedagogernas 
kreativitet på prov när det kommer till att hitta nya vägar för att uppnå målen och 
direktiven i läroplanen då förskolan enligt Björk-Willén m.fl. (2013) är en 
svenskspråkig domän. Som pedagog i förskolan måste man därför enligt Calderon 
(2006) utveckla ett interkulturellt förhållningssätt för att familjerna inte ska uppleva 
att det finns en negativ inställning till deras kulturella bakgrund vilket kan bidra till 
att vårdnadshavarna väljer att avstå från att tala det språket med barnen just för att 
barnen ska lära sig det nya språket.  

Pedagoger med annat modersmål än svenska har enligt Björk-Willén m.fl. (2013) en 
speciell kompetens som ska tas tillvara på ett sådant sätt att fler språk inkluderas i 
förskolans vardag. De menar även att detta arbetssätt kräver planering och en 
medvetenhet kring flerspråkig inlärning, så att en balansgång mellan användandet av 
de olika språken gynnar barnens språkliga utveckling på alla deras språk. Calderon 
(2006) skriver att det är mycket betydelsefullt för barns språk- och 
identitetsutveckling med flerspråkiga pedagoger i förskolan, samt att det underlättar 
kontakten och samarbetet med vårdnadshavarna. Då förskolan ska vara ett 
komplement till hemmet ser Björk-Willén m.fl. (2013) samverkan med hemmen som 
en viktig del i barns språkutveckling. För att vårdnadshavarna ska kunna vara 
delaktiga i sina barns språkliga utveckling är det viktigt att pedagogerna är lyhörda 
och aktivt lyssnande till deras och familjen villkor och förutsättningar. 

Enligt Björk-Willén m.fl. (2013)  ger modersmålsundervisningen bäst resultat för 
barnens språkliga utveckling om den integreras med förskolans vardagliga 
aktiviteter. Dock menar författarna att det även kan finnas en risk med integreringen 
av modersmålsundervisningen i de vardagliga aktiviteterna som handlar om att det 
svenska språket kan ta över och då inte lämna tillräckligt stor plats för modersmålet. 
Enligt Calderon (2006) erbjöds endast var fjärde kommun modersmålsstöd 2006, 
vilket resulterade i att de ordinarie pedagogerna i förskolan fick stödja barnen i att 
utveckla sitt modersmål.  

Björk-Willén m.fl. (2013) skriver om språkutveckling på ett eller flera språk. De 
beskriver att barns kommunikativa förmåga börjar utvecklas långt innan barnen 
börjar prata verbalt. De menar att barn kommunicerar genom kroppen med blickar, 
rörelser, ljud och gester och efter det kommer joller som är början på den verbala 
kommunikationen. De skriver vidare att innan barn börjar prata förstår de mycket av 
språket och att detta stämmer även vid andra och tredje språkinlärning. Barnen 
förstår det nya språket innan de kan kommunicera på det. Calderon (2006) menar att 
om barnet har ett utvecklat modersmål ökar förutsättningarna för att lära in det nya 
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språket när de får lyssna, öva och pröva under lekfulla förhållanden. Detta är den 
bästa förutsättningen för barnets framgång när det kommer till att lära sig ett nytt 
språk. Björk-Willén m.fl. (2013) beskriver att barn kan lära sig nya språk på olika 
sätt, simultant eller successivt och att inlärningen av ett nytt språk inte är ett problem 
så länge som barnen kommer i kontakt med det nya språket i tillräckligt stor 
utsträckning.  Vidare skriver de att hur snabbt barnen lär sig det nya språket och 
vilka strategier barnen använder sig av är individuellt. Pedagogernas roll i detta är att 
fånga upp de olika strategierna, tolka och bemöta dem på ett språkutvecklande sätt. 

Enligt Björk-Willén m.fl. (2013) sker språkinlärning i för barnen meningsfulla 
språkande aktiviteter, rutiner och lekar. Därför menar de att det är viktigt att 
pedagogerna tar tillvara på vardagliga situationer och utvecklar strategier för att 
främja dialog och språkande mellan barnen. För att dessa stunder av språkande ska 
bli meningsfulla och lärande för barnen är det viktigt att barnen känner sig trygga i 
förskolan, då författarna menar att trygghet är en förutsättning för att barn ska våga 
prova sig fram på sitt andra/tredje språk. Samtidigt som Björk-Willén m.fl. (2013) 
skriver om att lek och aktiviteter kan vara svåra att ta sig in i om det gemensamma 
språket saknas hos barnen, samtidigt som de menar att leken inte alltid är beroende 
av ett verbalt språk då leken kan kännas igen ifrån verkliga situationer som barnen då 
känner igen och kan tolka lekens regler och signaler utifrån det.  

2.2.2 Generell språkutveckling 

Enligt Svensson (2012) bör barn tidigt möta ett variationsrikt språk för att kunna 
utveckla ett stort ordförråd, vilket hon menar är avgörande för hur barnen kan 
uttrycka och formulera sig, samt förstå andras utsagor. Svensson (2012) understryker 
i och med detta hur viktigt det är att flerspråkiga barn får komma i kontakt med ett 
nytt språk i stor utsträckning. Svensson (2012) skriver om en Matteuseffekt inom 
barns språkligautveckling som innebär att barn som tidigt har utvecklat ett rikt 
ordförråd får lättare att vidareutveckla det, medan barn som har ett litet ordförråd för 
svårare att utveckla det. Kultti (2012) skriver att ett sätt att utveckla den språkliga 
kompetensen är att upprepa och härma andras språkbruk. Svensson (2012) menar att 
tvåspråkiga barn är något senare i sin språkutveckling jämfört med enspråkiga barn. 
Dock skriver hon att flerspråkiga barn presterar högre på metalingvistiska tester och 
att de har en högre förståelse för skriftspråk än enspråkiga barn.  

Kommunikationen är viktig för barns språkutveckling enligt Skans (2011) och han 
betonar att det inte spelar någon roll om kommunikationen sker på svenska, annat 
modersmål eller teckenspråk. Skans (2011) menar att de språk som barn väljer att 
kommunicera på, hänger ihop med sociala faktorer. Med det menar han att språk 
som uppmuntras och värderas av omgivningen blir det språk som barnen väljer att 
använda. 

2.2.3 Språkinlärning i förskolan 

Då en stor andel av barn i åldrarna ett-fem år går i förskolan menar Svensson (2012) 
att förskolan är en viktig språkmiljö som barn är delaktiga i. Hon menar att förskolan 
har en viktig roll i att stödja och utveckla barns språkutveckling, speciellt hos barn 
som har ett annat modersmål än svenska. Skans (2011) skriver att förskolan med dess 
lokaler, saker och rutiner liknar ett hem och att det därför blir viktigt att 
kommunikationer och dialoger som barnen är delaktiga i på förskolan har ett annat 
innehåll för att dem ska stimulera och utmana barnen språkligt. Han menar att 
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gemensamma aktiviteter, upplevelser och utflykter mellan barnen och pedagogerna 
skapar ett innehåll som barnen kan bli utmanade i språkligt. Med ett gemensamt 
upplevt innehåll menar Skans (2011) i enlighet med Kultti (2014) att fokus läggs vid 
innehållet och inte barnens individuella erfarenheter. Genom gemensamt upplevda 
aktiviteter kan pedagogerna använda sig av olika artefakter, så som fotografier eller 
föremål som grund i kommunikationen med barngruppen. Enligt Skans (2011) 
arbetar pedagoger i förskolan främst språkutvecklande i styrda, planerade aktiviteter 
som samling och sagostund och då i hel grupp. Han menar att detta resulterar i att 
pedagogerna aktivt väljer att ha språkutveckling som innehåll i aktiviteten och att 
kommunikationerna då handlar om något som är lätt att ge språkligt stöd genom.  

Skans (2011) skriver att gruppens storlek har en avgörande roll för vilka möjligheter 
barnen får till språkutvecklande kommunikation. Han menar att stora grupper 
minskar pedagogernas möjligheter till att kommunicera med varje barn och att vid 
organisation av små grupper ökar barnens initiativ till att prata vilket öppnar upp för 
begrepps- och språklärande, men att innehållet begränsas utifrån det som 
pedagogerna har som mål för aktiviteten. Kultti (2012) menar även att det bör finnas 
en flexibilitet i vuxenstyrda gruppaktiviteter där alla inte behöver delta språkligt och 
när möjligheten för att förändra barnens deltagande finns förutsättningar för 
pedagogerna att se barnens utveckling.  

Skans (2011) uttrycker att olika kontexter antingen kan begränsa eller berika barns 
kommunicerande. I vuxenstyrda storgruppsaktiviteter går det planerade före barns 
initiativ och i smågruppsaktiviteter ökar barns möjligheter till kommunikation. Dock 
menar han att i smågruppsaktiviteter finns ett tydligt planerat slutmål vilket leder till 
att aktiviteten trots sina möjligheter inte nödvändigtvis blir språkstimulerande för 
barnen då innehållet begränsas. Han menar även att barns språkutveckling begränsas 
och inte blir mångsidig om ämne och språk hålls isär. Skans (2011) menar att 
förskolan med en helhetssyn på lärande har stora möjligheter att kombinera 
ämnesinnehållet och språkutvecklingen, men att detta är något som förskolor 
generellt behöver bli bättre på. 

Genom om olika sätt att ställa frågor till barnen ges de olika förutsättningar att kunna 
delta i konversationer enligt Kultti (2012). Hon menar att öppna frågor kräver olika 
språkfärdigheter, medan ja/nej frågor gör det lättare för barn som ännu inte 
behärskar det svenska språket så bra att aktivt delta i konversationen. Vidare skriver 
Kultti att barnen lär sig det svenska språket även genom att lyssna på konversationer 
även om de till synes inte är så aktiva i själva kommunikationen. Även genom att 
använda tecken som stöd i verksamheten menar Skans (2011) ökar alla barns 
möjligheter till att kommunicera oavsett modersmål eller uteblivet funktionshinder. 

Återkommande aktiviteter som lek, sagostunder, sångsamling, måltider och dagliga 
rutiner menar Kultti (2012) är lätt att stimulera barnens språkutveckling i då det blir 
ett återkommande sammanhang. Kultti (2012) menar att under till exempel 
måltiderna så är barnen indelade i mindre grupper där atmosfären är tillåtande och 
där barnen har inflytande. Under måltiden kan barnen samtala både med varandra 
och med vuxna vilket gör att alla barn ges möjlighet till språkutrymme. Dock menar 
Skans (2011) att pedagoger på ett medvetet sätt måste arbeta språkutvecklande i 
dessa situationer och inte ta dem för givet.  

Kultti (2012) menar att det kommunikationsspråk som har störst plats i förskolans 
miljö är det svenska språket. Hon menar även att barnens kunskaper i att kunna 
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uttrycka sig på svenska är en viktig del i leken för att de ska kunna förhandla om sitt 
deltagande. Dock belyser hon vikten av att flerspråkiga barn får stöttning och 
vägledning av förskollärare i sitt lärande. För barns språkliga deltagande menar 
Kultti (2012) att det är viktigt med lekteman som innehåller bekanta roller så som till 
exempel sjukhuslekar med patient och doktor. Även om inte alla deltagande barn 
behärskar det svenska språket så kan de vara med i leken då vissa roller inte kräver 
en språklig kommunikation men det är samtidigt språkutvecklande då de får höra 
sina kamrater kommunicera och förhandla i leken. Hon menar även att leken är 
viktigt för utvecklingen och användningen av barnens andraspråk. 

I förskolor där fler barn har samma modersmål finns det enligt Kultti (2012) fler 
möjligheter för dem att utnyttja sina kunskaper inom modersmålet och använda det 
tillsammans i leken. Vidare skriver hon att barn lär språk av varandra trots att de har 
skilda språkkunskaper då de samarbetar med varandra. Kultti (2012) menar att barn 
använder sitt modersmål och svenskan på olika sätt. Barn med samma modersmål 
använder sig av de i leken om de endast är de som deltar, kommer det in en eller fler 
barn med annat modersmål så är det svenska som används för att kommunicera. 
Detta språkbyte har ett inkluderande syfte, då svenska är det språk som barnen har 
gemensamt.  

2.2.4 Pedagogernas ansvar och förhållningssätt 

Förskollärarna har ett stort ansvar för att skapa en god och stimulerande språkmiljö 
för barnen i förskolan enligt Svensson (2012) vilket även tydliggjorts i förskolans 
läroplan. Hon menar att pedagogernas medvetenhet om och respekt för barns alla 
språkkunskaper möjliggör för barnen att utveckla alla sina språk i förskolan. 
Pedagogerna i förskolan bör i och med det skapa trygga miljöer och situationer där 
barn utmanas och stimuleras språkligt. Samt att deltagandet hos barnen i verbala 
aktiviteter ska vara lika för barn som talar svenska som första eller andra språk. 

Svensson (2012) skriver även om språkets status. Hon menar att barn kan bemötas 
olika utifrån deras modersmåls status och vilka värderingar och attityder samhället 
har till det språket. Utifrån detta skriver hon att pedagoger som har en positiv 
inställning till barns modersmål och ser dem som användbara i undervisningen 
främjar barns möjligheter till kunskaps erövrande. 

2.2.5 Böcker, läsning och berättande 

Svensson (2012) skriver om att boken och högläsning är ett naturligt inslag i 
förskolans verksamhet, men att läsandet av böcker inte nödvändigtvis måste vara 
språkutvecklande för barnen. Svensson menar att för att läsningen av böcker ska 
kunna bidra till barns språkutveckling måste förskollärarnas förhållningssätt i dessa 
aktiviteter präglas av ett samspel med barnen kring textens betydelse, historiens 
innehåll och vad bilderna signalerar. Vidare menar Svensson att förskollärare i 
samtalen kan koppla innehållet i boken till barnens erfarenheter och lämna utrymme 
för alla barns tankar och låta dem utveckla sina funderingar oavsett barnens olika 
uttrycks förmåga, vilket bidrar till att barnen utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Svensson skriver dock att denna form av läsningsaktivitet inte är den 
vanligaste i förskolans verksamhet, utan att läsning sker vid samling och vila och då 
är inte språkutvecklingen i fokus utan det handlar mest om att samla barnen och att 
de ska vila (Svensson, 2012). 
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Wedin (2010) menar att berättande gör det möjligt för barnen att uttrycka sina 
upplevelser, det gör det även möjligt för barnen att skapa sin plats i verksamheten 
genom att involvera sina upplevelser och sin kunskap både hemifrån och från tiden 
innan de började på förskolan. Men för att barnen ska få möjlighet till att berätta om 
sina upplevelser och erfarenheter måste pedagogerna enligt både Wedin (2010) och 
Svensson (2012) skapa utrymme och samtalstid för barnen, även för de lite längre 
berättelserna. 

2.2.6 Modersmålsundervisning och flerspråkiga pedagoger 

Skans (2011) belyser betydelsen av pedagogernas kompetens för barns flerspråkiga 
utveckling, men för att barns modersmål på ett kontinuerligt sätt ska kunna användas 
i verksamheten menar han att det krävs flerspråkiga pedagoger i förskolan. På 
förskolor utan flerspråkiga pedagoger skriver Skans (2011) att barnen kan få 
modersmålsundervisning av modersmålslärare. Han uttrycker dock att det finns en 
del brister med denna form av modersmålsundervisning. Han menar att denna 
undervisningsform är en svår organisatorisk fråga, då denna form ej har kontinuitet i 
verksamheten och att dessa aktiviteter med modersmålsläraren blir en enskild 
aktivitet vid sidan av förskolans vardagliga aktiviteter. Vilket resulterar i att barnen ej 
får tillgång till begrepp och ord som är innehållsenliga med förskolans övriga 
verksamhet. 

Ett inkluderande arbetssätt av barns alla språk i kommunikationen på förskolan, 
menar Skans (2011) handlar om att pedagogerna använder sitt modersmål i 
verksamheten, om flerspråkiga pedagoger finns, eller att de har en vilja att lära sig 
enstaka ord på barnens modersmål. Detta menar han visar på en acceptans för 
olikhet och att alla oavsett språk får känna tillhörighet och gemenskap då förskolan 
blir en flerspråkig miljö.  

2.2.7 Lärplattan som verktyg 

Att använda lärplattan för att ge barn med annat modersmål än svenska möjligheten 
att använda sitt språk menar Petersen (2015) är något positivt. Hon tar i första hand 
upp i sin studie att barn med ett minoritetsspråk i förskolan som inte har tillgång till 
varken pedagoger, andra barn eller modersmålslärare i sitt språk i verksamheten kan 
använda applikationen Skype för att få möjlighet att kommunicera på sitt språk med 
andra barn på andra förskolor som talar samma språk. Hon menar att detta 
integrerande med andra barn på andra förskolor ”bygger broar”. 
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3 Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för den metod som använts i vår studie, hur 
vi gått till väga för att samla data och hur vi bearbetat studiens datamaterial samt 
urval och presentation av informanter. Därefter redogör vi för hur vi förhållit oss till 
de forskningsetiska reglerna samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att söka svar på våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med stöd i en intervjuguide (se bilaga 2) som metod 
(Bryman, 2011). Stukát (2011) menar att denna form av intervju skapar flexibilitet 
utifrån personerna som intervjuats på det sätt att huvudfrågorna är detsamma för 
samtliga intervjupersoner men att ordningsföljden och följdfrågorna blir olika 
beroende av vem det är som intervjuas och vilka svar som ges. Bryman (2011) och 
Stukát (2011) menar att denna typ av metod gör det möjligt för intervjuaren att 
formulera frågorna på det sätt som gör det lättare för intervjupersonen att förstå. 
Enligt Bryman (2011) tar kvalitativa intervjuer fram intervjupersonernas bild av 
ämnet på ett detaljerat och fylligt sätt, vilket var det vi ville komma åt för att kunna 
besvara våra forskningsfrågor.  

3.2 Urval 

Vi har intervjuat 11 personer som är verksamma på fem olika förskolor, på varje 
förskola har vi intervjuat pedagoger som arbetar med de yngre och med de äldre 
barnen. Valet av förskolor och intervjupersoner gjordes utifrån vad som är relevant 
för våra forskningsfrågor som Bryman (2011) menar är en målinriktad urvalsteknik 
inom kvalitativ forskning. Vissa förskolor valdes ut på grund av en förkunskap hos 
oss kring den språkliga mångfalden på förskolan där informanterna arbetar, andra 
valdes ut utifrån en förkunskap hos oss om att informanternas arbetsplats har en 
överrepresentation av svenska som modersmål hos barnen. Vi gjorde ett aktivt val 
när vi valde förskolor med olika språkliga grundförutsättningar då vi ville se om det 
hade någon betydelse för hur de arbetar med barnens utveckling i flerspråkighet. 
Informanterna valdes ut av pedagogerna själva på förskolorna då de hade bäst inblick 
i deras olika kompetenser. Det som var relevant var att våra informanter hade någon 
form av erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet i förskolan (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2015). 

3.2.1 Informantpresentation 

Vi har intervjuat nio förskollärare, varav en är flerspråkig och resterande 
svenskspråkiga. Två av informanterna var barnskötare, varav en av dem är 

flerspråkig. Samtliga av våra informanter är kvinnor i åldrarna 35-55 år och har varit 
verksamma i förskolan i minst sju år. 

Språklig överblick av informanternas förskolor: 

Förskola ett representeras av 12 olika språk, förskola två representeras av 15 olika 
språk, förskola tre representeras av 9 olika språk, förskola fyra representeras av 9 
olika språk, förskola fem representeras av 16 olika språk. För mer detaljerad 
överblick, (se bilaga tre). 
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3.3 Genomförande 

Före intervjuerna fick informanterna ta del av vårt missivbrev (se bilaga 1) därefter 
gav de sitt godkännande till oss om sitt deltagande i vår studie. Vi utförde 
intervjuerna på respektive informants arbetsplats, vilket Stukát (2011) menar är en 
trygghet för den intervjuade då det sker på dennas hemmaplan. Han menar att man i 
och med detta eftersträvar en lugn och ohotad miljö för informanten. Samtliga 
intervjuer har ägt rum på avskilda platser för att säkerställa att det som säg inte kan 
höras av obehöriga personer. Vi har spelat in intervjuerna med hjälp av en 
inspelningsapplikation i våra mobiltelefoner för att kunna koncentrera oss på 
informanterna och vara aktiva i samtalet och inte behöva fokusera på att skriva. Samt 
att vi under intervjuns gång kontinuerligt stämt av med informanterna för att 
säkerställa så vi förstått deras svar korrekt (Bryman, 2011).   

För att söka relevant bakgrundsmaterial till vår studie har vi gått till väga på olika 
sätt. Vi har sökt efter tidigare forskning i olika databaser via Mälardalens högskolas 
digitala sökmotor. De databaser vi använt oss av är ERIC, där sökorden var 
Multilingualism, preschool* som gav 46 träffar. Sedan sökte vi i databasen SwePub 
med sökorden förskola, språk* som gav 141 träffar. En tredje databas vi använt oss av 
var Google Scholar med sökordet Polly Björk* som gav 319 träffar. Den fjärde 
databasen var Google med sökordet Kultti* som ledde oss vidare till databasen 
GUPEA med 173000 träffar. Vi har även sökt efter relevant stödmaterial för förskolan 
kring flerspråkighet på Skolverkets hemsida. Vi granskade rubrikerna, dock inte alla 
då det var ett högt antal träffar, vilket medförde att vi valde ut artiklar och rapporter 
efter det som vi trodde kunde vara till nytta för vår studie. Därefter läste vi abstract i 
de artiklar och rapporter vi valt ut för att kunna avgöra om de var relevant för oss att 
använda och utifrån det valdes några artiklar och rapporter ut som vi presenterar 
nedan i avsnittet litteratur och tidigare forskning.  

Vi har under vår utbildning tagit del av litteratur som även varit användbart och 
relevant för föreliggande studie om barns flerspråkiga utveckling i förskolan. 

3.4 Analysmetod 

Som ett första steg har vi bearbetat och sammanställt litteratur och tidigare forskning 
för att hitta relevant innehåll för vår studie som vi sedan haft till grund för vår 
intervjuguide (Bryman, 2011). Litteraturen och den tidigare forskningen har vi 
sammanställt genom de gemensamma nämnare vi funnit i författarnas utsagor och 
påståenden som vi presenterar i avsnittet Litteratur och tidigare forskning. 

I nästa skede transkriberade vi samtliga intervjuer direkt efter genomförandet då vi 
fortfarande hade det friskt i minnet. Vi har sedan bearbetat den insamlade empirin 
genom att gå igenom materialet många gånger, både enskilt och gemensamt. Detta 
resulterade i att vi fick fram gemensamma nämnare i informanternas utsagor som vi 
sedan har skrivit ut som kategorier i resultatet (Bryman, 2011). 

3.5 Etiska överväganden 

För att kunna säkra informanternas anonymitet och hur vi använde oss av den 
information som de delgav oss har vi förhållit oss till följande fyra principer utifrån 
Vetenskapsrådet (2011). 
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Informationskravet. När vi fastställt vilka informanter vi skulle intervjua fick de ta 
del av ett missivbrev där deltagarna blev upplysta om vilket syfte vi hade med 
intervjun och varför vi ansåg vår studie vara relevant för kommande yrkesprofession. 
Informanterna upplystes även att deras deltagande var frivilligt och de kan när som 
helst kunde välja att avbryta deltagandet.  

Samtyckeskravet. Här har vi säkerställt att deltagarna var införstådda med studiens 
syfte och villkor samt deras roll i den. Deltagarna har godkänt sin medverkan och att 
de har förstått vilka rättigheter de har i och med detta. 

Konfidentialitetskravet. Vi har här försäkrat deltagarna om att både deras identitet 
och arbetsplats inte kommer att röjas då vi anonymiserat all information som 
kommer finnas med i vårt arbete redan i transkriberingen. 

Nyttjandekravet. Deltagarna har blivit informerade om att den information de delgav 
oss endast kommer att användas till denna studie och endast behandlas av oss. När 
arbetet är klart kommer informationen att förstöras och enbart det avidentifierade 
resultatet kommer att finnas tillgängligt för allmänheten. 

3.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet istället för reliabilitet 
och validitet     

Bryman (2011) skriver att kvalitativa forskare ställer sig kritiska till begreppen 
validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar. Dessa begrepp förutsätter att 
det går att komma fram till en absolut sanning av verkligheten. Kvalitativ forskning 
belyser bilden av att det kan finnas många olika sanningar som speglar verkligheten. 
Bryman (2011) beskriver därför alternativa begrepp för reliabilitet och validitet i 
kvalitativa undersökningar, tillförlitlighet och äkthet. Även Stukát (2010) skriver om 
att begreppen validitet och reliabilitet inte är att föredra i en kvalitativ studie och 
menar att begreppet tillförlitlighet tillsammans med begreppet generaliserbarhet är 
mer användbara. 
 
I begreppet tillförlitlighet menar Bryman (2011) att forskaren stämmer av sitt 
resultat med informanterna för att säkerställa att svaren uppfattats på rätt sätt. Detta 
har vi gjort på så vis att vi under våra intervjuer stämt av med informanterna om vi 
förstått deras svar rätt innan vi gick vidare i intervjuerna. Vidare skriver Bryman 
(2011) att ett fylligt och beskrivande resultat möjliggör för andra att utifrån det 
bedöma hur pass överfarbart det är till andra miljöer, detta lägger Stukát (2010) in i 
begreppet generaliserbarhet. Då vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer med 
hjälpt av en intervjuguide kunde vi följa upp informanternas svar med följdfrågor och 
diskussioner som gav oss detaljerade och nyanserade utsagor. På detta sätt ökar 
möjligheterna för att vårt resultat ska kunna bli igenkännbart för andra pedagogiska 
verksamheter. Bryman (2011) menar med begreppet äkthet huruvida vi som forskare 
har beskrivit en rättvis bild av informanternas utsagor 
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenterar vi studiens intervjuresultat. Resultatet kommer att 
presenteras i form av olika kategorier som vi fått fram som gemensamma nämnare i 
intervjuerna. I den första kategorin har vi valt att presentera resultatet separat utifrån 
yngre och äldre barn då informanternas utsagor kring generell språkutveckling 
tydligt påvisar att arbetssätten med de yngre barnen skiljer sig åt jämfört med 
arbetssätten med de äldre barnen. I övriga kategorier skiljer sig inte informanternas 
utsagor åt utifrån barnens ålder och därför särskiljer vi inte på yngre och äldre barn. 

4.1 Att arbeta generellt med språkutveckling 

Gemensamt för alla informanters utsagor är att de oavsett ålder och modersmål 
arbetar aktivt med bilder, föremål och tecken som stöd till den verbala 
kommunikationen. Detta för att förtydliga och stärka förståelsen för innehållet i 
kommunikationen. 

4.1.1 Yngre barn 

Enligt samtliga informanter sker en stor del av kommunikationen sker via 
kroppsspråk då de yngsta barnen inte har ett utvecklat verbalt språk.  

Med de yngsta barnen handlar det mer om att tolka barnens kroppsspråk. (Informant) 

Arbetet med de yngsta barnens språkutveckling menar då samtliga informanter 
handlar om att generellt prata mycket med ett varierat språkbruk oavsett om barnens 
modersmål är integrerat i verksamhetens alla delar, både rutiner och aktiviteter. 
Däremot går förhållningssätten isär då några av informanterna menar att de i sitt 
arbete använder ett förenklat språk när de samtalar med barnen medan andra 
informanter anser att språkbruket bör vara utmanande genom att använda sig av ett 
mer avancerat språk. För att utmana barnens ordförråd menar informanterna att de 
talar målande, nyanserat och med många synonymer. Indelning av barnen i mindre 
grupper är något som informanterna förespråkar då varje barn får större plats och 
kommunikationsmöjligheterna ökar. 

4.1.2 Äldre barn 

I arbetet med de äldre barnens generella språkutveckling talar samtliga informanter 
om att indelning av barnen i mindre grupper är att föredra för att varje barn då får 
större möjlighet till talutrymme. Sammansättningen av dessa grupper menar vissa 
informanter har betydelse för hur pass språkutvecklande aktiviteten blir då olika 
konstellationer bidrar till utveckling av olika kunskaper. Samtliga informanter anser 
det vara viktigt med en miljö där mycket verbal kommunikation sker utifrån att det är 
viktigt att både få höra och pröva språket för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas 
i det. 

Mycket handlar om att sätta ord på det vi gör, vad barnen gör, saker, ting känslor och mycket 
mer. Det är viktigt att barnen får höra språk och att vi ger dem ett variationsrikt och tydligt och 
korrekt språk till exempel säger vi vänster hand och sen höger hand och inte bara handen. 
(Informant).  
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Det ses även som viktigt att alla barn får möta varje pedagog i kommunikationen då 
pedagoger kommunicerar och lär ut på olika sätt och även att barnen lär och tar till 
sig saker på olika sätt. 

4.2 Metoder, verktyg och resurser för att stödja flerspråkighet 

Samtliga informanter beskriver att de kartlägger barnens språkliga kompetens i 
samband med inskolningen där pedagogerna tillsammans med vårdnadshavarna 
samtalar om vilka språk som talas och i vilka sammanhang och i vilken utsträckning 
dessa språk används. 

Från det att barnen börjar hos oss observerar vi barnen mycket. Vi tittar efter vart barnen 
befinner sig, vilka förkunskaper de har och sedan lägger vi vårt språkbruk på en högre nivå för 
att kunna utmana barnen vidare i sin utveckling. (Informant).  

De verktyg och metoder som beskrivs för att stödja barnen i deras utveckling av sitt 
modersmål skiljer sig åt mellan informanterna. Vissa informanter beskriver att de 
arbetar mycket med IKT-verktyg så som iPad med språkutvecklande applikationer. I 
dessa applikationer går det att ändra språket så att barnen får det på sitt modersmål. 
Det framkommer även att en viss del använder sig av så kallade QR-koder, där 
barnen kan höra sånger och kortare sagor på sitt modersmål. 

Vi har QR-koder sittandes lite här och där och barnen går runt med en iPad och scannar in 
koderna och lyssnar. De tycker det är jättespännande och kul. (Informant). 

 Andra informanter berättar att de använder sig av ljudböcker och filmer på barnens 
modersmål, vilket är kopplat till den litteratur som finns på förskolan. En del av 
informanterna beskriver att det finns bokpaket på deras förskola som innehåller 
böcker på både svenska och andra språk. Dessa paket kan barnen låna hem så 
vårdnadshavarna kan läsa på modersmålet. Böckerna blir därmed bekanta för barnen 
när de sedan läses på svenska på förskolan. På de förskolor som har 
modersmålsundervisning eller flerspråkiga pedagoger beskriver informanterna att de 
svenska böckerna blir berättade på modersmålet. 

Överlag beskriver informanterna att läsning i första hand är för att utveckla det 
svenska språket, samtidigt som deras beskrivningar av läsaktiviteterna ser lite olika 
ut på respektive förskola. Oftast sker läsningen före/efter maten för att samla barnen 
till en lugn stund medan läsningen som en språkande aktivitet där de diskuterar 
kring bokens innehåll tillsammans med barnen sker mer sällan. 

Vårdnadshavarna beskrivs av samtliga informanter som en tillgång för att kunna 
inkludera modersmålen i den pedagogiska verksamheten. Ett exempel är att 
vårdnadshavarna har hjälpt till att göra ordstenciler för räkneord, hur man räknar till 
tio på barnets modersmål.  

Vi visar ett stort intresse för barnens språk och vi som har svenska som modersmål lär oss en del 
ord på barnens modersmål för att höja språkets värde och för att barnen ska känna trygghet när 
vi pratar på deras språk. (Informant). 

Metoderna för att stödja utvecklingen av barnens modersmål varierar på förskolorna 
enligt informanternas utsagor. En del av informanterna talar om ett mer utvecklat 
förhållningssätt till att inkludera flera språk i verksamheten medan andra förskolor 
inte kommit lika långt i detta arbete. 
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4.3 Modersmålslärare och flerspråkiga pedagoger som resurs 
i verksamheten 

Gemensamt för samtliga förskolor är att modersmålsundervisningen är bristfällig 
eller den helt har uteblivit. Modersmålslärarna som finns att tillgå kommer utifrån 
och arbetar oftast inte i enlighet med verksamheten, vilket informanterna beskriver 
som problematiskt. Enligt samtliga informanter ligger ansvaret hos pedagogerna i 
förskolan att introducera modersmålslärarna in i verksamheten men att de många 
gånger inte är mottagliga för detta då de gärna går sina egna vägar och gör som de 
själva vill. Samtliga informanterna upplever därför att modersmålsundervisningen 
inte blir sammanhängande och meningsfull för barnen. En av informanterna 
beskriver dock ett tillvägagångssätt för att sammanlänka modersmålsundervisningen 
med verksamheten trots att det sker vid sidan av. Det är då pedagogerna som ger 
modersmålsläraren ett underlag i form av text och bild som utgör en grund för 
modersmålsundervisningen. 

Jag har gjort i ordning en mall till modersmålslärarna utifrån vilka vi här på avdelningen är och 
det vi håller på med. Modersmålsläraren får även tillgång till mappar med bilder i vår dator som 
de kan använda som underlag vid dessa tillfällen. Bilderna har också gjort att barnen tagit mer 
initiativ till att prata. (Informant).  

Enligt några informanter finns inte flerspråkiga pedagoger på deras förskolor, men 
på de förskolor där det finns anser de informanterna att de språk som pedagogerna 
talar blir ett levande språk i verksamheten parallellt med det svenska språket. 
Samtliga informanter ser flerspråkiga pedagoger som något önskvärt och som en 
tillgång i verksamheten. Informanterna beskriver även att de flerspråkiga 
pedagogerna är en resurs vid kommunikationen kring verksamhetens pedagogiska 
arbete med vårdnadshavare som inte har ett svenskt språk.  

4.4 Synliggörande av flerspråkighet 

Två av informanterna tar upp att de arbetar med att synliggöra barnens olika språk i 
verksamheten 

Den ena av informanterna berättade om ett större projekt som dennes förskola 
tillsammans med andra förskolor och ett asylboende arbetat med under året. 
Projektet går ut på att uppmärksamma, synliggöra och lyfta upp alla språk där 
förskolorna och barnen från asylboendet träffats och gjort olika aktiviteter så som 
leka lekar och sjunga sånger. Informanten berättade att utifrån dessa 
sammankomster har de fått med sig nya ord och fraser på olika språk som de kan 
använda sig av i verksamheten tillsammans med barnen. 

Den andra informanten beskrev att de har en ”modersmålsvecka”. Under den veckan 
arbetar förskolan, tillsammans med modersmålslärarna, med att uppmärksamma de 
olika språken på förskolan genom att visa stor intresse och nyfikenhet för barnens 
språk. Informanten understryker, att de till exempel samlas tillsammans alla på 
förskolan för att sjunga sånger på de olika språken. Informanten berättar även att de 
har en modersmålsvägg som visar vilka språk som finns representerande bland 
barnen och som tydliggörs genom till exempel flaggor och ord stenciler. Detta gör de 
för att, enligt informanten värdesätta alla de olika språken. 
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4.5 Medvetenhet om sin egen kompetens 

De flesta av informanterna uttrycker att de har en grundkompetens för att stödja 
flerspråkig utveckling, men att det alltid finns utrymme att lära sig mer.  

Ja, till den grad att jag behöver hjälp. Då ber man om det, söker efter verktyg och kunskap men 
det är kunskap som jag får söka mig till själv. Det handlar väl om att vara medveten om sin 
kompetens och när den behöver utvecklas kring ett ämne för att kunna stödja och utmana 
barnen. (Informant).  

Det som uttrycks som önskvärt av informanterna att få mer kompetens inom är 
metoder och verktyg för hur man praktiskt kan arbeta för att stödja utvecklingen i 
barnens modersmål. 
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5 Analys  

Vi har valt att väva samman svaren från våra forskningsfrågor utifrån kategorierna vi 
fick fram i resultatet då det visat att metod, verktyg och resurser samverkar med 
varandra i arbetet med att stödja barns flerspråkighet. Vi har försökt få en större 
förståelse för vår empiri genom både ett sociokulturellt och interkulturellt perspektiv. 

5.1 Variationsrikt språkbruk 

I enlighet med Svensson (2012) som menar att barn tidigt bör komma i kontakt med 
ett variationsrikt språk för att kunna uttrycka sig och förstå andra, kan det förmodas 
vara grundläggande för pedagoger i förskolan att använda sig av ett variationsrikt 
språk då samtliga informanter antyder att detta är viktigt för barns språkutveckling. 
Informanternas beskrivning av språkbruket går även i linje med det Kultti (2012) 
uttrycker kring att barn utvecklar sitt språk genom att upprepa och härma andras 
användande av språk. Detta resulterar i att ett variationsrikt språkande av 
pedagogerna bidrar till en variationsrik språklig förståelse hos barnen. Detta ligger i 
linje med det sociokulturella perspektivet då Lindö (2009) menar att barn utvecklar 
sitt språk med och genom andra.  

5.2 Gruppens betydelse 

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Lindö (2009) att vuxenstöd är centralt för 
barns lärande. En form av stödstruktur är det som samtliga informanter beskriver. 
De anser att ett uppdelande av barnen i mindre grupper är att föredra för att bidra till 
deras språkutveckling. I dessa mindre grupper menar informanterna att möjligheten 
till att kommunicera med och för varje barn ökar. Detta ligger i linje med det Skans 
(2011) skriver om att mindre grupper bidrar till begrepps- och språklärande hos 
barnen. Några av informanterna belyste vikten av att barn får mötas i olika 
gruppkonstellationer av barn och pedagoger då barn tar till sig språk på olika sätt och 
pedagogerna står för olika språkdomäner, vilket går i linje med Björk-Willén m.fl. 
(2013) som menar att barns språkinlärning är individuellt betonat. De menar att det 
är pedagogernas ansvar att bemöta all barns behov av språklig stimulans. Även 
läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) belyser att pedagogerna i förskolan bör se 
till barnens olikheter och deras olika sätt att tillägna sig kunskap för att 
verksamheten ska ha möjlighet att gynna alla. Att ta tillvara på dessa olikheter och 
värdesätta dem är, enligt Lorentz och Bergstedt (2006) att förhålla sig interkulturellt 
i sin praktik som pedagog i förskolan. 

5.3 Språkande aktiviteter 

I enlighet med både Skans (2011) och Kultti (2014) anser samtliga informanter att 
bilder, föremål och tecken är en bra tillgång för att kunna stödja barn i deras 
språkutveckling. Skans (2011) och Kultti (2014) menar dock att materialet bör ha en 
grund i gemensamt upplevda aktiviteter då detta skapar ett innehåll som 
pedagogerna kan utmana barnen i språkligt. Det gemensamt upplevda utgör då en 
startpunkt för kommunikation. Enligt Säljö (2010) är kommunikation grunden för 
allt lärande då vi utbyter och lånar kunskap av varandra. Generellt så beskriver 
informanterna att de arbetar med språkutveckling som innehåll i specifika aktiviteter, 
samtidigt framgick det i intervjuerna att ett fåtal av informanterna arbetar med 
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språkutveckling integrerat i verksamheten under hela dagen. Att arbeta integrerat 
med språkutveckling i verksamhetens olika delar menar Skans (2011) ger barnen en 
mer mångsidig utveckling av språket. Utifrån att pedagogerna, enligt Skans (2011) 
bör ha en helhetssyn på lärande så är det så de bör arbeta för att berika barnens 
språk. 

Ett verktyg som många av informanterna använder sig av för att kunna stödja barnen 
i deras modersmål är lärplattan. Med detta verktyg kan barnen enligt informanterna 
arbeta med språkutvecklande applikationer på deras eget modersmål och på svenska, 
det används även till att lyssna på sagor och sånger på de olika modersmålen via olika 
webbplatser. Användandet av lärplattan som informanterna beskriver 
överensstämmer med det Lorentz och Bergstedt (2009) menar är att förhålla sig 
interkulturellt till barnens lärande då de olika språken värdesätts i verksamheten. 
Petersen (2015) ser lärplattan som verktyg för att stödja barns språkutveckling som 
något positivt. Hon menar att det är ett bra verktyg för barn med annat modersmål 
än svenska som inte har tillgång till varken pedagoger, andra barn eller 
modersmålslärare i det egna språket. Petersen (2015) tar även upp en annan 
dimension av användandet av lärplattan då hon menar att applikationen Skype 
möjliggör språkandet på modersmålet med barn på andra förskolor som har samma 
modersmål. Användandet av lärplattan på detta sätt öppnar upp för kommunikation, 
vilket Säljö (2010) menar ur ett sociokulturellt perspektiv är grunden för allt lärande.  

Svensson (2012) menar att läsningen i sig inte är vidare språkutvecklande. Däremot 
menar hon att dessa aktiviteter kan, om de präglas av dialoger kring innehållet i 
böckerna, bidra till ytterligare dimensioner av språkande utifrån barnens tidigare 
erfarenheter och blir på så vis språkutvecklande. Dock kan vi se utifrån vårt resultat 
att informanterna i förskolorna främst använder sig av böcker och läsning för att 
samla barnen och få en lugn stund mellan olika aktiviteter men att de i vissa fall 
använder boken i språkligt utmanande aktiviteter.  

5.4 Samverkan mellan förskola och hem 

För att pedagoger i förskolan ska ha möjlighet att kunna stödja och utmana barnen i 
deras språk menar Lindö (2009) utifrån ett sociokulturellt perspektiv att de behöver 
identifiera barns språkliga förkunskaper. Detta är något som samtliga informanter 
menar att de gör men att det sker på olika sätt i samråd med vårdnadshavarna. 
Denna kartläggning av barnens språk sker oftast i samband med att barnen börjar på 
förskolan. Björk-Willén m.fl.(2013) ser vårdnadshavarna som en viktig del i barnens 
språkliga utveckling. Detta är något som informanterna har tagit tillvara på för att 
kunna stödja barnen i deras flerspråkiga utveckling. Detta går i linje med ett 
interkulturellt förhållningssätt som Lorentz och Bergstedt (2006) menar bland annat 
handlar om att vara nyfiken på andras livsformer och kunskaper. I likhet med vårt 
resultat som visat att informanterna har viljan att ta till sig ord och fraser på de olika 
språken menar Skans (2011) att förskolan blir en flerspråkig miljö då alla språken på 
förskolan inkluderas i verksamheten. 

5.5 Flera språk i verksamheten 

Björk-Willén m.fl. (2013) skriver om att modersmålsundervisningen får bäst resultat 
om den integreras i den övriga verksamheten, vilket informanterna beskriver som 
önskvärt. Dock framgår det i resultatet att modersmålslärarna allt som oftast väljer 
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att gå iväg och bedriva sin undervisning exkluderat från övriga verksamheten. Detta 
är något, om vi utgår från Skans (2011) som resulterar i att barnen inte får tillgång till 
begrepp och ord som är innehållsenliga med övriga verksamheten. Informanterna 
menar att modersmålsundervisningen är bristfällig på så vis att den sker väldigt 
sällan. Denna brist på kontinuitet menar Skans (2011) är en svår organisatorisk fråga 
då verksamheten och modersmålsundervisningen går isär. Dock beskriver en av 
informanterna att de lyckats inkludera förskolans verksamhet i den exkluderande 
modersmålsundervisningen genom att modersmålslärarna utgår ifrån förskolans 
material och av barnen redan upplevda aktiviteter. 

Resultatet visar att flerspråkiga pedagoger inte finns på alla de förskolor som ingår i 
studien, dock uttrycker samtliga informanter en önskan om att det bör finnas då de 
ser det som en viktig resurs. Flerspråkiga pedagoger menar Björk-Willén m.fl.(2013) 
har en speciell kompetens som bör tas tillvara och användas på ett medvetet sätt i 
verksamheten så att det gynnar barnens alla språk. Skans (2011) menar att det krävs 
flerspråkiga pedagoger i förskolan för att modersmålen kontinuerligt ska kunna 
användas och bidra till barnens flerspråkiga utveckling. 

5.6 Interkulturellt förhållningssätt 

Björk-Willén m.fl.(2013) menar att arbetet med barns flerspråkiga utveckling måste 
ha sin grund i varje förskolas och arbetslags förutsättningar, detta medför att 
pedagogerna måste ha en medvetenhet kring hur de kan stödja och främja barns 
flerspråkighet. Denna medvetenhet anser sig samtliga informanter ha, men de menar 
även att det finns alltid mer att lära. Men för att kunna lära sig mer måste man vara 
nyfiken på det okända, vilket enligt Lorentz och Bergstedt (2006) är att inta ett 
interkulturellt perspektiv. 

Lorentz och Bergstedt (2006) menar att förutsättningen för ett interkulturellt 
arbetssätt grundas i kulturella olikheter. Resultatet har visat att samtliga förskolor i 
vår studie har en förutsättning för att arbeta interkulturellt då många olika språk och 
kulturer är representerade. Dock menar Svensson (2012) att det krävs en positiv 
inställning från pedagogerna i förskolan till barnens alla språk för att genom dem 
möjliggöra barnens kunskapskonstruerande. Några av informanterna beskriver att de 
synliggör barnens alla språk i verksamheten på olika sätt vilket Skans (2011) menar 
är att visa acceptans för olikhet och att alla språk får ta plats bidrar till en flerspråkig 
miljö i förskolan.  

5.7 Sammanfattning  

För att barn ska få möjlighet att utveckla sin språkliga kompetens i förskolan är det 
viktigt att språken är levande i verksamheten. För att kunna stödja barns flerspråkiga 
utveckling anser samtliga informanter att flerspråkiga pedagoger är en nödvändighet 
då modersmålsundervisningen är bristfällig. Ett generellt verktyg som samtliga 
informanter använder sig av för att stödja barns språkutveckling är bilder och 
föremål, detta är främst för att stödja en utvecklig i det svenska språket. När det 
kommer till att stödja den flerspråkiga utvecklingen skiljer sig metoder och verktyg åt 
mellan informanternas utsagor. Några av informanter beskriver även att de arbetar 
med att synliggöra barnens alla språk genom olika aktiviteter, projekt och miljön. 
Samtliga informanterna uttrycker att barns utveckling av ett mångsidigt och rikt 
språk kräver variation av verktyg och metoder. En del av informanterna tillägger att 
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det är viktigt att barn får möjlighet att språka med olika individer för att pedagoger 
lär ut olika och barn lär sig på olika sätt.  
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6 Diskussion 

Med denna studie var syftet att få en djupare förståelse och bredare kunskap för hur 
pedagoger i förskolan kan arbeta för att stödja barn i en flerspråkig utveckling. Vi har 
utgått från våra forskningsfrågor som var: Hur beskriver pedagoger i förskolan att 
de arbetar för att stödja barns flerspråkighet, samt vilka resurser finns att tillgå i 
förskolans verksamhet för att stödja barns flerspråkighet. Resultatet och vår analys 
har visat en viss problematik kring detta arbete som vi i följande avsnitt kommer att 
diskutera kring, men vi börjar avsnittet med en metoddiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  

Vårt syfte med studien var att få en fördjupad förståelse och bredare kunskap för hur 
pedagoger i förskolan kan arbeta för att stödja barns flerspråkiga utveckling. För att 
undersöka detta valde vi att genomföra 11 intervjuer med pedagoger vars förskolor 
har olika språkliga grundförutsättningar. Valet av att utföra semistrukturerade 
intervjuer med hjälp av en intervjuguide har bidragit till att vi fått ett detaljerat och 
innehållsrikt resultat då vi kunnat ställa följdfrågor till informanterna utifrån vad de 
svarat. Denna metod har även medfört att vi haft möjlighet att under intervjuns gång 
kunna stämma av med informanterna om att vi förstått deras svar korrekt, vilket 
enligt Bryman (2011) ökar studiens tillförlitlighet. Om studien skulle ses utifrån en 
annan teoretisk utgångspunkt än de teorier vi valt är det troligt att resultatet skulle få 
en annan betydelse. Utifrån vår tidsram upplever vi ändå att vi valt rätt metod för att 
uppnå studiens syfte. Trots att de som deltagit i studien har olika förutsättningar, 
utbildningar och ramfaktorer för att stödja barn i deras flerspråkiga utveckling, har vi 
kunnat se gemensamma likheter och skillnader i resultatet vilket vi tror möjliggör att 
andra verksamheter kan känna igen sig i delar av vår studie. 

6.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan vi se att i arbetet med de yngre barnen är ett språkutvecklande 
arbetssätt genomsyrande i verksamhetens alla delar, både i rutiner och i aktiviteter 
där ämneskunskaper kommer in. Skans (2011) menar att genom att barnen tar till sig 
nya kunskaper utvecklas deras språk då det öppnar upp för nya ord och begrepp. 
Enligt informanterna sker detta naturligt i verksamheten då de flesta av de yngre 
barnen inte har ett utvecklat verbalt språk. Däremot kan vi se i resultatet att 
verksamheten med de äldre barnen, som oftast har ett mer utvecklat verbalt språk, 
ofta är ämnesorienterat där språkutveckling är en aktivitet för sig och inget som 
uppmärksammas i övriga aktiviteter. Vi tolkar detta som att när det till exempel är en 
matematikaktivitet så är det fokus på att barnen ska lära sig matematik men att 
pedagogerna inte ser att själva ämnet i sig kan vara språkutvecklande. En fråga vi då 
ställer oss är att kan det bero på att pedagogerna i förskolan ser läroplanen som 
uppdelad i olika ämnen där språket är ett ämne för sig? 

Forskning (jmf, Björk-Willén m.fl., 2013; Svensson, 2012; Kultti, 2012; Petersen, 
2015; Calderon, 2006) tyder på vikten av att få omges av de språk som barnen 
behöver utveckla. Trots detta kan vi tolka utifrån vårt resultat att det är det svenska 
språket som prioriteras i förskolans verksamhet då aktiviteterna sker på svenska. 
Detta medför att klyftan mellan olika språkdomäner blir påtaglig då barn med annat 
modersmål än svenska inte får tillgång till ord och begrepp på sitt modersmål som 
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tillhör förskolans språkdomän. Då vårt resultat visat att vissa av informanterna lär sig 
enstaka ord på barnens modersmål tolkar vi det som att dessa ord används som ett 
stöd för att förstå det svenska språket och inte för att främja utvecklingen av 
modersmålet. Skans (2011) antyder vikten av att värdesätta alla barnens språk för att 
barnen ska få möjligheten och viljan till att bli flerspråkiga, vilket Lorentz och 
Bergstedt (2006) menar är att ha ett interkulturellt förhållningssätt i den 
pedagogiska verksamheten. Samtliga informanter beskriver att 
modersmålsundervisningen och där det finns flerspråkiga pedagoger inte integreras i 
verksamheten, modersmålet används på ett sådant sätt att det blir ett stöd för att 
förstå det svenska språket. Detta tolkar vi som att det interkulturella 
förhållningssättet inte fullt ut har anammats på förskolorna. 

Björk-Willén m.fl. (2013) menar att det finns en risk med att integrera 
modersmålsundervisning i verksamheten då det starkaste språket, vilket är svenskan, 
tar över. I vårt resultat kommer det fram att samtliga informanter anser att 
modersmålsundervisningen ska vara mer integrerad i verksamheten, då den i 
dagsläget oftast sker exkluderat från verksamheten en gång i veckan under 30-60 
minuter. Vi tolkar detta som att det krävs en bra fingertoppskänsla för att hitta en 
balansgång för att lyckas stödja barns utveckling i alla deras språk. Kan det vara så att 
det som en av informanterna berättade att de hittat ett tillvägagångssätt, där 
modersmålsundervisningen inte sker i övriga verksamheten men att 
modersmålslärarna utgår från verksamhetens innehåll är ett bra sätt för att skapa 
denna balans? Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska inget barn 
exkluderas från verksamheten, hur blir det då för de barnen som får gå iväg? Och hur 
blir det för de barnen som inte får följa med? Om detta tillvägagångssätt ses som ett 
bra sätt att bedriva modersmålsundervisningen, hur ska då de flerspråkiga 
pedagogerna använda sin kompetens? Bör även de gå iväg med barnen? Skans (2011) 
menar att flerspråkiga pedagogerna är en nödvändighet för att det ska bli en 
kontinuitet i modersmålsundervisningen, däremot tolkar vi utifrån vårt resultat att 
de flerspråkiga pedagogernas språkkompetens används för att stödja utvecklingen av 
det svenska språket. Ett exempel är att en arabisktalande pedagog först säger en sak 
på svenska och sedan samma mening på arabiska för att barnet ska få en tydligare 
förståelse för vad som sades på svenska. En möjlig risk vi kan se i verksamheter där 
flerspråkiga pedagoger finns är att de språk som finns representerande hos barnen 
men inte hos pedagogerna inte värdesätts på samma sätt, vilket går emot ett 
interkulturellt förhållningssätt. Vidare menar vi att bara för att det finns flerspråkiga 
pedagoger på förskolan blir det inte per automatik att alla språken blir synliga i 
verksamheten. Vi tror att det krävs en interkulturell medvetenhet för att den 
flerspråkiga kompetensen hos pedagogerna ska kunna bidra i verksamheten. 

Gemensamt för samtliga informanters utsagor är att de använder sig av teckenstöd 
och bildstöd för att främja språkutvecklingen. Skans (2011) menar att tecken som 
stöd ökar möjligheten till kommunikation för alla barn. Informanterna beskriver 
användandet av teckenstöd som ett förtydligande av det svenska språket.  
Informanternas utsagor ställer vi oss frågande till då det utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö, 2010) krävs en förståelse för ordet för att förstå tecknet. Däremot 
ser vi även en möjlighet med användandet av teckenstöd om de flerspråkiga 
pedagogerna kontinuerligt använder teckenstöd kopplat till modersmålet. Detta 
medför en förståelse för tecknets betydelse vilket möjliggör att svenskspråkiga 
pedagoger kan kommunicera med hjälp av tecken med barn med annat modersmål. 
Dock exkluderas de barn som har ett modersmål som inte är representerat bland 
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pedagogerna i verksamheten samt att barnen behöver lära sig ytterligare ett språk för 
att kunna förstå innebörden i kommunikationen. Betyder då detta att tecken 
värdesätts högre än barnens modersmål? Vi anser däremot att användandet av 
bildstöd som informanterna beskriver blir mer tydligt då motiven är mer 
igenkännliga än tecken och barnen och kan då koppla bilden till ordet samt att 
barnen inte behöver ta till sig ett nytt språk för att kunna kommunicera med alla. 
Bildstödet bör enligt oss utformas utifrån verkliga ting i verksamheten och inte en 
generell bild på ting, detta för att öka igenkänningsfaktorn och att innebörden för 
bilderna blir samma för alla. 

Lekens ramar har samma grundprincip som bildstödet vi nämner ovan. Barnen 
behöver inte en utvecklad svensk språkförståelse för att kunna delta i leken. Kultti 
(2012) menar att lekens tema är så pass tydlig i sig att alla barn kan delta även fast de 
inte talar samma språk. Hon menar även att leken är språkutvecklande för barn med 
annat modersmål än svenska då de via sina svensktalande lekkamrater får höra ord 
och begrepp då de kommunicerar och förhandlar i leken. Dock tar ingen av 
informanterna i vår studie upp att leken är en språkutvecklande aktivitet i sig, vilket 
kan ses som förvånande då läroplanen (Skolverket, 2010) tydliggör att allt lärande i 
förskolan ska ske på ett lust- och lekfullt sätt. 

Användandet av IKT-verktyg är något som förekommer i verksamheten för att främja 
språkutvecklingen enligt samtliga informanters utsagor, dock beskriver de 
användandet av det på olika vis. Genom lärplattan får barnen via olika 
språkutvecklande applikationer möjlighet att lära och höra på sitt eget modersmål. 
Denna typ av IKT-verktyg anser vi vara ett bra verktyg i sig, men för att det ska kunna 
bli språkutvecklande är det viktigt att lärplattan används på ett medvetet sätt och 
gärna tillsammans med andra barn vilket ur ett sociokulturellt perspektiv (Lindö, 
2009) är en förutsättning för att lära sig. Petersen (2015) tar upp användandet av 
lärplattan med applikationen Skype där barn med samma modersmål från olika 
förskolor kan kommunicera med varandra. Detta tillvägagångssätt bygger enligt 
Petersen (2015) broar både mellan enskilda individer och förskolor. Utifrån detta 
anser vi även att denna form kan möjliggöra att förskolor med flerspråkiga pedagoger 
kan bidra med sin språkliga kompetens till förskolor som inte har flerspråkiga 
pedagoger. Exempel kan vara att på en förskola med endast svenskspråkiga 
pedagoger kan barnen med annat modersmål en svenska via Skype kommunicera på 
sitt modersmål med pedagoger och barn med samma modersmål på en annan 
förskola. Detta möjliggör enligt oss ett interkulturellt förhållningssätt (jmf, Lorentz & 
Bergstedt, 2006) då pedagogerna ser möjligheter till att involvera språk i 
verksamheten som inte finns representerade bland pedagogerna. Ett annat IKT-
verktyg som används enligt en del av informanterna är filmer och ljudböcker på 
barnens olika modersmål. Dessa filmer och ljudböcker är kopplat till den övriga 
pedagogiken i verksamheten för att det ska bli meningsfullt och sammanhängande 
för barnen. Vi kan dock se det som problematiskt när pedagogerna vill förmedla 
något specifikt innehåll till barnen genom att använda sig av filmer och ljudböcker på 
språk som pedagogerna inte förstår då de inte till fullo kan vara säkra på vad som 
förmedlas till barnen. Även här kan vi ana att flerspråkiga pedagoger är en tillgång då 
de kan säkerställa att det som förmedlas till barnen går i enlighet med de pedagogiska 
mål och syften som verksamheten har. 

Svensson (2012) menar att boken som verktyg är språkutvecklande om den används 
på ett medvetet sätt. Samtliga informanter använder boken främst för att samla 
barnen för en lugn stund eller för att barnen spontant vill blir lästa för, men de 
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belyser dock en medvetenhet kring hur boken kan användas i ett språkutvecklande 
syfte. Då samtliga informanter uttrycker en medvetenhet kring hur de kan använda 
boken som ett språkutvecklande verktyg är vi förundrade över att de begränsar den 
till det svenska språket och inte tar tillvara på bokens möjligheter för att stödja 
utvecklingen av barnens modersmål. 

Utifrån resultatet kan vi se att på de förskolor i vår studie där svenska som 
modersmål är en minoritet inte nödvändigtvis är de förskolor som arbetar mest med 
utvecklingen av barnens modersmål och flerspråkighet. Lorentz och Bergstedt (2006) 
menar att det krävs vilja, engagemang och nyfikenhet för att inta ett interkulturellt 
förhållningssätt där alla barns modersmål blir levande i verksamheten och där alla 
språk värdesätts lika högt. Utifrån informanternas utsagor tolkar vi det som att alla 
inte riktigt har kommit lika långt i förståelsen för detta förhållningssätt än, närvaron 
av olika språk skapar inte per automatik ett interkulturellt förhållningssätt. 

I resultatet framkom det från några informanter att de anordnar aktiviteter och 
projekt för att synliggöra alla språken och skapa en acceptans kring det, vilket Skans 
(2011) menar skapar en gemenskap då förskolan blir en flerspråkig miljö. Detta är 
något vi ser positivt på då de påvisar att de är engagerade och har en förståelse för 
grunden i ett interkulturellt förhållningssätt. En av informanterna beskrev att de 
arbetar med ett projekt tillsammans med andra förskolor och asylboende, vilket vi 
anser är ett bra sätt för att synliggöra och värdesätta barnens alla språk och olikheter, 
samt att bygga broar mellan olika barn och verksamheter. Dock framgick det inte hur 
de planerar att arbeta vidare med detta efter terminens slut så att det inte bara blir ett 
projekt i mängden. En annan informant beskrev att de har en ”modersmålsvecka” där 
de under en vecka uppmärksammar och är extra nyfikna på barnens modersmål. 
Även om detta sätt kan vara ett bra sätt för att uppmärksamma de olika modersmålen 
kan vi se en risk med det då det sker så sällan och blir snarlikt med ett jippo istället 
för att de inkluderas i den vardagliga verksamheten året runt. Även 
modersmålsväggen ser vi som något positivt, förutsatt att pedagogerna arbetar aktivt 
med den så den inte riskerar att bli en del av inredningen som barnen inte 
uppmärksammar. 

6.3 Slutsatser 

Utifrån vad vi fått fram i resultatet och vad som sägs i tidigare forskning och litteratur 
kan vi dra slutsatsen att för att kunna stödja barns flerspråkiga utvecklig krävs vilja 
och engagemang hos pedagogerna i förskolan för att kunna inta ett interkulturellt 
förhållningssätt där fler språk får ta plats i verksamheten. En annan slutsats vi drar är 
att flerspråkiga pedagoger i förskolan är nödvändig för att kunna stödja barn i deras 
modersmål, men för att kunna göra detta på ett balanserat sätt mellan olika 
språkdomäner krävs en stor medvetenhet i arbetslaget kring hur flerspråkiga 
pedagoger ska balansera användandet av de olika språken. Ytterligare en slutsats är 
att det ligger en viss osäkerhet hos pedagogerna kring vilka verktyg och metoder som 
finns att tillgå och hur de ska användas för att stödja och främja barnens 
flerspråkighet. Pedagogerna måste själva söka sig till dessa verktyg och metoder för 
att det ännu inte finns speciellt mycket färdigt känt material att tillgå. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har visat att pedagoger i förskolan delvis saknar metoder och verktyg för 
att kunna stödja både flerspråkighet och barns modersmål, även att förskolorna har 
olika arbetssätt och förhållningssätt. Dessa metoder och verktyg är något som vi 
anser vara viktigt att undersöka och sammanställa för att stödja pedagoger i 
förskolan i sitt arbete med att stimulera barns språkutveckling. För att få en bredare 
och djupare förståelse för arbetet i praktiken skulle det vara intressant för en vidare 
studie att även göra observationer. Observationerna kan då möjliggöra att få en bild 
av hur språken används och tar plats i verksamheten. Om observationerna skulle 
genomföras före intervjuerna skulle intervjufrågorna kunna specificeras utifrån det 
som setts i den enskilda praktiken, vilket vi tror skulle möjliggöra en djupare 
förståelse för arbetet med att stödja barnen i alla deras språk. 

6.5 Pedagogisk relevans 

Då det idag enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är en ökad kulturell 
mångfald i förskolan och så gott som alla pedagoger i förskolan möter både barn och 
vårdnadshavare med annat modersmål än svenska (Calderon, 2006) är det viktigt att 
pedagoger i förskolan har en kompetens i hur de kan arbeta inkluderande med alla 
språk för att kunna stödja barns flerspråkighet. Björk-Willén m.fl.(2013) menar att 
trots att förskolan är representerad av så många olika språk är verksamheten ändå en 
svenskspråkig domän, därför är det viktigt att uppmärksamma alla språken och 
värdesätta dem lika högt som det svenska. Utifrån detta blir vår studie relevant ur ett 
pedagogiskt perspektiv då studien visar att det finns en viss osäkerhet hos pedagoger 
i förskolan hur detta inkluderande av alla språk kan ske för att bidra till utvecklingen 
av barns flerspråkighet.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Information	om	undersökning	kring	
flerspråkighet	i	förskolan.	
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två förskollärarstudenter, Johanna Hallgren och Anna Norin, som är inne på vår 
sjunde och sista termin och därmed skriver vårt självständiga examensarbete. Arbetet 
handlar om hur verksamheten i förskolan arbetar för att främja barns flerspråkighet. 
Syftet med studien är att vi ska få en fördjupad kunskap och förståelse för hur 
förskolan kan stödja barns flerspråkiga utveckling. 

Sverige är idag ett mångkulturellt land där många barn som växer upp här har sitt 
ursprung från olika delar av världen. I och med vårt mångkulturella samhälle så ökar 
även flerspråkigheten i förskolan och enligt Läroplanen för förskolan är det viktigt att 
barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla även sitt modersmål 
i förskolan. Förskolans uppdrag enligt läroplanen är att bidra till barns 
flerspråkighet, trots detta visar forskning på att pedagoger i förskolan huvudsakligen 
håller sig till ett svenskt verbalt språk. Därför anser och vill vi belysa vikten av att 
arbeta med barns alla olika språk i förskolan. 

Denna undersökning består av en intervju med ett tidsomfång på ca en timme. 
Intervjun innebär att du som deltagare svarar verklighetstroget på de frågor som rör 
undersökningens syfte samt att du delger oss uppgifter om barnens modersmål. När 
arbetet är klart kommer du, om du önskar, att få ta del av resultatet och det färdiga 
arbetet. 

Vi kommer, i enlighet med de forskningsetiska kraven, att avidentifiera både dig som 
informatör och din arbetsplats samt de uppgifter du delger oss i det skriftliga arbetet. 
Informationen vi får ta del av kommer endast att behandlas av oss, Johanna och 
Anna och kommer efter undersökningens slut att raderas. Endast det avidentifierade 
materialet kommer att finnas tillgänglig för allmänheten i vårt färdiga arbete. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Handledare              Student   Student 

Karin Engdahl Johanna Hallgren  Anna Norin 

xxxxxxxxxxx@xxxxxx xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx@xxxxxx    

02x-xxxxxx  07xxxxxxxx   07xxxxxxxx 

  _________________ ________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervju	frågor	
Enligt skollagen ska barn i förskolan ges möjlighet att utveckla sin språkliga 
kompetens i svenska språket och i sitt/sina modersmål. 

• Har ni metoder/verktyg för att kartlägga barnens språkliga kompetenser? 
o Om ja, kan du beskriva de metoderna/verktygen? 
o Om nej, varför inte? Hur kan ni då få en förståelse för barnens 

språkigliga kompetens utanför förskolan? 
• Hur ser det ut med modersmålsundervisning, har de barnen som har ett annat 

modersmål än svenska modersmålsundervisning på förskolan? 
o Om ja, kan du beskriva den undervisningen? 

§ Kan du beskriva samarbetet mellan förskolan och 
modersmålsläraren? 

o Om nej, varför inte? 
§ Hur tillgodoser ni barnens undervisning på deras modersmål? 

• Vilka modersmål finns det modersmålsundervisning för? 
o Om bortfall, varför och vilka? 

• Finns det flerspråkig personal på er förskola? 
o Om ja, kan du beskriva hur ni använder er av den speciella 

kompetensen? 
• Kan du beskriva de metoder/arbetssätt använder ni för att stödja och utmana 

barnens språkligautveckling på alla deras språk? 
o Grupper? Små/stora 

• Kan du beskriva de olika verktyg och resurser som har in att tillgå för att stödja 
och utmana barnen i deras flerspråkiga utveckling? 

o Vårdnadshavarna? 
• Vid gruppaktiviteter, har enspråkiga och flerspråkiga barn samma 

språkutrymme? 
o Upplever ni någon skillnad i er kommunikation med enspråkiga 

respektive flerspråkiga barn? 
• Läsning av böcker? När? Hur ofta? Hur många barn? Hur går det till? Vilken 

typ av böcker? Hur går aktiviteten till?  
• Anser ni er har tillräckligt med kompetens för att kunna stödja och utmana 

barnen i deras flerspråkiga utveckling? 
o Om nej, vad skulle ni behöva för att kunna förbättras inom det? 

 

Statistikfrågor	
 

• Vilka modersmål har barnen? 
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Bilaga 3 Språklig överblick 

En överskådligblick av de språk barnen på respektive förskola har som modersmål. 

 

 

 

Denna kartläggning av vilka modersmål barnen har som är inskrivna på respektive 
förskola, tydliggör spridningen av barns språkliga erfarenheter och förkunskaper 
samt påvisar utgångspunkten för personalens arbete med barnens flerspråkighet. 


