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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar utvecklingen för barn med 

annat modersmål än svenska så att de ska få möjlighet att utveckla flerspråkighet. 

Studien utgår från den sociokulturella teorin på barns utveckling och behandlar hur barn 

konstruerar sitt eget lärande. Studien har genomförts med en kvalitativ metod, fem 

förskollärare har intervjuats i två kommuner. Resultatet visar att det är en brist på 

modersmålslärare vilket gör att alla barn inte har tillgång till modersmålstöd i form av 

en lärare. De modersmålslärare som finns blir ofta placerade i skolan eller saknar 

kunskap och erfarenhet inom området. Studien visar att barn lättare kan utveckla ett 

andraspråk om de får redskap för att behärska sin flerspråkighet. Förskollärare använder 

sig av varierande metoder och material för att främja barns språkutveckling och det är 

förskollärares förhållningsätt som avgör hur barn uppmärksammar och värdesätter 

kunskap och lärande. Svenska är det språk som dominerar och studiens resultat pekar 

dels på att varje barn borde ha rätt till modersmålstöd för att få ett mer integrerat  

språklärande i förskolans vardag. Dels på att förskollärare får finna olika vägar för 

kommunikation som kan främja barns flerspråkighet. Förskollärare i studien lägger vikt 

vid att barn inte ska tränas i  språk i förskolan utan i stället använda leken för att skapa 

naturliga situationer för lärande. Förskollärares förhållningsätt kan även påverka hur 

barn tar till sig kunskap tillsammans med andra.  
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1 Inledning 
 

Intresset kring det valda ämnet uppstod under en kurs i specialpedagogik. I kursen 

behandlades ett avsnitt som berörde barn med annat modersmål än svenska och 

medförde funderingar kring förskollärares syn på modersmål samt vilka erfarenheter de 

har för att främja barnens språkutveckling. 

 

Lunneblad (2009) skriver att Sverige är ett land med många nationaliteter det innebär att 

förskolan har ett pedagogiskt ansvar att ta vara på det kulturella mötet. Det förutsätter 

att det skapas en miljö som präglas av omsorg och respekt för kulturer (2009).  I 

läroplanen för förskolan (2010) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”som 

har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera på svenska och på sitt modersmål” (Skolverket, 2010:11).  Förskolan ska 

vara en trygghet för alla som vistas i verksamheten och genom interaktion med varandra 

kan de få möjlighet att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter (Olausson, 2012). 

Många familjer som kommer till Sverige har varit med om traumatiska händelser och 

söker trygghet och stöd (Lahdenperä, 2008).  

 

Skolverket (2013) har gett ut skriften Flera språk i förskolan – teori och praktik. 

Materialet ska gunna ge förskollärare mer kunskap om flerspråkighet. Skriften redogör 

för att vart femte barn i verksamheten har fler än ett språk. Hur barn stimuleras beror på 

förskollärares förhållningssätt och attityd. Skolverket skriver om tre olika kriterier för 

en flerspråkig förskola: 
 

1. Förskolan som institution är flerspråkig med en tydlig två- eller trespråkig profil. 
2. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå 
där viss personal är flerspråkig och använder fler än ett språk i kommunikation 
med de barn med vilka de delar språk. 
3. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå 
där några eller alla barn talar förutom svenska ett annat modersmål, medan 
personalen enbart talar svenska (Skolverket, 2013:8). 

 

Barn som har flerspråkiga föräldrar behöver inte bli flerspråkiga och de barn som har 

enspråkiga föräldrar kan bli flerspråkiga. Barn placeras ofta i fack på grund av sina 

föräldrars språkliga och kulturella bakgrund. Oavsett om ett barn är flerspråkigt eller 

enspråkigt behöver barnet få stimulans i sin språkutveckling för att kunna 

vidareutvecklas. Om barn får möjlighet att utveckla sin flerspråkighet har de också 

lättare för att lära andra språk, men det förutsätter att barn kan behärska sitt modersmål 

(Skolverket, 2013). 

 

Modersmålslärare är ett alternativ för barn med annat modersmål än svenska att träna 

sitt förstaspråk i förskolan. Det vanligaste är att modersmålslärare är en del av 

verksamheten och vistas endast ett fåtal timmar i veckan. Det förekommer att 

modersmålsläraren plockar ut barn ur verksamheten för att de ska tränas i språket. 

Risken med modersmålsstöd är att barn kan känna tvång eller känna sig diskriminerade 

eftersom förstaspråket inte blir en naturlig del för barnet i vardagen. Svenska språket är 

oftast det språk som dominerar i förskolan. Beroende på hur modersmålslärare främjar 

språkutvecklingen kan barn ta del av varandras språk via nyfikenhet och få kunskap om 

om dessa. Ochs och Schiffelin beskriver att läroplanen kan ses ur ett sociokulturellt 

perspektiv vilket belyser språket som ett verktyg för barns lärande (Skolverket, 2013).  
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En fråga som kan ställas är vilka möjligheter barn får för att utveckla sin flerspråkighet i 

förskolan och det ligger till grund för vår studie. En studie som behandlar förskollärares 

erfarenheter av och tankar om hur de kan främja barns språkutveckling i förskolan. 

Studien kan förhoppningsvis bidra till att förskollärare blir mer medvetna om sitt 

förhållningssätt i verksamheten och ge en djupare förståelse för varför modersmålet är 

viktigt för att kunna utveckla flerspråkighet. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att redogöra för några förskollärares erfarenheter av modersmålsstöd samt 

möjligheter att främja barns språkutveckling. 

 

Frågeställningarna är: 

 

Hur främjar modersmålstöd barns språkutveckling? 

 

Hur kan förskollärare arbeta för att främja barns språkutveckling? 

 

 

För att få kunskap om det valda problemområdet kommer intervjuer att genomföras och 

analyseras kvalitatativt. Det för att kunna besvara frågeställningarna och för att visa hur 

förskollärare tänker och resonerar kring barns modersmål och modersmålsstöd för att 

främja deras språkutveckling 
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2 Tidigare forskning 
Här beskrivs inledningsvis fyra olika studier med fokus på modersmål för flerspråkiga 

barn och den mångkulturella förskolan. 

 

Skans (2011) har skrivit En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Han har genom 

intervjuer samt observationer redogjort för hur förskollärare tänker om flerspråkighet, 

hur det är att vara flerspråkig samt vad det finns för arbetsätt. Studien är främst 

fokuserad på att svara på de didaktiska frågorna vad och hur. Resultatet visade att 

förskollärare belyser vikten av att främja barns språkutveckling och framkom tydligt i 

intervjuerna och observationerna. De förskollärare som närvarade i studien valde att 

använda språket främst i storgrupper i verksamheten vilket gjorde att det blev svårare att 

kommunicera med varje enskild individ. Samlingar samt andra aktiviteter blev 

vuxenstyrda eftersom barnen fick svara på frågor efter den vuxnes initiativ. Genom att 

arbeta aktivt med olika språk i förskolan skapas en flerspråkig miljö. Barn kan känna 

delaktighet i förskolans vardag. Studien fokuserar på kommunikation mellan 

förskollärare och barn och hur barn görs delaktiga i verksamheten (2011).  

 

Kultti (2012) har gjort studien Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och 

lärande. Metoden utgår från observationer och videoinspelningar för att få svar på 

studiens forskningsfråga. Studien fokuserar på förskolan som institutionell praktik. 

Studien visar flera resultat där leken, miljön och förskollärares förhållningssätt påverkar 

hur barn tillägnar sig kunskap. Förskolans vardag skiljer sig åt på förmiddagen och 

eftermiddagen när det rör aktiviteter och personaltäthet, vilket styr hur förskolan 

organiseras, utformas och genomförs och vilka möjligheter som skapas för barns 

tillägnande av kunskap. Det material förskolan har gör aktiviteterna möjliga. Barn delas 

in i smågrupper med jämnåriga kamrater för att lättare utveckla sitt språk oavsett vilket 

modersmål barnen har. Förskollärare kan på olika vis vara delaktiga i förskolans dagliga 

rutiner för att stötta barnen. De kan vara närvarande i situationen och kan ingripa om det 

skulle behövas. Det handlar om att arbeta på ett medvetet sätt så att det verbala språket 

kan komma till uttryck i förskolans miljöer. Eftersom alla miljöer inte bjuder in till det 

verbala språket. Barn behöver inte ett välutvecklat språk för att kunna yttra sig. Det 

handlar om att låta barnen komma in i verksamheten och använda det språk de kan för 

att vidareutvecklas. Förskolan använde ofta svenskan som därför blev det normativa 

språket. Finns det fler barn med samma modersmål har det visats att de ofta leker 

tillsammans samt använder sitt modermål i leken.  Sammanfattningsvis redogör studien 

för hur flerspråkiga barn bjuds in till språkutvecklande situationer som främjar deras 

språkutveckling. Studien visar att barns inte begränsas i verksamheten för att de har 

annat modersmål än svenska (2012). 

 

Olausson (2012) har gjort studien Att göra sig gällande – mångfald i förskolebarns 

kamratkulturer. Undersökningen har skett på tre förskoleavdelningar i form av en 

pilotstudie. Resultatet visade att mångfald oftast visade sig när det berörde kulturella 

skillnader. Syftet med undersökningen var att redogöra för hur förskolan skapar 

kulturell mångfald mellan kamratkulturer. Resultatet visar hur barn kan ses som aktörer 

där möjligheten till påverkan finns för deras villkor och förutsättningar, som 

strukturerar förskolan. När barnen är aktörer ges de möjlighet till att påverka sin egen 

situation. Barn har olika möjligheter att delta och använda sitt språk i verksamheten, 

både genom obegränsade och begränsade former. I vissa kamratkulturer var barn mer 

synliga än i andra och i vissa kulturer har de mer makt än andra. Kamratkulturerna fick 

betydelse för hur barnens kulturella utbyte bemöts i praktiken. Det sociala samspelet är 

ett sätt för att förstå den kultur som finns i vardagen och är något som barnen reflekterar 
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över samt utvecklar mellan sina kulturer. Samspelet har också betydelse för kulturella 

referensramar som påverkar för hur barn väljer att delta i förskolan. I studien redogörs 

hur den pedagogiska verksamheten präglar vardagen samt hur den får betydelse för 

barnens möjlighet att påverka situationer. Fri lek ger barn möjlighet att påverka 

jämförelse med om den var lärarledd. Det finns en maktasymmetri mellan förskollärare 

och barn emedan lärare styr barns egna möjligheter att utveckla sin lek på olika nivåer. 

Det får betydelse för hur barnen engagerar och skapar sin lek. Om förskolläraren känner 

barnen kan de också stötta de och framställa situationer som främjar deras utveckling. 

De tre undersökta avdelningarna visade att det fanns olika sätt för hur barn och vuxna 

integrerade med varandra. Modersmålstödet var en av dessa metoder. För att skapa 

mångfald i förskolan var aktörernas respons en betydande del i leken. Barn som talade 

flera språk, hade en kompetens som sällan uppmärksammades. De fick sällan använda 

sitt modersmål eftersom svenskan tog det största utrymmet i förskolan (2012).  
 

Lunneblad (2006) studerade i sin avhandling Förskolan och mångfalden – en 

etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område förskollärares diskussioner av 

vad ett mångkulturellt arbetssätt är, vilka möjligheter som ges och förhållningssättet i 

relation till barngruppen samt samhällets påverkan. Studien ägde rum under ett år 

genom observationer, intervjuer och samtal med personalen. Förskolan har i uppdrag att 

ge utrymme för att barn ska utveckla sin identitet, resultat visade att det fanns 

svårigheter för förskollärarna att uppnå detta uppdrag samt det kulturella uppdraget. 

Förskollärare skiljde på kultur och den kulturella mångfalden som bidrog till att 

människor med utländsk bakgrund särskiljdes från den svenska kulturen. I praktiken 

uppmärksammades inte kulturer och de beskrevs som annorlunda. Resultat visade att 

förskolan på så sätt skiljde på ”vi och dem”. Det mångkulturella arbetssättet varierade 

och det fanns inte något specifikt sätt på hur det ska arbetas med. I arbetet ska begreppet 

kulturell mångfald ses utanför ramen av sånger, mat och traditioner, för att kulturer inte 

ska gömmas eller skymmas för att inte stärka uttrycket ”vi och dem”. Förskollärares 

förhållningssätt i relation till den kulturella mångfalden har en stor betydelse. I resultatet 

framkom att förskollärare ansåg att svårigheten med att integrera kulturer på ett naturligt 

sätt. Det förskollärarna gjorde i verksamheten var det som innefattade deras egna 

erfarenheter, normer, värden och dess förståelse för kulturer som bidrog till hur arbetet 

med mångkultur blev i praktiken (2006).  

 

2.1 Modersmål för flerspråkiga barn 
Modersmålsstöd är ett verktyg för barn med annat modersmål än svenska för främjandet 

av språkutvecklingen (Lunneblad, 2013). Om ett barn behärskar sitt eget modersmål har 

ofta barnet i regel lättare att utveckla flera språk. Det handlar om att skapa 

förutsättningar för lärande för att barnet ska kunna främjas i sin språkutveckling. Barn 

med invandrarbakgrund lever under olika livsvillkor, det innebär att barn behöver olika 

förutsättningar för att lära sig. Barn som inte lever under svenska kulturella 

förutsättningar kan behöva stöd i mötet med andra människor för att skapa förståelse för 

språket. Förskolan har i uppdrag att se till att kulturella mötet inte sker i bristande 

former för att förebygga segration (2013). Förskolans verksamhet är en plats för 

integrerat mötet mellan föräldrar, barn, förskollärare, övrig personal och släktingar 

(Bozarslan, 2011). I det kulturella mötet finns inte alltid ett gemensamt språk det gör 

relationer till en förutsättning för att kunna tala via det icke verbala språket. Det 

osynliga språket innebär att integration bygger på kommunikation (2011). 

 

Barn med invandrarbakgrund kan ha svårare att utveckla sin identitet (Lunneblad, 

2009). Det kan bero på att i barnens hem finns värderingar och normer som ligger till 
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grund för en viss kultur, samtidigt kan dessa vara opassande för Sveriges lagar och 

regler. Det kan bidra till kulturkrock i mötet mellan kulturer och kan leda till att barn 

utvecklar en osäkerhet (2009). Bozarslan (2011) beskriver att varje samhälle har en 

egen kultur med normer och värden som ska följas. Det betyder att människor behöver 

skapa en förståelse för varandra och möta varandra med respekt och hänsyn för att 

undvika eventuella kulturkrockar . Människor måste sätta sig in i varandras perspektiv 

för att kunna förstå människors situationer (2011). 

 

I dagens Sverige är modersmål ett ämne som ingår i kursplanerna. Det handlar om att 

stärka barnet i sin egen kultur samt främja språkutvecklingen (Cromdal och Evaldsson, 

2003).  Elmeroth (2008) skriver att barn med annat modersmål än svenska har rätt till 

modersmålsstöd men modersmålsundervisningen tas inte alltid på allvar. En del 

upplever modersmålstöd som negativt och då främst på ett organisatoriskt plan. 

Faktorer som påverkar synen på modersmålstöd och modersmålsundervisning är brist 

på lärares utbildning, samhällets attityder, undervisningens innehåll samt resurserna. 

Lärare saknar även kunskap om varför det är bra för barn med ett annat modersmål att 

läsa sitt förstaspråk (2008). 

 

Det kan vara svårt för modersmålslärare att bli en naturlig del i verksamheten. Det beror 

på lärarnas attityder i relation till modersmålsstöd samt modersmålslärare. Ungefär 50 

procent av modersmålslärare saknar utbildning inom ämnesområdet pedagogik och sker 

ofta efter lektionstid. Det bidrar till att synen på stödet blir mindre värdefullt i 

förhållande till andra ämnen. I förskolans verksamhet är det brist på modersmålsstöd 

och beror på att modersmålslärare saknas samt förskollärares bristande kunskaper inom 

området för modersmålets betydelse (Elmeroth, 2008). Barn med annat modersmål än 

svenska riskeras att bli avskärmade och kan påverka språkutvecklingen (Lunneblad, 

2009). Det kan vara svårt att nå barn när de börjar i förskolan om de inte kan göra sig 

förstådda på sitt förstaspråk eller sitt andraspråk. Modersmålsstöd finns för att barn ska 

kunna anamma sitt förstaspråk samt för att de ska kunna behärska sin flerspråkighet 

(Elmeroth, 2008). 

 

Skans (2011) belyser att förskollärare kan behöva skapa olika strategier för att finna 

alternativa sätt för kommunikation, om det verbala språket inte räcker till. Det kan vara 

svårt för förskollärare att förstå alla barn och föräldrar. Många förskolor har inte 

förmånen att ha flerspråkiga förskollärare, modersmålsstöd eller tolk som ett stöd i 

verksamheten. Kommunikation är ett verktyg för att utveckla språk och för att främja 

barns språkutveckling. Förskollärare bör veta var barnen befinner sig i sin utveckling 

för att kunna möta de med material de förstår. Att använda språket som ett verktyg får 

aldrig ses som ett hinder av den vuxne (2011). Kommunikation kan ske via musik, 

bilder, leenden, gester och kroppsspråk. Innan barn tillägnar det verbala språket sker 

kommunikationen ickeverbalt (Westerlund, 2009). Skans (2011) redogör i sin studie att 

kommunikation är en förutsättning för barns språkutveckling. Via kommunikation 

skapar barn mening för lärandet tillsammans med andra. Det förutsätter att den vuxne 

stöttar barnet för att de ska utveckla motivation för sitt lärande samt för att barn ska 

stärkas i självkänsla och identitet (2011). 

  

2.2 Arbetsätt i förskolans verksamhet 
Alla barn är individuella det betyder att de behöver olika stöd beroende på var de 

befinner sig i sin utveckling (Skans, 2011). En vuxen behöver därför stötta och vägleda 

barnet utifrån material de förstår och är bekanta med. Det kan exempelvis handla om 

bilder eller böcker som gör det möjligt för barnet att kunna lära sitt modersmål. Det 
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innebär att förskollärare inte får se andra språk som ett hinder utan istället möta språk i 

förskolan och använda det på ett aktivt sätt för att främja barns språkutveckling. Det 

finns förskollärare som anser att språk är en självklarhet för lärandet medan vissa 

förskollärare ser negativt på att blanda språk och kulturer i verksamheten (2011). En del 

förskollärare anser att svenskan borde vara i fokus eftersom Sverige är det land vi lever 

i och därför ska inte kulturer blandas i förskolor (Lunneblad, 2009).  

 

Brantefors (2011) beskriver relationer mellan olika kulturer utifrån förståelse och 

tolerans. För att kunna respektera det som är olika kan ibland krävas övning vilket 

innebär det betyder att förskolan måste arbeta aktivt med olikheter och skillnader. Det 

handlar om att sträva efter ett öppet förhållningsätt för att kunna möta människors 

olikheter med hänsyn och omsorg (2011). Bozarslan (2011) skriver att verksamheten 

ska förhålla sig så att det mångkulturella samhället kan genomsyra verksamhetens 

vardag, det ska bli något naturligt och självklart. Det betyder att uppdraget inte uppnås 

om förskolan en gång om året för in någons kulturs bakgrund exempelvis genom 

kulturfest om det sedan glöms bort (2011). 

 

Innebörden av kultur kan ses som ett verktyg för barns lärande (Sjöwall, 1994). Genom 

att lyfta in barns kulturer i verksamheten får barn intrycket av att det finns intresse för 

deras kultur. En del förskolor använder begrepp verbalt men också skriftligt på barns 

modersmål för att skapa en kulturell miljö. Förskollärare får på så vis samtidigt kunskap 

om andras språk, det kan också ses som en metod för förskolläraren att närma sig barn 

och föräldrar. Det finns metoder för att närma sig barns kulturer och för att få in det i 

vardagen, exempelvis via bilder. Det kan bidra till att barn får en förståelse för att 

välden skiljer sig åt och att det påverkar människors villkor och förutsättningar. Tema 

som exempelvis mat, kläder och djur i förskolans vardag är också ett sätt att arbeta för 

att lyfta (1994). 

 

Pollard- Durodola m.fl. (2011) beskriver att tematisk arbetsätt driver barns 

språkutveckling via tanke och språk. Arbetssättet bygger på böcker som är skapta efter 

barns intressen och tillverkade i verksamheten. Det barn uttrycker verbalt är oftast en 

liten del av det som de egentligen kan. Genom temat får de möjlighet att absorbera 

förståelse för språket för att få ett växande ordförråd. Bilder blir ett komplement för 

böckerna som framställs i det tematiska arbetet. Bilderna används för att bredda språket 

och ska utgå ifrån barnens egen vilja att lära och skapas av barnen. I arbetet är 

responsen en förutsättning eftersom samtal ses som verktyg för lärandet. När temat 

sedan vidareutvecklas är meningen att det nya temat ska bygga på barnens tidigare 

kunskaper för att kunna utveckla mer förståelse för språket. Metoden ska leda till en ny 

bok som den vuxne och barnet gör tillsammans i den löpande verksamheten (2011). 

 

Artikeln Knowledge of Multicultural Literature among Early Childhood Educators 

(Brinson, 2012) lyfter att dagens samhälle är under förändring och att det blir mer 

mångkulturellt. Studien visar att barn är intresserade av sin kultur och att förskollärare 

med hjälp av böcker kan låta barn ta del av olika kulturer. Böckerna är också ett verktyg 

för lärande där likheter och skillnader kan synliggöras. Det ger en kunskap och 

förståelse för att människors förutsättningar kan se olika ut.  Den vuxne ska vara 

medveten om hur böcker används för att det ska kunna leda till reflektion (2012). 

 

Genom att utforma förskolans miljö efter barns villkor för lärande kan leken få ett syfte, 

det betyder att lärandet får ett innehåll (Karlsson, 2009). Kragh-Müller (2012) lyfter 

leken som ett verktyg för lärande, att det är de små barnens undervisning. Genom leken 
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får barn nödvändig kunskap om kommunikationens samspel och ska ske via lust och 

samtidigt stimulera deras språkutveckling (2012). I leken testar barn tidigare kunskaper 

och erfarenheter för att kunna vidareutvecklas, leken ger också utrymme för kreativitet 

som är nödvändig för att utveckla språket. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

lyfter att det handlar om att barn främjas i språkutvecklingen emedan kreativitet och 

tanke samspelar med varandra (2007). Hedencrona och Kós-Dienes, (2008)  menar att 

kommunikation bidrar till förståelse för att samspelet mellan människor kan se olika ut 

beroende på vem eller vilka som hamnar i mötet. Språkutvecklingen främjas först då 

barnet kommer i kontakt med andra. Genom samspel får barn möjlighet att skapa ett 

gemensamt språk och kan få en förståelse för människor och visa förståelse och respekt.  

 

2.3 Interkulturellt perspektiv 
Interkulturellt perspektiv på lärande är ett sätt att närma sig ett integrerat lärande för att 

främja barns språkutveckling (Eklund, 2003). Betydelsen av ett interkulturellt lärande 

inom förskolan innebär att barn och vuxna lär tillsammans. Det handlar om ett 

förhållningssätt som sätter utbytet av kunskap och erfarenheter i fokus. Hur detta 

kommer till utryck i praktiken kan få betydelse för barns språkutveckling. Lärandet sker 

språk och ämnes överskridande i handlingar. Synsättet innebär att kulturmötet behöver 

innehålla olika värderingar som bidrar till förståelse för människor. Det handlar om att 

tillgodose en positiv syn på mötet mellan olika kulturer via hänsyn och respekt. 

Förskollärarens syn på normer och värden påverkar för hur barnen i sin tur uppfattar hur 

de ska bete sig i mötet med kultur. Perspektiv handlar om att socialiseras med andra där 

en gemensam värdegrund leder till intresse för varandras olikheter. Relationer mellan 

grupper kan många gånger bli avgörande för hur interkulturellt perspektiv på lärande 

kommer till uttryck i verksamheten. Det interkulturella synsättet skulle kunna ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv eftersom den gemensamma värdegrunden ligger till grund för 

om det interkulturella perspektivet på lärande skulle kunna verkställas i praktiken 

(2003). 

 

Van Oord och Corn (2013) lyfter i Journal of Research in International Education, 

interkulturellt lärande som ett sätt att arbeta med kulturella skillnader med barn och 

unga. Synen på människor är en avgörande del för hur detta sker i verksamheten. De 

menar att många människor som lever med kulturella skillnader blir placerade i samma 

områden där kulturutbytet är stort. Resultatet visar att människor som lever under andra 

villkor och förutsättningar än de resterande människor i samhället blir på ett sätt 

förtryckta och blockeras från att vara med i samhället då placeringen sker utanför 

samhället. Det blir ett gap mellan vi och dem som påverkar det kulturella arbetet. Det 

interkulturella lärandet hindras eftersom det kulturella utbytet inte leder till tillräcklig 

kunskap och respekt för människors olika förutsättningar och villkor (2013). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Den teori som används i studien utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella teori.  

 

3.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och 
språkutveckling 
Säljö (2010) tolkar det sociokulturella perspektivet på lärande utifrån Vygotskijs tankar. 

Det sociokulturella perspektivet av lärandet utgår ifrån hur barn och vuxna lever och lär 

efter sina kulturella referensramar. Han menade att arv och miljö påverkar hur barn 

utvecklas. Genom kommunikation och samspel utmanar barn sina föreställningar. 

Kommunikationen ses som en förutsättning i Vygotskijs teori där samspelet bjuder in 

barn och ger dem möjlighet att pröva sina kunskaper och erfarenheter i handling. Både 

det enskilda barnet och gruppen är beroende av andra i sin omgivning för att få 

förståelse för språket. Det handlar om att skapa meningsfulla möten som både utmanar, 

stimulerar och lockar nyfikenheten för det okända. Kommunikationsprocesser är 

nödvändiga för människors lärande. Utan språket kan barn inte uppleva, lära eller förstå 

världen i sitt rätta jag. Barn är skapta att söka olika sätt att kommunicera, genom både 

ickeverbal och verbal kommunikation. Barnet är beroende av den vuxnes vägledning 

som stöd i utvecklingen. Pedagogiska verksamheter är ett sätt för barn att lära sig om de 

kulturella referensramar som styr för människors sätt att agera och förstå mötet mellan 

människor. Den vuxnes förhållningsätt handlar om att skapa förutsättningar för att 

skapa erfarenhet om det som barnet inte vet. Att samverka med estetiska uttrycksformer 

är ett alternativ för den vuxne, när det handlar om att skapa förutsättningar för 

främjandet av barns utveckling (2010).. 

Evenshaug och Hallen (2001) tolkar barns språkutveckling efter hur Vygotskij såg på 

barns lärande. Barn är i en lärandeprocess utifrån hur de själva konstruerar sin egen 

kunskap. Den sociala aspekten har därför en avgörande roll för hur barns lärande blir 

enligt teorin. Barn lär och utvecklas i mötet där de samspelar med andra vilket gör att 

det sociokulturella perspektivet på lärande är en viktig del för den intellektuella 

utvecklingen hos barnet.  

Evenshaug och Hallen lyfter den proximala utvecklingszonen som behandlar det som 

ligger allra närmast barnet, det är den zon som barn behöver hjälp och stöd av en vuxen. 

I zonen beskrivs olika stadier där barnet behöver allt mindre stöd och genom det sker 

den intellektuella utvecklingen. När den vuxne ger stöttning handlar det om ett begrepp 

som kallas för scaffolds eller stödstrukturer. Detta förhållningssätt handlar om att bygga 

upp olika metoder för att hjälpa barnet komma vidare i sin utveckling (2001).    

3.1.1 Barns språkutveckling 

Säljö (2010) lyfter utifrån Vygotskijs teori på språkutveckling att barn utvecklas 

tillsammans med andra. Det sociokulturella perspektivet är ett sätt att lära språket 

utifrån hur de tillämpar sin kulturella förståelse. För att lära och förstå handlar det om 

att använda sig av verktyg, barnet använder sig av bland annat språkliga och materiella 

verktyg. Verktygen eller redskapen som de också kallas är ett sätt för barn att analysera 

den värld som de själva upplever. I kommunikation med andra kan barn utveckla ett 

lärande där samspelet är ett verktyg för att förstå världen i sitt rätta jag. Vygotskijs sätt 

att se på lärande är hur människan tänker utifrån kulturella redskap och inte omvärldens 

påverkan på barnet. Det betyder att barn lär utifrån sina kulturella ramar. Vygotskij ser 

språk som flera kommunikationsvägar som kan användas på olika sätt. Genom att 

uttrycka sig ickeverbalt och verbalt gör att en förståelse kan skapas för andra 
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människors livsvärldar. Det verbala språket är viktigt för att kunna nå ut till sin omvärld 

och samspelet är ett sätt att kunna förstå varandra. Språket ska ses som en ständig 

utvecklingsprocess som tillsammans med uttrycksformer samverkar med varandra. 

Människan är en multimodal varelse som är nyfiken på att ständigt finna olika sätt att 

kunna samspela med andra. Vygotskij har två sätt att se på hur barn lär språk, han 

beskriver ett sätt som handlar om att förstå språket mellan människor och också inom 

människor. Mellan människor benämns interpsykologiskt och inom människor för 

intrapsykologiskt. Det handlar om att den enskilda människan förmedlar budskap men 

att kommunikationen mellan människor också förmedlar ett sätt att uttrycka sig (2010).  
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4 Metod 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod. Ejvegård (2009) menar att 

undersökningar kan genomföras på olika sätt exempelvis genom en kvalitativ studie 

eller kvantitativ studie. Den kvantitativa metoden handlar om hur insamlingen av data 

blir till siffror eller tabeller i form av ”hårddata” och används vid statistiska 

undersökningar. Kvalitativa studier kallas ”mjukdata” och är fakta som inte kan föras 

över i statistik. Den kvantitativa studien valdes bort eftersom det inte är genomförbart 

att föra statistik med få personer. Studiens intresse utgick ifrån förskollärares 

erfarenheter och en kvalitativstudie  ansågs som ett alternativ eftersom den kan 

undersöka respondenters åsikter och uppfattningar (2009). Det finns olika ansatser för 

att förstå och bearbeta insamlat material. Studien har utgått ifrån hermeneutikstisk 

ansats som innebär att ett innehåll tolkas utifrån förståelse, uppfattning och tidigare 

erfarenheter. ”Det centrala är att tolka ett uttalande genom att fokusera på ett djupare 

meningsinnehåll än det som omedelbart uppfattas” (Dalen, 2011:14). Hermeneutiken 

kan delas in i tre kategorier: förståelsen, cirkeln och spiralen (2011). Förståelsen 

användes i studien under tolkningen av data som insamlades under intervjuerna de 

tolkades sedan utifrån ett objektivt perspektiv. Cirkeln fokuserar på hur det insamlade 

materialet tolkas, det kan tolkas utifrån helhet till del men också från del till helhet som 

sätts in i ett sammanhang. Cirkeln kan leda till en djupare förståelse för området (2011). 

Det påverkade hur analysen av materialet kopplades till studiens frågeställningar. 

Spiralen handlar om hur material tolkas och förändras under den tiden som studien 

pågår utifrån forskares erfarenheter samt relationer mellan del och helhet (2011). Under 

studien växte kunskap om ämnet och gav insikt om ett annat sätt att se på området.  

 
För att få svar på studiens frågeställningar har intervjuer valts att användas. Patel och 

Davidson (2012) skriver att det finns olika tillvägagångssätt för att samla data och lyfter 

intervjuer som ett alternativ. Observationer har inte använts eftersom studien syftar till 

förskollärares perspektiv och arbetsätt i praktiken. Observationer är en metod som kan 

upplevas som tidsdödande (Patel och Davidson, 2012).  

 

Före intervjuerna valde vi att göra en intervjuguide, tanken var att respondenterna skulle 

få lätta frågor som inledning för att skapa en trevlig atmosfär. De första frågorna 

handlade hur länge de arbetat och om de hade någon form av pedagogisk utbildning. 

Intervjuguiden (Bilaga B) delades upp utifrån teman som berörde 

undersökningsområdet och blev rubriker som struktur för frågorna (Patel och Davidson, 

2012). Under intervjuerna ställdes öppna frågor till förskollärarna för att få deras 

synvinkel och erfarenheter inom studiens område. Syftet med den kvalitativa intervjun 

handlar om att identifiera och upptäcka strukturer hos något eller någon. 

Undersökningar som behandlar ”öppna” intervjufrågor eller så kallade ”en låg grad av 

strukturering” påverkar hur frågor besvaras (2012). Intervjuerna i studien genomfördes 

utifrån en bestämd ordning, vilket är en ”hög grad av standardisering” men öppna för 

eventuella följdfrågor (2012). Eftersom frågorna ställdes med en öppen karaktär fick 

respondenterna möjlighet till att komma med flera svar samtidigt samt de besvarade 

frågorna utifrån sina egna tankar och åsikter. Intervjufrågorna ställdes en i taget i 

bestämd form även om respondenterna redan hade besvarat någon fråga tidigare kunde 

ny värdefull information komma.  

 

En annan metod för att få svar skulle kunna vara att använda enkäter men eftersom 

följdfrågor sågs som värdefull information blev enkäter inget alternativ för studien. 

Ejvegård (2009) beskriver att enkäter kan användas på de människor som inte ses som 

experter inom ett specifikt område för att ta reda på ett visst resultat. Enkäter kan leda 
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till att en del frågor inte besvaras och den tänkta medverkaren väljer att inte delta (2009) 

som är ännu en anledning till att vi valde intervjuer. 

 

4.1 Urval 
Materialet är insamlat från två kommuner i två mellanstora städer i södra Sverige. 

Kommunerna valdes på grund av att de har förskolor med en stor andel barn som har 

annat modersmål än svenska. Förskolorna valdes på grund av att de är placerade i 

områden med hög andel familjer med invandrarbakgrund.  

 

I kommun A fanns ingen relation till respondenterna och de var helt okända. I kommun 

B var en av oss bekant med respondenterna då de sedan tidigare arbetat tillsammans. 

 

Information om förskolorna: 

Kommun A, förskola 1: Förskolan ligger i ett mångkulturellt område. Övervägande barn 

med utländsk bakgrund. Förskolan har sin lokal i ett lägenhetshus och består av två 

avdelningar. 

 

Kommun B, förskola 2: Förskolan ligger i ett mångkulturellt område. En stor del av 

barnen har utländsk bakgrund. Förskolan har sin lokal i ett fristående hus och består av 

fem avdelningar. 

 

Kommun B, förskola 3: Förskolan ligger i ett mångkulturellt område. Övervägande barn 

med utländsk bakgrund. Förskolan har sin lokal i ett lägenhetshus och har en avdelning. 

Intervjuerna genomfördes med fem förskollärare, två av dem arbetade som 

förskolechefer.   

 

För att kunna genomföra intervjuerna tog vi kontakt med fyra av respondenterna via 

telefon för att se om intresse fanns för att medverka i studien. Under telefonsamtalet 

fick de kort information om vad studien handlade om och ämnesområdet berördes kort. 

De fick också information om att intervjuerna skulle ta ungefär en timma. Innan 

intervjuerna fick respondenterna ta del av ett informationsbrev (Bilaga a) som belyste 

studiens syfte och frågeställningar, samt förklarade att studien utgick ifrån de etiska 

ställningstagandena. Patel och Davidson (2012) belyser vikten av att förklara de etiska 

ställningstaganden redan innan intervjuer genomförs, de handlar om hur 

intervjupersonernas svar kommer att användas i studien och nyttan av de frågor som 

kommer att framgå samt att allt sker anonymt (2012). Den femte respondenten tog vi 

kontakt med ute i verksamheten och förklarade hur lång intervjun skulle vara, 

ämnesområdet och de etiska ställningstagandena. 

 

Kriteriet var att samtliga respondenter skulle vara utbildade som förskollärare och ha 

någon form av mångkulturell erfarenhet. Respondenterna valdes eftersom de arbetar på 

mångkulturella förskolor. Urvalet visar vilka av respondenterna som var förskollärare 

och förskolechefer studien. De förskolechefer som blev intervjuade kommer att 

benämnas som förskollärare i studien eftersom studien utgår ifrån förskollärares 

erfarenheter De namn som har använts i studien är fingerade namn. 

  

Information om respondenter som intervjuats: 

 

Kommun A 

Förskolechef 1. Mia: är utbildad förskollärare samt specialpedagog.  
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Förskollärare 1. Sara: är utbildad förskollärare. 

  

Kommun B 

Förskolechef 2. Linda: är utbildad förskolechef. 

 

Förskola 2. Förskollärare 2: Elin: är utbildad förskollärare. 

  

Förskola 3. Förskollärare 3: Hanna: är utbildad förskollärare.  

 

4.2 Tillvägagångssätt 
Respondenterna fick inte ta del av intervjuguiden innan intervjuerna (Bilaga b) eftersom 

vi ville ta del av respondenternas spontana svar snarare än föreberedda svar som kunde 

innebära att de undviker känsliga ämnen. Intervjuerna spelades in för att sedan kunna 

transkriberas samt för att kunna kvalitetssäkra materialet. Vi fick respondenternas 

godkännande före intervjuerna till att spela in. En inspelning kan påverka respondenter 

vilket forskaren bör vara medveten om. Vid intervjutillfället frågade vi också 

intervjupersonerna om de hade något rum eller en plats där vi kunde intervjua ostört, 

vilket är bra enligt Patel och Davidson (2012) eftersom intervjuerna inte skulle påverkas 

av yttre störande moment. Vi valde också den dag och tid som passade respondenten 

bäst.  

När intervjuerna var genomförda skrevs de in i datorn, de transkriberades. 

Transkriberingen är betydelsefull för att komma det insamlade materialet närmre och 

för en djupare förståelse inför det insamlade materialet (Dalen, 2011). När sedan 

resultaten var nedskrivna kunde de ses över och läsas igenom för att bearbetas. 

Intervjuerna skrevs sedan ut för att lättare kunna markera och urskilja likheter och 

olikheter med markeringspennor. Vi tog ut de svarsalternativ som passade med det 

valda undersökningsområdet, tänkte på likheter, skillnader och mönster. Studien delades 

in efter vad som ansågs som likheter i syn på modersmålstöd, förskollärares arbetsätt 

och synen på arbete med kultur. Den information som inte var relevant för syftet och 

frågeställningar sorterades bort. Det markerade innehållet blev sedan mallen för det 

resultat som skrevs in i studien. Patel och Davidson (2012) beskriver en kvalitativ 

bearbetning, vilket kan jämföras med vår eftersom bearbetningen syftade till att finna 

mönster för att kunna delas in i kategorier för skillnader och likheter. Därefter gjordes 

kopplingar till det teoretiska ramverket och därmed gjordes en analys. Det bidrog med 

förståelse för analysen och gav ett objektivt resultat (Dalen, 2011). Det upptäcktes 

likheter samt olikheter med respondenternas innehåll i relation till studiens 

undersökningsområde under resultatets bearbetning (2011). 

4.3 Etiskt ställningstagande 
Det Vetenskapliga rådet (2006) har skrivit Forskningsetiska principer – inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning skriften belyser hur respondenter som 

deltar informeras om studiens innehåll. Det etiska ställningstagandet utgår ifrån fyra 

perspektiv.     

 

Informationskravet – handlar om att respondenter informeras om studiens innehåll. Dess 

frivilliga deltagande och möjligheten till att avbryta intervjun eller deltagandet i 

projektet samt att resultatet endast används i syfte med studien (2006). Före intervjuerna 

förklarades syftet med studien för samtliga respondenter samt att det inspelade 

materialet användes endast för bearbetning av studien. Respondenterna informerades 
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också om möjligheten för att själva kunna bestämma om deltagande samt att kunna 

avbryta intervjun.  

 

Samtyckeskravet – handlar om hur respondenter informeras om deltagandet i studien, 

att det är frivilligt att delta och att få respondenters samtycke (2006). Respondenterna 

blev informerade genom ett informationsbrev (Bilaga, A) som belyste hur vi tog 

ställning till de etiska ställningstagandena.  Genom brevet samt vid muntlig information 

gav respondenterna samtycke till studien. 

 

Konfidentialitetskravet – berör hur de uppgifter som samlas in behandlas och används, 

var de förvaras och vilka som tar del av uppgifterna. Det handlar om anonymitet och 

respondenters identifiering får inte under några omständigheter nämnas eller kunna 

tolkas fram (2006). Respondenterna fick information om att de det inspelade materialet 

kom att raderas efter att studien färdigställts och godkänts. De informerades också om 

att endast de som färdigställer arbetet kommer att ta del av det inspelade materialet. Det 

lyftes också att respondenterna kommer att vara helt anonyma i studien och att namnen 

kommer att vara konfidentiella. Samtycket kontrollerades innan intervjuerna ägde rum.  

 

Nyttjandekravet – handlar om det insamlade materialet. Materialet ska endast komma 

att användas för den studie innehållet berör. Material får aldrig lånas ut eller ges bort 

(2006). Respondenterna informerades om hur materialet kommer att användas i studien 

samt att det inte skulle lämnas eller lånas ut.  

 

4.4 Tillförlitlighet/Metodkritik 
Kvalitativa intervjuer har inte några ramar för att uppnå en god kvalitet (Patel och 

Davidson, 2012). Kvalitativa studier ska aldrig generaliseras däremot kan svaren från 

varje intervju bli liknande varandra. Det kan också vara tidskrävande eftersom ett fåtal 

intervjuer ger mycket textmaterial och då blir det också arbetskrävande (2012). Det som 

kan ses som negativt var att det fanns en relation mellan en av oss och respondent sedan 

tidigare och skulle kunna påverka studiens resultat men eftersom liknade svar från 

samtliga respondenter gavs under intervjuerna märktes inte någon sådan påverkan på 

resultatet.  

Dalen (2011) beskriver i Intervju som metod eventuella problem som kan uppstå under 

kvalitativ intervjuforskning. En kategori kallar hon för Faran för stigmatisering som 

handlar om hur de människor som ingår i studien beskrivs, vissa kan vara lätta att 

identifiera vilket forskaren bör tänka på under skrivprocessen. Hon lyfter Närhet och 

oro, det innebär att det kan vara svårt att finna rätt balans mellan begreppen i relation 

till forskaren och intervjupersonen. Båda kan vara oroliga inför eller under intervjun och 

kan komma att påverka för studiens resultat. Den sista problematiska kategorin lyfter 

Dalen som Solidaritetsproblem, det innebär att solidariteten kan ha betydelse för 

förmedlingen, tolkningen av resultat eller för vem som tolkar samt hur resultatet 

framställs rent språkligt (2011). Det första problemet som Dalen beskriver handlar om 

Faran för stigmatisering det problemet kan uppkomma eftersom flera av 

respondenterna känner varandra och därför eventuellt kan lista ut vilka de andra 

intervjupersonerna är, genom att det står hur länge har arbetet. Närhet och oros 

problemet kunde ses vid intervju tillfällena då det fanns en viss nervositet hos 

respondenterna, men vi tror inte att det påverkade resultatet.  I studien har vi strävat 

efter att ta en objektiv roll vid intervjugenomförandet samt bearbetningen av materialet 

men vi är ändå medvetna om att vi kan ha påverkat respondenterna vid intervjun, därför 

kan intervjuerna ha ett soldaritetsproblem. Patel och Davidson (2012) skriver om hur 
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intervjuaren kan sända omedvetna men också medvetna signaler vid intervjuer som gör 

att de kan påverkas. Vi valde att transkribera intervjuerna för att få en djupare analys. I 

studien syns inte gester, mimik, kroppsspråk eller betoningar samt att 

meningsbyggnaden inte är korrekt eller har grammatiska avvikelser (Patel och 

Davidson, 2012).  

Patel och Davidson (2012) beskriver att kvalitativa intervjuer aldrig ska generaliseras på 

grund av att det är så pass få respondenter som deltar i undersökningen även att de är 

slumpmässigt utvalda och ger ett liknande resultat. Vi har reflekterat över hur 

tillförlitlig metoden är och om det visade resultatet överrensstämmer med praktiken. Det 

skulle kunna synliggöras genom observationer men vi anser att studien är tillförlitlig då 

samtliga respondenter i princip lyfte samma svar vid intervjuerna.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer respondenternas svar att redovisas utifrån studiens intervjuer, 

innehållet delas in i två huvudrubriker som kopplas till våra frågeställningar. Rubrikerna 

kommer att benämnas som: modersmålsstöd som verktyg i arbetet med flerspråkiga 

barn och arbetsätt för barns lärande.  

5.1 Modersmålstöd som verktyg i arbetet med flerspråkiga barn 
Elin berättade att flerspråkighet handlar om att kunna behärska flera språk och något 

som borde falla naturligt i vardagen för att barn ska kunna ta till sig språk. Linda 

menade att många barn som går på förskolan är flerspråkiga och eftersom förskolan 

ligger i segregerat område kan det vara svårt att lyfta in svenskan på ett naturligt sätt i 

vardagen. På grund av att det inte finns speciellt många svensktalande barn. Mia och 

Sara förklarade att det fanns en svårighet att lyfta in svenska språket på förskolan 

eftersom det var det språk som inte genomsyrade barns vardagsspråk. Hanna menade att 

hon såg sig själv som flerspråkig och såg positivt på att kunna använda engelskan som 

ett alternativt språk för kommunikationens skull. Hon belyste att alla möjligheter som 

finns för kommunikation bör tas till vara på. Samtliga respondenter lyfte att barn som 

kan flera språk har en oändlig möjlighet om de får lära sig att använda språken i 

vardagen. 
 

5.1.1 Modersmålstöd i förskolan  

Samtliga respondenter förklarade att de har tillgång till modersmålstöd i förskolan men 

att det samtidigt är en brist. Det är både få utbildade och många av de modersmålslärare 

som finns blir placerade i skolan samt att det är en ekonomisk fråga. Både Mia och 

Linda berättade att det stöd som erbjuds sker få timmar i veckan eller någon timme i 

månaden. Flera av respondenterna hävdade vikten av kontinuerlig närvaro i förskolan. 

Linda sade att modersmålsstöd inte behöver ske utav en modersmålslärare utan det kan 

också vara konkreta hjälpmedel som exempelvis bilder. Elin belyste att de har förmånen 

att planera aktiviteter utifrån när modersmålsläraren är i verksamheten. Hon beskrev 

modersmålsstödet som något som kommer mer och mer. Samtliga respondenter yttrade 

att det är synd att inte alla barn med annat modersmål har modersmålsstöd på förskolan. 

Hanna menade att modersmålstödet är ett sätt för barn och vuxna att förstå varandra 

eftersom svenskan inte alltid räcker till. Hon upplevde att barn ser positivt och negativt 

på modersmålsstödet, vissa barn ser det som pinsamt och vissa barn upplever det som 

jobbigt att bli avbruten i sin lek. Sara förklarade att stödet handlar om att leka in språket 

på olika sätt. Det är inte meningen att modersmålsstödet ska upplevas som ”skola” 

(Sara). Hanna och Sara upplyste att de saknar modersmålstöd då barn inte har 

möjligheten att uttrycka sig på ett sätt som en vuxen förstår. Barn har inte alltid samma 

möjligheter men borde ha samma förutsättningar. 

 

Linda lyfte att modersmålsstödet är en kostnadsfråga och inte lagstiftat, det måste inte 

finnas i förskolan. Hon menade att det kan ske i form av material eller böcker. Samtliga 

respondenter utom en berättade att det är svårt att svara på frågan om de såg någon 

skillnad på de barn som får modersmålsstöd och de som inte får det. Sara uttryckte sig: 

 
Men man har ju hört att det är bra att få modersmålstöd, men om det märks 
någon skillnad. Nja eller det gör det väl fast det är väldigt individuellt också. 
Många kommer i gång med sitt språk ändå. Sen är det så liten tid i veckan 
som modersmålsläraren är här så det kanske beror på det. Sen när man 
frågar föräldrarna om de vill skriva på papper för att få modersmålstöd i 
förskolan, så bryr väl sig inte föräldrarna sig jättemycket de är nöjda om sina 
barn lär sig lite svenska (Sara). 
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Hon reflekterade över att hon hört att modersmålet är viktigt men att hon inte riktigt vet 

varför det är viktigt. Linda förklarade att flerspråkiga barn ofta är tysta och då kan det 

vara svårt att se någon skillnad på de barn som får modersmålstöd och de som inte får 

det. Hanna upplyste i detta sammanhang att barn är individuella och att det kan vara en 

anledning till att det inte syns någon skillnad.  

5.1.2 Modersmålslärarnas del i verksamheten  

Linda och Hanna berättade att det inte var speciellt länge sedan barn plockades ut ur 

verksamheten och att detta påverkade modersmålslärares möjlighet till inflytande och 

delaktighet. Samtliga respondenter ansåg att modersmålslärarnas inflytande och 

delaktighet varit ett problem och hoppades på att samarbetet kommer att bli bättre. 

Linda och Mia ansåg att modersmålslärarna börjat få mer och mer inflytande i 

verksamheten. Linda förklarade att hennes modersmålslärare har planeringstid med 

personalen och får på så sätt mer inflytande i förskolan och att hon anställt en på 

timmar. Elin och Hanna har planeringstid tillsammans med modersmålsläraren som 

Linda pratade om och de ser båda positivt på modersmålslärarens närvaro. Mia ansåg att 

samarbetet med modersmålslärare blivit bättre, hon sa att de nu vågar komma till henne 

med frågor eller förslag för att lösa eventuella problem och att de känner sig som en del 

av verksamheten. Sara redogjorde att hon inte upplevde modersmålslärare som en del i 

verksamheten: Nja, det hade vi nog kunnat bli bättre på. Sara och Mia menade att vissa 

barn har fler timmar än andra barn och påverkar modersmålslärarnas inflytande i 

barnens vardag. Linda tyckte att hon fick för lite stöd i form av modersmålslärare därför 

har hon anställt en på timmar.  

 
5.1.3 I verklighetens praktik 

Sara och Mia lyfte att de skulle vilja ha fler svenska barn i verksamheten. Även Hanna 

påpekade detta då hon menar att de svenska barnen inte räcker till (Hanna). Sara och 

Hanna berättade att de barn som har samma modersmål dras till varandra och på det 

viset använder de sig också av modersmålet i förskolan.  

  
Nu har vi ju en grupp med väldigt många flerspråkiga barn är man arabisk här på  X… kan 
man hitta många lekkamrater. Det är en stor nackdel när de väljer sina arabiska lekkamrater 
för pratar inte så mycket med oss under dagen. Så det är inte säkert att de lär sig 
jättemycket svenska bara för att de är i förskolan (Hanna). 

 

Mia sa att om barnen på förskolan skulle få möjlighet att träffa svenska barn skulle de få 

andra förutsättningar att utveckla sitt språk. Spridningen av barn med såväl svensk som 

annan bakgrund borde vara större inte minst för barnens erfarenhet av de svenska 

barnen. Det är en segration i stället för en integration (Mia). Hon förklarade också att 

hon måste se till alla möjligheter som finns och använda de för att förstå föräldrar och 

barn. Det är helt fantastiskt att få in flera språk på ett naturligt sätt (Mia).  Sara belyste 

möjligheten med att arbetet bjuder in till massor av lärdom där barn och vuxna kan 

utvecklas tillsammans. Samtliga respondenter ansåg att erfarenheten av att språket kan 

vara ett hinder i mötet eftersom språket inte alltid räcker till. Samtidigt var detta något 

som alla såg förbi och tyckte att även om det är ett problem ska det inte hindra det 

kulturella mötet. Sara sa att vissa barn vill så mycket men att de begränsas av sin brist 

på modersmålet och andraspråket och framhöll att barn är individuella (Mia). 

 

5.2 Arbetsätt för barns lärande 
Mia beskrev den mångkulturella förskolan som vilken annan förskola som helst 

egentligen (Mia). I förskolan fanns både kulturella och språkliga skillnader mellan 
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barnen. Elin berättade att hon inte funderat speciellt mycket över arbetet hon sa: Jag 

tror inte att jag tänker så mycket på det. Jag ser nog mötet som en självklarhet. Vi har 

inga svensktalandebarn så det blir vardag för oss (Elin). 

  

Linda uppgav det kulturella mötet på ett sätt som hon förklarade utifrån sig själv. Hon 

menade att hon själv måste vara generös och försöka sätta sig in i den andres situation. 

Hannas erfarenheter av arbetet handlade om att det kan komma till uttryck beroende på 

vilka som hamnar i det kulturella mötet. Hon förklarade att nyfikenhet för andras 

kulturer och traditioner och att själv visa de vad hon tycker är intressant och roligt. Hon 

lyfte att en viktig del i den kulturella förskolan är att vara tolerant och ha en förståelse 

för människor.  

 

Sara upplevde vardagen i förskolan som spännande och otroligt rolig. Hon menade att 

det kan vara ett hinder om barnen inte förstår ”oss” (Sara) eller varandra. Mia berättade 

om betydelsen av värdegrundsarbetet eftersom det kan ske kulturkrockar på förskolan.  

Hon ansåg ett sätt att arbeta med mångkultur är att skilja på kultur och religion (Mia). 

Linda menade att hon också hade erfarenheter av mötet kan leda till kulturkrock och 

missförstånd och berättade att det måste finnas en förståelse för människor olikheter 

men att samtidigt vara bredd att dra gränser för vilka lagar och regler som gäller i 

Sverige. Linda sa också att barnsynen kan skilja mellan kulturer och att detta kan ha en 

inverkan på mötet mellan kulturer. Mia berättade att det fanns en handlingsplan för hur 

eventuella krockar kan förebyggas och alternativa tillvägagångssätt för att lösa dessa om 

de uppstår i verksamheten. 

 

Hanna svarade på frågan om hur de arbetar med mångkultur och berättade: 

 
Man försöker ju ta till vara på alla situationer under dagen. Alla de meningsfulla 
sammanhangen för att prata och benämna, förtydliga och sätta ord på allting och att de får 
höra det svenska språket. Inte att man går undan för att träna på något. Utan hela tiden 
benämna i ett meningsfullt sammanhang där det känns naturligt att prata om det man pratar 
om (Hanna).  

 

Elin och Sara och påpekade vikten av att ständigt benämna vad som sker på förskolan. 

Sara lyfte medvetenheten över vad som sägs och hur det sägs som betydelsefullt i 

förskolan. 

 

Mia berättade om en egen teori om hur barn tar till sig kunskap. Hon menade att hon 

inte kan lära barn att lära sig utan hon kan i stället skapa möjlighet för barn att lära sig: 

jag kan erbjuda de möjlighet att lära sig själva (Mia). Skapa skola för barnen såg hon 

som negativt och förklarade att det inte är ett alternativ. Barn behöver ha utrymme för 

att kunna söka svar på teorier och testa sina erfarenheter. Att arbeta med teman bjuder in 

till möjligheten för att använda språket som ett verktyg för att det ska kunna genomsyra 

verksamheten. Hanna lyfte också att barn inte ska språktränas individuellt utan att det 

ska finns andra möjligheter.  

 
5.2.1 En språkstimulerande miljö  

Sara och Mia belyste miljön som den tredje pedagogen (Sara). Det handlar om att 

försöka skapa öppet förhållningsätt utifrån att barnen själva ska få utrymme att göra 

precis vad de känner för. Miljön var just var under konstruktur och höll på att skapas 

utefter stationer, det fanns en tanke till att det skulle bli en öppen och mer tillgänglig 

miljö. Mia förklarade vikten av att skapa utrymme för att barnen att kunna ta reda på 

egna teorier på ett lustfyllt och stimulerande sätt. Hon förklarade att det handlar om 
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precis som det står i läroplanen att arbeta utifrån barns intressen via pedagogisk 

dokumentation. 

 
Elin beskrev miljön:  
 

Vi har bilder uppsatta, på toan och vid borden. Annars ser miljön ut som en vanlig förskola. 
Vi har våra leksaker. Men får berätta för barnen att man till exempel inte ha järnvägen inne i 
kuddrummet så man inte trillar och slår sig. Sen måste man vara tydlig hela tiden (Elin). 

 
Linda tolkade frågan om miljön till hur den anpassas till förskolans attribut. Det fanns 

en önskan om det kulturella mötet skulle spegla sig i förskolans material. Det fanns 

material som dockor, både ljusa, mörka och gula. Biblioteket var en hjälp för varierande 

litteratur. Hon belyste en stabil värdegrund för klimatet om alla likas värde. Hon såg till 

förutsättningen för att se till vilka möjligheter som finns för att inte låta eventuella 

hinder stoppa verksamheten.  
 

5.2.2 TAKK, teknik och estetiska uttrycksformer 

Samtliga respondenter upplyste av att använda TAKK i verksamheten, (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation). Det sågs som ett verktyg för att kunna 

kommunicera med varandra. Hannas beskrivning av TAKK: 
 

För att också visualisera det vi menar och för att stimulera och ge de en annan 
kommunikationsväg för det är ju lättare att använda händerna än att använda de här ljuden 
som är annorlunda för de i ett nytt språk (Hanna). 

 

Hon menade att det som tecknas inte är fullständiga meningar, utan substantiv som 

förstärks. Linda, Hanna, Mia och Sara hade alla tagit kurser för att kunna använda det i 

verksamheten. Mia sa att hennes förskollärare har utbildat sig i Takk för att skapa större 

möjlighet för barn och vuxna att förstå varandra: Alla har gått en grundkurs och vi 

använder alla möjligheter som finns för att göra oss förstådda (Mia). Elin har inte läst 

denna utbildning men har förstått det som att förskollärarna kompetensutvecklar sig för 

att de ska kunna förändra och utveckla förskolans arbetsätt i praktiken. Det påpekade 

också Sara och berättade att förskolan är under utveckling och att en hel del har hänt det 

senaste året både organisationsmässigt samt verksamhetsmässigt samt att många 

kompetensutvecklas inom pedagogiska områden.  

 

Respondenterna angav bilder som ett sätt att arbeta för att utveckla språket, det är en 

metod för att förtydliga vad som händer och sker i förskolan. Hanna sa att de använde 

bilder i form av dagsscheman samt på lådor för att göra det tydligt och igenkännande för 

barnen. Mia lyfte bilderna som ett hjälpmedel som bidrar till att de kan arbeta 

tillsammans. Elin menade att bilderna är uppsatta för att visa att var sin sak har sin plats. 

Linda sa förskolan använder tecken och bilder som stöd för en hjälp till 

kommunikationen och att det är en metod för att arbeta med språket. Det är ett sätt att 

också kunna tydliggöra regler och för att barnen lättare ska kunna känna igen sig och 

finna struktur i förskolans vardag.  

 

Respondenterna lyfte sång, rim och ramsor som en stor roll i verksamheten. Sara och 

Hanna hade båda tillgång till Ipad som de använde med barnen. Sara tyckte det är ett 

roligt och intressant material för barnen. Mia berättade att förskolan ligger i ett område 

med sämre ekonomiska förutsättningar. Hon framhöll därför möjligheten för barnen att 

kunna ta med kameran hem (Mia). På så sätt kan de sedan framkalla bilderna och prata 

om barnens vardag.  
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Elin och Sara använder sig av Communication in Print
1
 i verksamheten som en 

möjlighet till att kunna förstå barns tankar och viljor. 

 
5.2.3 Samverkan med föräldrar 

Hanna beskrev att arbetet med föräldrarna främst om att vara tydlig i sitt bemötande och 

att samtidigt vara lyhörd. Samtliga respondenter förklarade att det inte är omöjligt att 

det sker missförstånd av olika anledningar, uttrycker föräldrar att de förstått en viss 

information men att det vid senare tillfällen visar att de inte alls har förstått. Därför kan 

det vara bra att gå flera vägar för att ge en tydligare förklaring och förtydliga det som 

det handlar om. Hon berättade att förskolan har börjat använda sig av en app som ska 

vara ett verktyg för att underlätta språket mellan föräldrar och förskollärare. Det är ju 

alltså, man lägger ner mycket tid på att förstå varandra om det är språksvårigheter 

(Hanna). 

 

Sara belyste svårigheten med att engagera föräldrar i verksamheten, hon upplevde att 

många saknar intresse: 

 
De är inte intresserade av vad vi gör och det kan jag tycka är ledsamt, vi kämpar, gör 
mycket och de bryr sig inte om vad vi gör för aktiviteter utan det är viktigare för föräldrarna 
att deras barn är torra, sovit, mätta och hela och rena. Har vi exempelvis gjort en vattenlek 
och därefter fått byta kläder är det fel. Eftersom man blir blöt så kan man bli sjuk och då är 
inte själva aktiviteten intressant (Sara). 
 

Elin påpekade att hon inte upplever svenska föräldrar som särskilt intresserade (Elin). 

Linda belyste att hon inte vill att föräldrakontakten ska leda till någon form av 

segregering (Linda) samt svårigheten med att engagera föräldrarna, vilket också Mia 

ansåg. Hanna sa att det är svårt att involvera i verksamheten eftersom många föräldrar 

kommer och går som det passar de. Samtliga respondenter förklarade att de någon gång 

under året försökt bjuda in föräldrar och barn till sommarfest eller kulturfest. I vissa fall 

har detta fungerat bättre än andra. Sara berättade att de själva behövde bli bättre på att 

samverka med föräldrarna. Elin upplyste att det kan variera mellan föräldrar och 

förklarade att även hon inte upplevde att hon involverar föräldrarna särskilt mycket i 

verksamheten. 

 

Mia, Sara, Linda och Hanna upplevde att det ibland kan vara svårt att förstå varandra. 

De såg till möjligheten att använda tolk som stöd i mötet med föräldrarna, antingen via 

modersmålsstöd, annan tolk eller via telefon. Linda sa att under inskolningen finns det 

tillgång till tolk för att förskollärarna ska kunna kommunicera med föräldrarna. Mia, 

Hanna och Linda berättade att när det gällde barn med annat modersmål gäller det att 

inte vara rädd att rådfråga föräldrar om exempelvis hur deras högtider och traditioner 

fungerar och innebär. 
 

 

 

 

                                                 
1
 Communication in Print: är ett material som används i datorn. Materialet ska stimulera barnens 

språkutveckling och ordförråd. Materialet utgår från bilder och bilderna kan sättas ihop så att de bildar 

meningar ord för att underlätta kommunikationen. 
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6 Analys 
I kapitlet kommer respondenternas svar att kopplas till det teoretiska ramverket samt 

tidigare forskning. Kapitlet delas in i tre huvudrubriker: modersmålstöd som verktyg för 

flerspråkiga barn, förskollärares arbetsätt för att främja barns språkutveckling och 

segregeringens påverkan på barns språkutveckling. 

6.1 Modersmålstöd som verktyg för flerspråkiga barn  
Studien visar att modersmålstöd används i förskola utifrån två aspekter, dels som ett 

verktyg för barns språkutveckling och dels som en möjlighet för översättning mellan 

förskollärare, barn och föräldrar. Alla förskolor har inte möjlighet att ha en 

modersmålslärare på grund av att det är en ekonomisk fråga samt att det råder en brist 

på utbildade lärare. De modersmålslärare som finns blir oftast placerade i skolan hos de 

äldre barnen och gör att förskolan eventuellt får de få timmar som blir över. Studien 

visar att förskollärare anser att alla barn med annat modersmål än svenska ska ha rätt till 

modersmålstöd i förskolan samtidigt finns en osäkerhet på varför det är viktigt för barn 

att ha modersmålstöd i förskolan. Elmeroth (2008) menar att modersmålstöd inte tas på 

allvar eftersom det handlar om en kostnadsfråga. Lärare saknar kompetens om varför 

det är viktigt för barn att läsa sitt första språk. Lunneblad (2013) skriver att barn med 

annat modersmål lättare kan tillägna sig ett andraspråk om de behärskar det första 

språket. Det innebär att förskolläraren skapar en miljö som gör att barn kan komma i 

kontakt med både första och andraspråket. En del barn kan behöva extra stöd för att 

utveckla flerspråkighet (2013). Utifrån den sociokulturella teorin har den vuxne ansvar 

att vägleda och stötta barnet i dess utveckling tillsammans med andra (Säljö, 2010). 

Studien visar att modersmålstöd inte behöver förekomma i form av en person utan det 

kan också vara ett konkret stöd för språket, vilket innebär att förskollärare stimulerar 

barns språkutveckling med material i form av bilder eller tecken som ett komplement 

för språket.  

Resultatet visar att förskollärare anser att modersmålslärare inte har något större 

inflytande i förskolan om de vistas få timmar i verksamheten. Några modersmålslärare 

har delaktighet i förskolan och har möjlighet till planering med personal och vågar 

komma med idéer och förslag. Elmeroth (2008) lyfter att modersmålslärare kan ha svårt 

att komma in som en naturlig del i förskolan. Det beror på att modersmålslärare ofta 

saknar utbildning eller att utbildningen sker utanför verksamheten. Det gör att 

förskollärare inte tar modersmålet på allvar då stödet inte anses som värdefullt för barns 

språkutveckling (2008). Studien visar att förskollärare arbetar aktivt för att främja ett 

integrerat klimat som belyser delaktighet och inflytande. Det var inte länge sedan barn 

plockades ur verksamheten för att utbildas i sitt modersmål. Bozarslan (2011) menar att 

förskolan ska vara en integrerad mötesplats som främjar relationer för barns lärande och 

utveckling (2011). Studien visar att en del barn upplever modersmålslärare som 

irriterande om leken avbryts för barnen. En del barn väljer att ta modersmålsläraren till 

sidan för att få en egenstund medan vissa barn inte alls är intresserade av 

modersmålsläraren.  

6.2 Förskollärares arbetsätt för att främja barns språkutveckling 
Studien visar att förskollärare som arbetar med barn med annat modersmål än svenska 

upplever att det finns svårigheter att nå fram till barnen. I det kulturella mötet finns ett 

språkutbyte som påverkar hur människor förstår varandra. Resultatet visar att de 

språkliga skillnaderna ska ses som en möjlighet istället för ett hinder i verksamheten, 

där kommunikationen inte ska begränsas. Det finns olika alternativ för att främja barns 

språkutveckling även om språket inte skulle vara en gemensam nämnare. Studien visar 
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de estetiska uttrycksformer som ett alternativ för att främja barns språkutveckling. Säljö 

(2010) lyfter det sociokulturella perspektivet på lärandet och menar att 

kommunikationen är en viktig del för barns lärande. De estetiska uttrycksformerna är en 

alternativ kommunikationsväg (2010). Kultti (2012) skriver att den vuxne har ansvar att 

bjuda in barn i en verksamhet som inte begränsar deras språkutveckling. Resultat visar 

att förskollärare bör vara medveten och ha ett klart och tydligt syfte bakom det som sker 

i verksamheten. Det handlar om tydlighet i språket och förståelse för den individuella 

utvecklingen. Förskollärare behöver vara medveten över hur de benämner ord och 

använder språk i utifrån ett medvetet förhållningsätt i förskolan (Kultti, 2012).  

Studien visar att förskollärare inte ska se språket som ett hinder och istället använda 

språket som ett verktyg för barns lärande och utveckling. Förskollärare behöver därför 

ha ett öppet förhållningssätt och visa nyfikenhet till människors olikheter. I den 

kulturella förskolan används tid till att översätta för att kunna förstå barns vilja. Utifrån 

kreativitet och genom omsorg och nyfikenhet kan förskolan skapa strategier för att 

främja barns språkutveckling. Resultat visar att den kulturella förskolan är som vilken 

annan förskola som helst och innebär att det språkliga och kulturella utbytet ska ses som 

en självklarhet. Att lära tillsammans med andra bidrar med förståelse, respekt och 

glädje. Olausson (2012) lyfter att det handlar om att de aktiviteter som görs bör det 

finnas ett syfte i för att främja lärande och barns utveckling. Hedencrona och Kós-

Dienes (2008) menar att genom samspelet får barn möjlighet att skapa ett gemensamt 

språk. I mötet mellan olika språk handlar det många gånger om att skapa förståelse för 

att människor har sitt sätt att se människor. Säljö (2010) redogör för att det 

sociokulturella perspektivet utgår från att barn lär efter sina kulturella referensramar 

tillsammans med en vägledande vuxen. Den vuxne ska vara som ett stöd för barnet i sin 

utveckling. Kommunikationsprocesser skapas genom samspel och det är först då barnet 

kan förstå världen. Barn får förståelse för att det finns olika typer av samspel beroende 

på vem som kommunicerar. Han lyfter att barn får möjlighet att pröva sina kunskaper 

och erfarenheter genom nyfikenhet (2010). Studien visar att förskolor arbetar utifrån 

tematiskt arbetsätt för att göra lärandet mer spännande och intressant för barnen. Barn är 

individuella och behöver mötas där de är i sin utveckling. Förskolan ska vara en 

trygghet och ge stöd till barnen samt att allt lärande ska utgå ifrån deras intressen. 

Pollard- Durodola m.fl. (2011) menar att tematiskt arbete ger barn möjlighet att lära 

tillsammans med andra via respons. Barn utvecklar språket via tankarna och kan mer än 

vad de uttrycker. Genom ett tematiskt arbetssätt blir det möjligt för barnen att utveckla 

en större förståelse för språkets innehåll och få ett ökat ordförråd med hjälp av bilder 

och böcker (2011).  

I resultatet påpekas att barn är individuella, det innebär att det för några barn tar längre 

tid att komma igång med språket medan andra pratar tidigt. Det är tydligt att en del barn 

vill utrycka sig men saknar verbala ord. Bilder och communication in print och tecken 

som alternativt och kompletterande kommunikation är verktyg för barn att främjas i 

språkutvecklingen. I den kulturella förskolan handlar det om hur den vuxne förstår varje 

barn för att kunna stödja deras individuella utveckling. Studien visar att personal 

kompetensutvecklas för att kunna stötta barn med språkstimulerande verktyg. Säljö 

(2010) menar att utifrån den sociokulturella teorin är barn behov av den vuxne i jakt på 

kunskap. Det är den vuxnes roll att skapa förutsättning för att barn ska kunna ta del av 

och förstå det okända (2010). Studien visar att förskollärare skapar förutsättningar för 

barn att själva lära sig. Barn är nyfikna och behöver utrymme för att själva utforska sina 

teorier om världen på ett utmanande och stimulerande sätt. En del förskollärare 

använder miljön som verktyg för att främja barns lärande. Studien visar att det handlar 

om att ha ett öppet förhållningsätt i en öppen och tillåtande miljö som utgår ifrån barns 
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egen vilja. Barn är beroende av frihet för att pröva kunskaper och erfarenheter för att 

komma vidare i utvecklingen. Karlsson (2009) lyfter betydelsen av att skapa syften för 

barns lärande genom att ge leken ett innehåll. Kragh-Müller (2012) beskriver att leken 

är ett verktyg för lärandet och att leken är små barns undervisning. Genom lek får barn 

nödvändig kunskap om kommunikationsprocesser samt är en bidragande faktor till 

språkutvecklingen (2012). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att barn 

testar kunskaper och erfarenheter i leken. Leken ger också utrymme för kreativitet som 

är nödvändig för utvecklingen eftersom kreativitet och tanke samspelar med varandra 

(2007). Olausson (2012) visar i sin studie att barn har olika möjligheter till att använda 

språk i verksamheten och att den kulturella bakgrunden bidrar till hur barnen väljer att 

delta. Det beror på vilka de umgås med och vilken roll de antar sig i leken. Hon menar 

att samspelet utvecklas tillsammans med andra. Ges barn möjlighet att delta i lek både 

genom lärarledd men också genom ”fri lek” påverkar det barnens deltagande (2012). 

Studien visar att förskolor utformar miljön med material som speglar förskolans 

innehåll. Där dockor med varierande utseenden ses som en viktig del för barns 

utveckling, men också bilder och flaggor som speglar barns kulturer och språk som 

främjar deras utveckling. Med hjälp av bilder kan verksamheten bli mer strukturerad 

och igenkännande för barnen.  

Studien visar att förskollärare visar nyfikenhet inför är barns olika kulturer i 

verksamheten. Bringson (2012) menar att barn är intresserade av att höra om sin kultur. 

Böcker är ett alternativ för lärare att tillsammans med barn utforska om det som de inte 

vet (2012). Studien visar att förskolor använder sång, rim, ramsor och böcker för att 

främja barns utveckling.  Sjöwall (1994) skriver om att bjuda in barns kulturer och 

genom det kan barn och vuxna samtala om sin kultur samt om det som är okänt för 

barnet. Exempelvis bilder på fester eller högtider eller kanske en leksak, någonting som 

står barnet nära (2012). 

Resultat visar att föräldrakontakten är en viktig aspekt för barns utveckling. 

Respondenterna tycket att det är tråkigt att föräldrar inte engagerar sig i verksamheten 

och upplever de flesta föräldrar som oengagerade och det kan påverka 

föräldrakontakten. Ur förskollärarens synvinkel kan det ses som att föräldrarna inte 

engagerar sig och ur föräldrarnas synvinkel handlar det om att förskollärare inte förstår. 

Vissa föräldrar tycker att det räcker med att barnen är hela, rena och mätta när de 

kommer för att hämta sina barn på förskolan. Bozarslan (2011) menar att förskolan har i 

uppdrag att förmedla landets normer och värden på ett sätt som alla människor kan 

förstå. Det handlar om att skapa relationer som gör att språket inte blir ett hinder för 

kommunikationen, det osynliga språket får inte glömmas. Säljö (2010) hänvisar till 

Vygotskij och menar att människan är multimodal och skapad att finna olika sätt att 

vilja kommunicera med andra. Språket i sig är inte alltid det viktigaste utan hur 

människor samspelar med varandra för att förstå den andres situation. Säljö skriver 

också om att barnet lär både utifrån sig själv och andra vilket förutsätter ett tydligt 

ledarskap för att främja barns språkutveckling (2010).  

I studien framkommer också att förskolor haft kulturfester eller sommarfester som de 

upplever har varit uppskattande av både föräldrar och barn. Sjöwall (1994) lyfter att 

många barn är intresserade av sin kultur och vill gärna att andra ska ta del av vad de vet. 

Att bjuda in barn och föräldrar till kulturfester är ett sätt att närma sig varandras 

kulturer. Brantefors (2011) menar att mötet mellan kulturer bör ses med förståelse och 

tolerans och i vissa fall kan mötet kräva övning. Ett öppet förhållningsätt för att kunna 

förstå och också respektera varandras olikheter (2011). 
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6.3 Segregeringens påverkan på barns språkutveckling  
Förskolorna i studien ligger i segregerade områden med många familjer som har 

kommit till Sverige av olika anledningar. Många av barnen har sämre ekonomiska 

förutsättningar därför är det viktigt att de ges möjlighet att exempelvis ta med 

förskolans kamera hem för att sedan kunna samtala om deras bilder. Lahdenperä (2008) 

skriver att många familjer som kommer till Sverige har levt under hemska 

omständigheter och söker tröst och trygghet på förskolan. Evenshaug och Hallen (2001) 

menar att utifrån den sociokulturella teorin lär barn utifrån sig själva och konstruerar sitt 

eget lärande. Den proximala utvecklingszonen är den zon som är närmast barnet i dens 

kunskapsvärld. För att komma vidare i utvecklingen är barnet i behov av stöttning. Det 

handlar om att skapa förutsättning för lärande och möta barnet där den befinner sig i sin 

utveckling. Den vuxnes roll är att skapa strategier för att stimulera barns lärande med 

material barnet själv är bekant med. Skans (2011) menar att den vuxne bör vara 

medveten i sitt val av material och möta barnet med det som barnet själv förstår och 

känner sig trygg med.  

Eftersom förskolorna ligger i segregerade områden, är antalet barn med annat 

modersmål högre än svensktalande barn. Det innebär att svenska inte blir barnens 

gemensamma språk och att de barn som talar samma språk söker sig till varandra. Van 

Oord och Corn (2013) menar att om många människor som lever under olika kulturer 

blir placerade i samma område sker en form av segregering. Studien visar att det finns 

en önskan hos förskollärare om integrering av barn som talar olika språk. Förskollärare 

anser att verksamheten saknar dragbarn för att komma igång med svenska språket samt 

för arbetet att främja förståelse och respekt för människors olikheter. Bozarslan (2011) 

menar att om antalet invandrare ökar varje år ställs ökade krav på en integrerad 

verksamhet. Genom att ta vara på olikheter får barn och vuxna kunskap om att kulturer 

har olika synsätt, i mötet mellan olika kulturer är det inte ovanligt att det sker 

kulturkrockar. Verksamheten behöver arbeta med kultur på ett sätt som gör olikheter det 

självklart för barnen (2011). I resultatet tas det upp att förskolor måste visa förståelse 

för kulturer men samtidigt sätta gränser när det handlar om Sveriges lagar och regler. En 

del förskolor har handlingsplaner för att hantera och förebygga missförstånd som leder 

till krock. Eklund (2003) lyfter att det handlar om att förhålla sig interkulturellt för att 

integrera kultur i förskolan. Barn och vuxna behöver förse sig med positiv syn på 

kulturella skillnader och förutsätter att förskolan skapar möjlighet för kommunikativa 

former mellan barnen (2003). Studien visar att förskolan bör skilja mellan kultur och 

religion för att kunna arbeta gränsöverskridande för att främja barns språkutveckling. 

Det ställer krav på en fungerande verksamhet med gott klimat och samarbete personal 

emellan.  
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7 Diskussion 
Studiens syfte utgick från hur förskollärare främjar barn med annat modersmål för att de 

ska ges möjlighet att utveckla sin flerspråkighet. Studien bidrar till att synliggöra hur 

barn tar till sig kunskap utifrån den sociokulturella teorin på lärande. Studien handlar 

också om att förskolläraren ska ta till vara på som är naturligt för barnet för att inte 

konstruera barns lärande utan vägleda och stötta barnet utifrån vart den befinner sig i sin 

utveckling för att barnet ska komma vidare i sin utveckling (Säljö, 2010). Barn ska ges 

möjlighet att lära sig själva, vi tänker att  alla barn är olika och behöver olika 

komplement i lärandet för att utvecklas. En slutsats är att om förskolor fick tillgång till 

modersmålslärare är inte deras roll att träna språket i sig, utan i stället vara ett redskap 

för barn när de behöver hjälp eller stöd i vardagen för att kunna utvecklas och lära 

tillsammans med andra. 

   

I den sociokulturella teorin handlar det om att kunna lära sig och förstå vardagen oavsett 

vilket språk som dominerar. Barn är skapade till att vilja ta kontakt med andra och en 

tolkning utifrån resultatet är att förskollärares förhållningsätt i relation till barnet spelar 

större roll för hur barn utvecklar språket. Studien lyfter att den kulturella förskolan är 

vilken annan förskola som helst och ska se till varje barns behov. Studien visar att det 

finns en önskan att alla barn får rätt till modersmålstöd i förskolan men kanske hindrade 

en sådan önskan andra sätt att tänka.  

  

Barn kan lättare lära sig ett andra språk om de behärskar sitt modersmål (Lunneblad, 

2013) Ändå har inte alla barn modersmålstöd eftersom förskolan saknar 

modersmålslärare av olika anledningar. I förskolan ses inte bara stödet som ett sätt att 

främja barns språkutveckling utan också som en översättningsmetod mellan 

förskollärare och barn. En del menar att modersmålstöd inte behöver ske med en person 

utan också i form av språkstimulerande material. För att barn ska utveckla 

flerspråkighet behöver de komma i kontakt med språken på ett naturligt sätt i vardagen 

(Lunneblad, 2013). En tanke är att barn lär om språket i leken. En del barn intresseras 

inte för modersmålstödet eftersom de avbryts i leken. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar att barn testar kunskaper och erfarenheter tillsammans med 

andra i leken. Leken ger utrymme för kreativitet som är nödvändig för barns 

språkutveckling. Det leder också till reflektion över svårigheter med att utveckla 

svenskan i förskolans vardag om majoriteten barn har annat modersmål än svenska. 

Studien visar att barn som talar samma språk drar sig till varandra. En fråga kan ställas: 

kanske påverkar barns villkor för lärande och utveckling av mer än modersmålstöd? 

Westerlund (2009) lyfter att barn tar till sig de språk de behöver för att kunna möta och 

förstå olika människor. Bozarslan (2011) menar att förskolan ska förmedla landets 

normer och värden på ett sätt som alla människor kan ta del av, han framhåller att 

relationen är en viktig del i arbetet och kan ses som en förutsättning i förskollärares 

arbete för att barn ska våga bli vägledda i sin lärandeprocess av den vuxne. Hur den 

vuxne ser på barnet är avgörande för barnets utveckling (2011). Kanske är det så att en 

anledning till varför en del barn inte intresseras av modersmålslärare är om det inte 

finns någon relation emellan. Om en modersmålslärare vistas få timmar i förskolan kan 

de vara svårt att veta hur barn behöver stöttas för att komma vidare i utvecklingen. 

Finns ingen relation är det inte konstigt att en del barn väljer leken i stället eftersom det 

är barnens vardag. Skans (2011) menar att förskolan inte ska se språket som ett hinder 

utan se till språk som verktyg för att främja barns lärande. Lahdenperä (2008) skriver att 

en del människor som kommer till Sverige har varit med om traumatiska händelser och 

söker trygghet och stöd i samhället.  
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Eklund (2003) skriver om ett interkulturellt lärande för att skapa en integrerad miljö. 

Den kulturella förskolan kanske inte är speciellt kulturell eftersom förskolorna ligger i 

segregerade områden. En reflektion som väckts är om den kulturella förskolan har en 

mångfald och om det påverkar barnens syn på sig själva? Finns det en integrerad 

verksamhet? Studien visar att förskollärare såg negativt på att svensktalande barn inte 

integreras på förskolorna och menade att det påverkar barn med annat modersmål än 

svenska eftersom det sker en form segration. Förskollärare måste vara medvetna om hur 

de förhåller sig till verksamheten för att ge barns lärande ett innehåll. En tanke är om 

det skulle vara möjligt att förskolor emellan samarbetar för ett integrerat lärande men 

samtidigt skapa ett integrerat klimat.   

 

Hedencrona och Kós-Dienes, (2008) menar att det är genom samspelet som språket 

främjas och att det är först då det sker en kommunikation. Genom kommunikationen 

kan barnet förstå att samspelet i kommunikationen kan se olika ut beroende på vilka 

som samtalar (2008). Säljö (2010) lyfter att barnet behöver tydliga förebilder i mötet 

eftersom barn lär utifrån sina kulturella referensramar. I resultatet behandlas betydelsen 

av den vuxnes förhållningsätt. Eftersom det påverkar hur förskollärare använder 

möjligheter och material efter barns villkor och förutsättningar för lärande att främja 

vidareutvecklingen. Det finns inga tvivel om att det finns olika sätt att arbeta i förskolor, 

resultatet visar att förskolor använder sig av olika material som rim och ramsor, 

estetiska uttrycksformer bilder och tecken som alternativa verktyg för att främja barns 

utveckling. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande stöttas utifrån var de 

befinner sig i sin utveckling på ett naturligt sätt i verksamheten. Den vuxne ska inte 

konstruera barns lärande utan möta barnet med material för att främja barns utveckling. 

Barnet ska själv få möjlighet att testa sina kunskaper och erfarenheter i en trygg miljö 

som stimulerar och utmanar barn till att söka nya kunskaper (Säljö, 2010).  

  

Diskussionens innehåll syftar till en framtida förskollärarroll som innebär att 

förskollärares syn på både sig själva och sin omgivning påverkar hur de kan skapa 

möjlighet för barnet att ta till sig kunskap. Studien visar hur barn kan uppleva sig själva 

även hur förskolor hoppas skapa en miljö som är naturlig och självklar för barnen. Trots 

att någonting är bra får inte reflektionen stanna av utan förskollärare måste ständigt söka 

nya sätt för att utveckla möjligheter för barns lärande och utveckling. Studien en process 

och kan bidra till nya kunskaper och erfarenheter men också funderingar och frågor för 

det okända. Hela livet är en lärandeprocess och det är upp till var och en hur den tas till 

vara för att utvecklas tillsammans med andra.  

 

Sammanfattningsvis 

Hur främjar modersmålstödet barns språkutveckling? Hur kan förskolläraren arbeta för 

att främja barns språkutveckling? Det finns olika sätt att arbeta för att främja barns 

utveckling men en slutsats är att förskollärares förhållningsätt styr för hur barn 

uppmärksammar och värdesätter kunskap och lärande. Barn är i ständig utveckling och 

det är vår och andra förskollärares ansvar att se till att barns villkor för lärande och 

utveckling leder till att vilja ta till sig kunskap och utvecklas tillsammans med andra. 

Det framkommer också att det är en brist på modersmålslärare i förskolan och att det är 

något som förskollärare saknar. Det som är intressant är att förskollärarna i studien inte 

kan besvara om det märks någon skillnad på de barn som har modersmålstöd i form av 

modersmålslärare och de som inte har det. Genom att integrera modersmålslärarna i 

verksamheten kan de barn som är flerspråkiga möta sitt förstaspråk som en naturlig del i 

vardagen. Därför behöver förskollärare och modersmålslärare arbetar på ett integrerat 

sätt där barnen kan bli utmanade och stimulerade i en integrerad miljö. 
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7.1 Metoddiskussion 
Studien har genomförts med en kvalitativ metod och tros ge ett resultat i förhållande till 

den kvantitativa metoden som lyftes i metodkapitlet. För att få svar på 

frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts med hjälp av en intervjuguide 

(Bilaga B). Intervjuguiden kändes bra från början men när intervjuerna var genomförda 

samt transkriberade insåg vi att intervjuguiden hade kunnat vara bättre. På grund av 

frågornas formuleringar samt att det var för många frågor. Det medförde att det blev 

mycket material att bearbeta samt spretiga svar. Det positiva med intervjuguiden var att 

frågorna var öppna så att det kunde ställas eventuella följdfrågor som kunde ge mer 

innehållsrika svar samt att vissa frågor gled in i varandra som också bidrog till fylligare 

svar. Skulle undersökningen göras om skulle intervjuguiden struktureras om eftersom 

en del frågor inte gav svar på frågeställningar.  

 

Tidigare beskrevs att det fanns en relation mellan en av studenterna och respondenterna 

på en av förskolorna där intervjuerna genomfördes. Det påverkade inte resultatet 

märkbart eftersom det resultat som framgick var snarlikt det samtliga respondenter lyfte. 

Intervjuerna valdes att spelas in med hjälp av en diktafon, annars kan tid läggas på att 

skriva ner svar samtidigt som vi inte ville riskera att gå miste om värdefullt material. 

Diktafonen påverkade inte intervjuerna och upplevdes vara är en bra metod att använda 

sig av. Vid intervjutillfället intogs en objektiv roll försöktes en objektiv roll tas för att 

försöka att inte påverka respondenternas svar. Intervjuaren kan skicka signaler på ett 

medvetet eller omedvetet sätt som gör att respondenten förstår vilket svar som önskas 

vad som ska svaras (Patel och Davidson, 2012). Det finns en medvetenhet om att 

intervjuer kan påverkats av intervjutillfället men också när de bearbetades. 

 

När studien påbörjades var det tänkt att urvalet förskolechefer skulle representera de 

förskolor de arbetade på samt för att se om de svarade lika i förhållande till de 

förskollärare som var på respektive förskola. För att sedan jämföra de olika förskolorna 

för att finna likheter och skillnader, men efter att intervjuerna var genomförda insåg vi 

att resultatet mellan förskolecheferna och förskollärarna var snarlikt med varandra och 

bestämde att i studien skulle förskolecheferna ses enbart som förskollärare. Även om 

uppfattningen ändrades påverkades inte resultatet och samtliga intervjuer med 

respondenterna har fungerat bra. En intressant del i undersökningen är att det skiljer på 

hur länge respondenterna har arbetat i verksamheten. Det var inte bestämt i förväg men 

det medförde att de hade olika erfarenheter kring det kulturella arbetet. Förskolorna 

valdes på grund av att de ligger i ett mångkulturellt område. En tanke skulle vara att 

göra samma undersökning på förskolor som inte har majoriteten barn med annat 

modersmål än svenska, för att se hur de arbetar med barn som har annat modersmål än 

svenska.  

  
Fortsatt forskning 

För vidare forskning inom arbetet hade det varit intressant att undersöka ur ett 

barnperspektiv i förhållande till modersmålsstödet. Det genom att använda 

observationer samt barnintervjuer för att få deras syn på modersmål och 

modersmålsstödet. Ytterligare ett förslag är att göra mer omfattande studier där 

förskolor som har mer och mindre barn med annat modersmål än svenska jämförs. Hur 

dessa förskolor arbetar med barn som har ett annat modersmål än svenska samt om det 

skiljer sig åt och vad det kan bero på. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 

 

 

Hej.  

Vi är två studenter som är i slutet av vår utbildning och vi läser i Växjö på 

Linnéuniversitetet. Vi heter Linnea Gustavsson och Lisa Sorpola och vi håller på med 

att skriva vårt examensarbete. Arbetet handlar om den kulturella mångfalden i 

förskolan. Syftet är att ta reda på hur arbetet med mångfald fungerar i praktiken och 

även vilka hinder och möjligheter det kan finnas med att vara flerspråkig. 

Eftersom vi redan har haft kontakt med dig och att ni vill medverka i denna intervju så 

vill vi upplysa om hur tacksamma vi är för det. I denna intervju vill vi också 

understryka hur vi utgår från de forskningsetiska principerna som finns. Vilket innebär 

att förskolans namn och ditt namn inte kommer att framgå, det är totalt anonymitet. 

Skulle du känna att du inte vill svara på några fler frågor så får du avbryta intervjun när 

du vill. Vi kommer att spela in samtalet på grund av att vi ska kunna gå tillbaka till 

intervjun för att komma ihåg och för att kvalitetssäkra den. Det är ingen mer än vi två 

som kommer att lyssna på intervjun och när arbetet är klart kommer intervjun att 

raderas. 

Uppstår det några frågor eller om det är något annat du funderar på så får du gärna höra 

av dig. 

Linnea Gustavsson:  Lg222ay@student.lnu.se , 070-876 31 28 

Lisa Sorpola: Ls222bz@student.lnu.se , 073- 820 98 30  

Vår handledare i detta arbete heter Gunilla Sunesson och är det något ni undrar så kan ni 

höra av er till henne på: gunilla.sunesson@lnu.se 

Tack för att du vill medverka i denna intervju, med vänliga hälsningar 

 

__________________________ &__________________________  

Datum:_________ 
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II 

Bilaga B Intervjuguide 

Bakgrund  

 Är du utbildad inom ditt område? 

 Hur länge har du arbetet som förskolechef/förskollärare/specialpedagog? 

 

Det kulturella mötet 

 Vad är kultur för dig? 

 Hur upplever du det kulturella mötet i förskolan? Hur kommer det sig? Kan du ge 

några exempel?  

 Hur involverar ni föräldrar eller vårdnadshavare i verksamheten? 

 

Arbetet i förskolan 

 Hur arbetar ni med språket i det kulturella mötet? 

 Hur anpassar ni miljön? Hur kommer det sig? Kan du ge några exempel? 

 Vilka kompetenser tycker du krävs i arbetet med mångkulturella barn? 

 

Modersmålsstöd 

 Vad innebär modersmål för dig? 

 Vad innebär flerspråkighet för dig? 

 Hur använder ni er av modersmålspedagoger och modersmålsstöd i förskolan? Ge 

några exempel. 

- Finns två språkiga pedagoger på förskolan? 

- Ge exempel på hur det är när ni saknar modersmålsstödet i förskolan? 

 Märks det någon skillnad på de barn som får modersmålsstöd och de som inte får 

det? 

 Anser du att de barn med ett annat modersmål än svenska får det stöd som de 

behöver för att utveckla sitt språk? Hur kommer det sig? 

 Hur påverkar modersmålet barnens sätt att lära och utvecklas i språken? 

 Idag är det en brist på modersmålsstöd. Hur ser ni på detta i relation till barnens 

språkutveckling?  

 Hur samverkar ni med modersmålslärare och modersmålsstödet? 

 

Övrigt 

 Hur ser närvaron ut bland barnen?  

 Hur ser samarbetet ut mellan dig: förskolechef/specialpedagog/förskollärare? 

Är det något som du tycker vi bör veta om i arbetet med barn med annat modersmål än 

svenska? 

 

 


