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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan och 

om det finns skillnader i arbetssätt och förhållningssätt beroende på var förskolan ligger i 

landet. Vi ville även ta reda på vilka förutsättningar flerspråkiga barn i förskolan kan ha för att 

tillgodose sig alla sina språk utifrån pedagogernas syn på flerspråkighet.  

För att komma fram till resultat använde vi oss av kvalitativ intervjumetod där informanterna 

gavs möjlighet att berätta om sina erfarenheter kring flerspråkiga barn i förskolan.  Ett av de 

resultat vi fann var att pedagogernas intresse och förhållningsätt har stor betydelse när de 

arbetar med flerspråkiga barn. Vi kom fram till att pedagogerna arbetar på olika sätt för att 

stimulera flerspråkiga barn i sina verksamheter. Exempel på metoder som pedagogerna 

använder för att främja barns språkutveckling är att ha högläsning för barnen via projektor; på 

så vis kan alla följa med under läsningen via både bild och text, vilket underlättar för, bland 

andra, flerspråkiga barn. Pedagogerna i vår undersökning menar att detta kan stärka barnens 

läsförståelse. Ett annat exempel är att pedagogen visar bilder under samlingen på till 

exempel en bil, en cykel eller färgen röd och berättar för barnen vad bilden föreställer på olika 

språk. Det som pedagogerna på de förskolor vi undersökte hade gemensamt var att de lyfte 

hur viktigt det är med fortbildning inom ämnet. En annan slutsats vi drog efter våra intervjuer 

är att pedagogerna i samråd med förskole chefen bär ansvaret för att lärande och utveckling 

sker i verksamheten utifrån de kriterier som ledningen har format.  

Tack 

Vi vill tacka våra informanter för att de tagit sig tid att delta i vår intervju.  

Stort tack även till vår handledare, Maria Nilson som gett god respons och snabba svar.  

Vi vill även tacka våra familjer för att de visat sitt stöd och gett oss utrymme och tid att arbeta 

med studien.   
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1 Inledning 

 

 

Skolverket har på regeringens begäran förtydligat sin ambition om att öka pedagogernas 

medvetenhet kring barn som talar flera olika språk. Att ge barn en stimulerande språkmiljö på 

förskolan är viktigt. För detta krävs att pedagogers föreställning om flerspråkiga barn 

utvecklas (Skolverket, 2004). Idag är det var femte barn som har fler än ett språk med sig. 

(Skolverket, 2013).  

 

Åse Kari H. Wagner, docent i nordiska språk och Sven Strömqvist, professor i lingvistik 

tillsammans med Per Henning Uppstad, docent inom området för allmän språkvetenskap, 

menar i boken Den flerspråkiga människan: en grundbok om skriftspråkslärande (2010) är att 

språket viktigt att behärska för att kunna skapa sig en identitet men också för att kunna förstå 

och respektera andra människor.   

 

Språk formas och förändras i samspel med andra människor. Vi använder språk inom 

utbildning, vetenskap, kultur, politik och religion, i samspel med arbetskamrater och 

vänner, och i möte med nya människor. Vi använder språket som stöd för minnet och för 

att bearbeta information. Vi använder tal, skrift och teckenspråk för att förmedla tankar 

och känslor, få andra att göra saker, skapa tillit, visa samhörighet eller markera avstånd. 

(Wagner, Strömqvist och Henning Uppstad. 2010) 

 

Språket är alltså ett viktigt verktyg för att kunna interagera med andra människor, språk och 

identitet går hand i hand. Vi behöver språket för att kunna tänka, lära och utvecklas.  

 

Vi som skriver denna studie läser Lärarprogram för förskola och förskoleklass vid 

Linneuniversitet. Vi tror att flerspråkiga barns språkutveckling skiljer sig beroende på vilket 

område i landet de lever i. I områden med få flerspråkiga barn är vår uppfattning att det är 

svårare för barn med annat modersmål än svenska att få sin språkutveckling i sitt modersmål 

tillgodosedd. Detta baserar vi på våra erfarenheter av att arbetat flera år i förskolan. Vi valde 

flerspråkighet som ämne för att vi ser i våra verksamheter att arbetet med flerspråkiga barn 
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skiljer sig beroende på var de bor. Vi tror att pedagogerna har olika föreställningar och en 

skiftande medvetenhet kring arbetet med flerspråkighet beroende på vilka erfarenheter 

pedagogerna bär med sig.  I studien vill vi undersöka pedagogernas arbete med flerspråkiga 

barns språkutveckling och om det finns skillnader i arbetssätt på olika förskolor beroende på 

andelen flerspråkiga barn i området. 

1.2 Studiens avgränsning 

 

Vi har valt att lägga fokus på pedagoger som har en förskolelärarexamen och studera hur de 

uppfattar arbetet med flerspråkiga barn. Att vi valde att arbeta med utbildad personal är för att 

vi vill tro att de har kompetensen att arbeta med språkutveckling på ett medvetet sätt.  Vi har 

intervjuat tre utbildade pedagoger i tre olika områden, en förort till en större svensk stad, en 

liten stad och en mindre ort. Andelen flerspråkiga barn skiljer sig stort mellan de förskolor vi 

valde att förlägga intervjuer på. Genom de valda områdena så hoppas vi på att kunna få en 

tydlig bild av hur arbetet med flerspråkighet bedrivs utifrån förutsättningar så som resurser, 

personaltäthet och pedagogernas medvetenhet samt var förskolan är belägen.  

 

Första delen av i vårt arbete visar hur vi gått till väga och vilken metod vi använt för att 

besvara syftet. I bakgrunden lyfter vi bland annat fram forskning inom ämnet flerspråkighet, 

vi definierar viktiga begrepp för vårt arbete och beskriver vad styrdokumenten säger om 

flerspråkighet i förskolan. Sedan kommer vårt resultatkapitel där vi redovisar vårt 

primärmaterial, alltså de resultat vi fått av intervjuerna. Detta kapitel följs av en diskussion 

där vi med hjälp av vårt bakgrundsmaterial diskuterar resultatet av vår undersökning. 
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2 Syfte 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur olika pedagoger arbetar med flerspråkighet i 

förskolan och om det finns skillnader i arbetssätt med flerspråkiga barn beroende på vilket 

område i en kommun pedagogen arbetar i. Vi vill också undersöka om aktuell forskning kring 

flerspråkighet faktiskt når de pedagoger som arbetar i förskoleverksamheten. 

  

 

2.1 Frågeställning 

 

Vilka föreställningar har pedagoger om flerspråkighet?  

Vad konkret gör pedagogerna i verksamheten för att stimulera flerspråkiga barns 

språkinlärning?  

 

 
 

 

3 Metod 

 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vilken intervjumetod vi använt i vår undersökning, vårt 

urval, vilka etiska övervägande vi tagit hänsyn till, samt tillvägagångssätt.  

 

 3.1 Intervjumetod 

 

Vi valde att använda en kvalitativ intervjumetod för att lättare skaffa oss en bredare förståelse 

för pedagogers syn på flerspråkighet samt hur dessa tillmötesgår flerspråkiga barn. Karin 

Widerberg, professor i sociologi och författare till Kvalitativ forskning i praktiken (2002) 

menar att syftet med just denna metod är att tillgodogöra sig det direkta mötet som blir mellan 

forskar och intervjupersonerna. Genom intervjuer kan vi belysa pedagogernas förställningar 

av ämnet. (a.a.) Vi som intervjuar gör bäst i att vara insatta i ämnet samt att vara goda 

åhörare. Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi och föreståndare för Centrum för 

kvalitativ forskning, och Svend Brinkmann, professor vid institutionen för i kommunikation 
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och psykologi i Ålbog, Danmark, har tillsammans skrivit Den kvalitativa forskningsintervjun 

(2009). De menar att genom att använda en kvalitativ metod kan vi som intervjuar få våra 

informanter att berätta sina egna erfarenheter i det valda ämnet.  

 

Vi utgår ifrån även från det Martyn Denscombe, professor i social forskning och författare till 

Forskningshandboken-försmåskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (2009) 

skriver om att intervjuer är en bra metod för att lyfta fram relevant information. Det är ett bra 

verktyg för att samla in och analysera data (a.a.) Wideberg (2002) tar även upp att det inte är 

informanten som är i fokus utan informationen som är det viktiga. Kunskapen vi får av en 

kvalitativ intervju ska analyseras och presenteras utan att det ska gå att spåra informanten 

(a.a.). 

 

Runa Patel som undervisar i forskningsmetodik och Bo Davidson som är universitetslektor 

vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande har tillsammans författat 

Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 

(2003) . De menar att syftet med kvalitativa intervjuer är skaffa sig en djupare insikt i ämnet 

än vad som är möjligt med kvantitativa metoder. Genom att intervjua informanterna så får vi 

en möjlighet till en mer ingående förståelse. Genom personlig kontakt med informanterna så 

kan vi gå djupare in i frågeställningarna än vad vi hade kunnat genom enkäter(a.a). Dock så 

hade vi kunnat gå djupare in i ämnet om vi använt både enkäter och intervjuer men på grund 

av tidsbrist så valde vi att endast fokusera på intervjuer.  

 

 

3.2 Urval av områden och informanter  

 

Vi valde tre områden, landsbygd, liten stad samt förort till storstad. Förskolorna i dessa 

områden har olika mycket mångfald i barngrupperna. Vi ville se hur pedagogerna på 

förskolorna bemöter de barn som har fler språk än ett med sig in i förskolan och hur barnens 

behov av språklig stimulans tillgodoses.  

 

Vi fick tag i våra informanter via rektorer som vi kontaktade per telefon. Därefter skickade vi 

ut vårt informationsbrev (se bilaga 1) och bad rektorerna välja ut informanter som de ville 
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skulle delta. Våra tre informanter valdes alltså ut av rektorerna. Två av våra informanter 

arbetar i förskolan och en arbetar i förskoleklass. 

 

I område A finner vi en förskola som ligger på landsbygden. Där mötte vi pedagogen Karin, 

som har förskollärarexamen. Karin har arbetat i förskolan tjugonio år. Idag arbetar hon på en 

avdelning som har 19 barn i åldrarna 1-5. Avdelningen är en ”ensamavdelning” vilket innebär 

att de inte delar förskolgården med någon annan avdelning. Dock ligger den nära en annan 

större förskola och med denna har Karins avdelning en del sammabete med. I barngruppen är 

det bara två barn är flerspråkiga, resterande delen av barngruppen talar svenska.  

 

Område B: Sara har också en förskollärarexamen och har varit verksam i förskolan i 

trettiofem år. Sara arbetar nu på en förskola som ligger i en mindre stad. Förskolan består av 

två avdelningar och båda har barn i åldrarna 1-5, på varje avdelning går det 19 barn och 

arbetar tre pedagoger på varje avdelning. I barngruppen finns få flerspråkiga barn men på 

andra avdelningar på enheten finns det en del barn som är flerspråkiga.  

 

Område C: Maria arbetar i en förskoleklass som ligger som förort till en storstad. 

Förskoleklassen ligger i botten plan på ett stort hus och skolan har ca 160 elever. På denna 

skola går man från förskoleklass upp till årskurs tre. Skolan har även fyra fritidsavdelningar 

samt en särskoleklass. Maria har en utbildningsgrund som är bred. Hon är grundskollärare, 

speciallärare och särskollärare. Hon har utöver det läst LMN (låg och mellanstadiets 

naturvetenskap). I Marias förskoleklass går det 20 barn och skolan har barn från många olika 

länder så antalet flerspråkiga barn i området där förskolan är belägen är stort. 

 

Alla dessa namn är fingerade för att dölja informanternas identitet.  

  

 

3.4 Etiska övervägande 

 

Enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (2002) så är det allmänt god sed att se till att informanterna får relevant information 

om studien och dess syfte. Vi har också varit tydliga med samtyckekravet där deltagarna 

själva får bestämma om de ville ställa upp på intervju eller inte. De informerades också om att 
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de kunde avbryta intervjun när som helst utan några negativa konsekvenser, allt i enlighet 

med samtyckeskravet. Informanterna informerades om att de i studien kommer att behandlas 

som anonyma i enlighet med anonymitetskravet (a.a). 

3.6 Metodkritik 

 

Eftersom vi valde att lägga fokus på kvalitativ intervjumetod så finns det risk att vi missar 

värdefull data då vi via våra tre intervjuer riskerar att ge en begränsad bild av verksamheten. 

Mats Ekström, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet, 

och Lars-Åke Larsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro 

Universitet som har författat Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) menar att en ensam 

metod sällan ger ett fullgott resultat. Vi har i denna studie varit tvungna att begränsa oss till en 

metod på grund av uppgiftens begränsade omfattning.  

 

Idar Magne Holme, docent i statsvetenskap vid universitetet i Agder, och Bernt Krohn 

Solvang, professor vid institutionen för arbetsliv och innovation vid universitet i Agder är 

båda författare till Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (1997). I 

boken beskriver de att observationer, som är en annan möjlig metod för att nå resultat i 

undersöknings sammanhang.  Vi hade kunnat observera barn och pedagoger i verksamheten 

när pedagoger arbetade med sina metoder för att stimulera flerspråkiga barn, men vi ansåg att 

inom ramen för detta examensarbete inte hade möjlighet att genomföra detta med hänvisning 

till tidsaspekten. 

 

Att en tolkning är rimlig av det material vi samlat in är en förutsättning för att studiens 

resultat blir trovärdigt. Forskaren får inte välja ut data ur materialet för att det ska passa in på 

en förvald teori (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta är viktigt då forskaren har 

tolkningsföreträde till intervjumaterialet och på så sätt avgör vad som lyfts fram (Ryan 2004). 

Då våra informanter har valts ut av förskolechefer så finns det risk för att resultaten blir något 

vinklade. 

 

Att ha ett samtal eller en intervju i forskningssyfte kräver att man försöker vara objektiv och 

opartisk.  Det finns en risk att ens personliga åsikter kan påverka samtalet och att det 

föreligger en risk att man styr in samtalet på ett sätt så man får de svaren som styrker ens egna 

https://www.linkedin.com/company/250638?trk=prof-exp-company-name
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tidigare slutsatser i ämnet. Kvale och Brikmann, (2009) menar att strukturen på samtalet 

måste vara tydlig samt att intervjuaren kritisk ska granska den information han eller hon får.  

Vi satt tillsammans och intervjuade informanten Maria. Vid de andra två intervjuerna deltog 

bara en av oss, alla intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Ett problem med vår 

metod var att vi borde haft en och samma som intervjuade alternativ att vi båda satt med i alla 

tre mötena. Men på grund av att intervjuerna var i Göteborg och en av oss bor i Stockholm så 

blev tiden och möjligheten för båda att delta svår. 

Innan vi gick ut och genomförde våra intervjuer hade vi en föreställning om hur man arbetar 

med flerspråkiga barn i de valda områdena. Vår föreställning var att i område A arbetar man 

mycket lite med flerspråkighet och det trodde vi berodde på att det i barngrupperna finns få 

flerspråkiga barn. Detta för att i närområdet där förskolan ligger bor det flest svenska familjer.   

I område B trodde vi däremot att det krävs mer arbete med flerspråkighet då det där finns fler 

barn i barngrupperna som är flerspråkiga. Detta för att det är en mindre stad där det bor en del 

barn från andra kulturer.  I område C trodde vi att pedagoger arbetade med flerspråkiga barn i 

hög utsträckning då detta är ett område där många invånare är första eller andra generationens 

invandrare. Frågorna vi ställde var utformade likadant för alla tre informanter, dock blev 

följdfrågorna fler vid mötet med informant Maria som aktivt arbetar med flerspråkiga barn i 

område C. 
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4 Bakgrund och forskning  
 

Under denna rubrik kommer vi att inledningsvis lyfta fram de mål från läroplanen som är 

kopplade till barns språkutveckling. Vi kommer sedan att ta upp olika forskares teorier kring 

varför det är viktigt att flerspråkiga barn stimuleras språkligt i förskolan. Vi kommer även att 

definiera för vår undersöknings viktiga begrepp samt kortfattat beskriva hur förskolan och 

dess verksamhet kan se ut.  

  

4.1 Styrdokument 

 

I styrdokumentet för förskolan, Lpfö98 rev 10 står det om hur förskolan ska stimulera språket 

ur två aspekter. Det ena är språket som kommunikationsmedel och det andra är språket som 

färdighet. Här står också att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Även till de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra. Med en 

tydlig utformning trycker Lpfö 98 rev 10 på att flerspråkiga barn ska få sina behov 

tillgodosedda i förskolan oberoende på ålder.  Detta ska ske redan från starten i förskolan. Det 

är förskolläraren som ansvarar att alla barn utvecklas i sin språkutveckling. I Lpfö 98 rev 10 

står det ” att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen- stimuleras och utmanas i sin 

språk -och kommunikationsutveckling”( Lpfö 98 rev 10:11). All personal ska även sträva 

efter att alla barn i förskolan får uppleva ett egenvärde och blir respekterade utifrån de 

individuella behov de har (a.a.).  

 

På begäran av Myndigheten för Skolutveckling så togs boken Att komma till tals (2004) fram 

för att underlätta pedagogers arbetssätt med flerspråkiga barn. Den skrevs under av Ingela 

Nyman, ledamot i Undervisningsrådet.  Boken är en handbok för pedagogerna med syfte att 

öka deras kunskaper i hur barns flerspråkighet kan stödjas och stimuleras i förskolan. Där 

lyfts hur pedagogerna i praktiken kan arbeta med flerspråkighet i förskolan. Boken ger 

vägledning för pedagogerna i hur de ska hjälpa flerspråkiga barn att stärka sin identitet och 

sitt språk. Den behandlar även personalens förhållningssätt till flerspråkighet(a.a). Förskolan 

ska erbjuda en stor variation i den språkliga utmaningen så att alla barn får utvecklas i sin 

takt. ”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 
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utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.” (Lpfö 98 rev 10:6). Med 

språklig utmaning menas att barnen stimuleras med social samvaro och interaktion. Att möta 

ett stort varierande språkbruk är viktigt för att barnen ska få en möjlighet till en god språklig 

utveckling. I samband med att våra nationsgränser öppnas upp ska barn ges möjlighet att börja 

bygga upp en respekt och hänsyn för andra oavsett bakgrund (Lpfö 98 rev 10). 

 

Allmänna kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) är ett styrdokument som arbetats fram 

på uppdrag av regeringen med syfte att förtydliga förskoleverksamheten utifrån nationella 

krav och för att ge stöd vid utveckling av verksamhetens kvalitet ur likvärdighetssynpunkt. 

Förordet i dokumentet är undertecknat av Marie SedvallBergsten samt undervisningsråden 

Lena M. Olsson och Ulla Nordenstam. Styrdokumentet beskriver att det är av stor vikt att 

förskolorna arbetar med att se språklig mångfald som en tillgång. Detta interkulturella 

arbetssätt ska inte begränsas till mångkulturella områden utan ska genomsyra alla förskolor i 

Sverige (a.a.). Detta går hand i hand med FN:s Barnkonvention (1989) som lyfter att varje 

barn ska få en möjlighet att utveckla sin egen kulturella identitet, sitt språk samt sitt 

egenvärde. För att förskolan ska leva upp till ovannämnda kriterier så krävs det att det sker ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogerna måste vara väl medvetna om vad som förväntas av 

dem. Tydlighet från ledningen om vad som gäller är då viktigt. Hur det pedagogiska arbetet 

utvecklas på förskolorna måste pedagogerna ta ansvar för. Och för att kunna ta ansvar så 

måste pedagogerna veta vad som gäller och då krävs det att alla pedagoger är väl förankrade i 

de olika styrdokumenten samt de rekommendationer som finns.  

 

 
 
 
4.2 Definition av begrepp  

 

I studien används begreppen mångfald, flerspråkighet och modersmål genomgående. Att 

skriva om flerspråkighet ingående och förklarande blir inte möjligt utan att ta upp modersmål 

och mångfald. Detta för att individer som är flerspråkiga talar fler språk än bara sitt 

modersmål. Dessa individer är ofta bosatta på orter där många kulturer möts. Nedan följer 

förklaringar kring dessa tre viktiga begrepp. 
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4.2.1 Mångfald 

Skillnader mellan individer i en befolkningsgrupp kan benämnas som mångfald. Gruppen kan 

avse individerna i ett land, på en arbetsplats eller inom en region etcetera. 

Skillnaderna mellan individerna kan till exempel vara klass, kön, sexuell läggning eller 

etnicitet. När mångfald nämns i studien menas skillnader i etnicitet, där betydelsen av 

begreppet etnicitet omfattar kulturella normer och värderingar, folkgruppstillhörighet och 

geografiskt ursprung. Som grupp av individer avses förskolegruppen och den ort förskolan 

ligger (Nationella minoriteter. Nordiska museet, 2010).  

 

 

Då Sverige blir allt mer internationellt med öppnare gränser krävs det att förskolan arbetar 

medvetet med att stärka barns språkutveckling. Aycan Bozarslan, förskollärare och författare 

till Möte med mångfald: förskolan som arena för integration (2001), skriver att delar av 

Sverige kallas mångkulturella just för att majoriteten av människorna som bor där är födda 

utomlands. Alternativt är de första eller andra generationens invandrare. Massmedia målar ut 

dessa områden som antingen exotiska eller problematiska. Enligt vår uppfattning med stöd av 

Bozarlsans tankar möter pedagoger på förskolor i Sverige allt fler barn som är första eller 

andra generationens invandrare(a.a).  

 

4.2.2 Flerspråkighet 

 

Anne Kultti är lektor vid Göteborgs universitet och författare till Flerspråkiga barns villkor i 

förskolan (2014). Kultti definierar flerspråkighet med att ett en individ kan behärska mer än 

ett språk. Författaren fokuserar på barns flerspråkighet vilket innebär att barnet i olika sociala 

sammanhang hemma eller på förskolan kan använda sig av vilket språk som helst som det 

behärskar utan att det ser sitt modersmål som mindre viktigt. Flerspråkighet innebär att barnet 

ser språken som sina även då endast ett av dem är modersmålet (a.a).  

 

4.2.3 Modersmål 
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Margareth Sandvik, docent vid förskollärarutbildningen på högskolan i Oslo och Marit 

Spurtland, förste lektor på förskollärarutbildningen vid högskolan i Oslo, författare till boken 

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan (2011), menar att modersmål är 

det språk man föds in i (a.a.) Kultti (2014) hävdar att för de barn som är första eller andra 

generationens invandrare är definitionen av vad som är ens modersmål svårt att tyda. Barn 

som föds i hem där det pratas ett annat språk än svenska, använder kanske svenska mer än 

sina föräldrars språk då de möter det svenska språket i många sammanhang utanför hemmet. 

Modersmål är inte per automatik det språk barnen behärskar bäst eller använder i större 

utsträckning. Kultti hävdar även att modersmål är ett gammalmodigt begrepp (a.a.) Sandvik 

och Spurkland (2011) tar upp att definitionerna på begreppet modersmål är svårt då ordet 

används på skilda sätt. För några kanske det är lätt att peka ut sitt modersmål medan för andra 

så kan det vara svårare och rent utav konfliktfyllt. Traditionellt så menas att modersmål är det 

språk som barn lär sig från födseln, dock så går den traditionen att ifrågasätta då många barn 

föds in i tvåspråkighet. Och då säger vi att dessa barn har tvåspråkighet som modersmål (a.a.). 

 

Många av Sveriges kommuner anger på deras hemsidor att de erbjuder 

modersmålsundervisning för flerspråkiga barn. Skollagen säger enlig 8 kap. 10 § ”Förskolan 

och förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Hur lagen i praktiken kommer till 

uttryck är olika. Göteborgs stad lägger ansvaret för modersmåls undervisning på 

vårdnadshavarna som får kontakta rektor och ansöka om denna undervisning. Det aktuella 

språket som barnet behöver undervisning i måste talas i hemmet för att det ska godkännas 

som modersmål (Göteborgs stad, 2014). Ett annat exempel är Malmö stad där stödet för 

modersmålsundervisning och arbetet med flerspråkighet för barn i förskolan är obligatoriskt. 

Detta innebär att vårdnadshavarna inte behöver ansöka om stöd i modersmålsundervisning. 

Barnens identitet och språkutveckling ska stöttas av pedagogerna redan från tidig ålder 

oavsett modersmål. Malmö stad skriver på sin hemsida att genom att ha startat en ny 

organisation når man fler barn som har annat modersmål än svenska (Malmö stad, 2014 ).  
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4.3 Betydelsen av vårdnadshavares medverkan för 

språkutvecklingen 

 

I detta stycke lyfts vårdnadshavares medverkan i barns språkutveckling. Med stöd av Lpfö 98 

rev 10 där det tydligt står att ”barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får 

bättre möjligheter att lära sig svenska” (Läroplanen för förskola, Lpfö 98 rev 10:7). Lpfö 98 

rev 10 menar att det är viktigt vilken relation förskolan har med vårdnadshavaren. 

Tillsammans med hemmet kan förskolan hjälpa barn i sin språkutveckling. Gunilla Ladberg, 

fil. dr. i pedagogik, och författare till Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i 

familj, förskola och samhälle (2003) menar att genom ett gott samarbete med barns 

vårdnadshavare gynnas språkutvecklingen då förtroende och trygghet är viktiga delar i mötet 

på förskolan. Ladberg poängterar även att ord som barnet inte kan på svenska kan 

vårdnadshavaren hjälpa till med hemma och på så sätt främjas flera språk i olika kontexter 

(a.a). 

 

Var femte barn bär med sig andra språk än svenska in i förskolan. Målsmän och barn möter 

här kanske det svenska samhället för första gången. Förskolan är med andra ord en 

mångkulturell mötesplats där alla är och ska få känna sig lika viktiga (Calderon, 2004). 

Förskolan präglas främst av att svenskan talas av både personal och barn. Detta medför att 

barnen kommer i kontakt med svenskan väldigt tidigt (Skolverket, 2013). Då barnen möter 

svenska i så stor utsträckning på förskolan blir vårdnadshavarna viktiga förebilder för att 

barnens ska bibehålla och utveckla sitt modersmål. Ann-Katrin Svensson, universitetslektor 

vid Lund (2009) skriver i sin bok, Barnet, språket och miljön: från ord till mening att 

vårdnadshavarna är viktiga då de kan erbjuda barnen tidningar, böcker och dylikt på 

modersmålet. Tillsammans med vad vårdnadshavarna erbjuder i litteratur så är det viktigt att 

de även är med och stöttar barnen i deras sökande efter kunskap i det svenska språket. Det är 

viktigt att målsmännen är trygga och införstådda med den verksamhet som förskolan erbjuder 

samt dess rutiner för att kunna förstå och förklara för barnen vad som förväntas av dem på 

förskolan (Skolverket, 2013).  
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Även Lenore Arnberg (1987) som är en psykoanalytiskt inriktad språkforskare och skrivit 

Raising Children Bilingually: The Preeschool Years lyfter fram att vårdnadshavarna är viktiga 

för barns språkutveckling. Hon menar att vårdnadshavarna har en stor möjlighet till att 

utmana barnet med olika språkliga stimulanser (a.a.). Till exempel så arbetar pedagogerna i 

ett av de områdena vi besökte med en språkplan där de lyfter upp att vårdnadshavarnas 

medverkan är viktigt för barnens språkliga utveckling och därför ska förskolan se 

vårdnadshavarna som en resurs.  

  

Gunilla Ladberg, är även författare till häftet Att samarbeta med invandrarföräldrar (1987) 

och behandlar där att det är viktigt att förskolan är tydlig med vad som sker på just förskolan. 

Personalen på förskolan utgår ofta från att föräldrarna bör veta vad som gäller angående 

rutiner, traditioner och vilka villkor som berör den pedagogiska verksamheten. Att lägga tid 

på att förklara varför man gör som man gör är extra viktigt med barn som har föräldrar som 

inte talar svenska som första språk, då deras erfarenheter gör att de kanske har andra 

föreställningar av förskolan och vad den ska ge barnen. Ladberg skriver nästan tjugo år efteråt 

i sin bok Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och 

samhälle (2003) att barn behöver skaffa sig en identitet och det får man genom goda 

relationer. Detta gäller så väl hemma som i förskolan.  

4.3.1 Medvetenhet hos pedagoger av flerspråkighet 

 

Det krävs mer av pedagoger på en förskola där flerspråkighet förekommer. Pedagogerna 

måste vara förberedda inför mötet både med flerspråkiga barn och med deras vårdnadshavare 

som har utländsk bakgrund. Pedagogerna måste ha insikt i eventuella kulturskillnader och att 

de själva kan ha en annan syn på förskoleverksamhet än vad flerspråkiga barns 

vårdnadshavare har (Ladberg, 1987).  

 

Anders Skans är förskollärare, specialpedagog och fil. lic. i pedagogik och författare till En 

flerspråkig förskolas didaktik i praktiken (2011). Han arbetar med flerspråkiga förskolor ur ett 

undervisande perspektiv. Med ett undervisande perspektiv menar Skans att pedagogerna ska 

arbeta med didaktiska frågeställningar. Pedagogerna ska ställa frågor som vad, hur och varför 

när de reflekterar kring lärandet inom barngruppen.  Skans (2011) lyfter att sambandet mellan 

kvalitet och medvetenhet ligger i pedagogernas kompetenser. Pedagogerna måste arbeta 

medvetet med hur de ska bemöta barn som inte har samma bakgrund som pedagogerna själva 
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har.  Ju större medvetenhet och kompetens pedagogerna har desto bättre kan barnens behov 

tas tillvara. Pedagogerna kan välja att se mångfalden som något positivt där olika resurser får 

mötas, men det finns risk att mångfalden ses som ett problem (a.a.).  

 

Ladberg (1987) menar att en grundförutsättning för att flerspråkiga barn ska lyckas i förskolan 

är att personalen ser mångfald i förskolan som positivt. Ladberg tog redan under 1980-talet 

upp att hon ansåg att svenska förskolor kunde upplevas som oföränderliga och rutinstyrda. 

Hon hävdar även att pedagogerna inom verksamheten på den tiden inte reflekterade över 

varför förskolan kunde upplevas på det viset det gjordes. Förståelse för andra kulturer var 

inget pedagogerna bar med sig (a.a.). Pedagogerna måste enligt Lpfö 98 rev 10 ha en förmåga 

och förståelse för att samarbeta med alla barns vårdnadshavare. Här blir övergången mellan 

då och nu tydlig, eftersom pedagoger verksamma i dagens förskolor är ålagda att möta alla 

barn och vårdnadshavare utifrån deras förutsättningar och deras syn på uppfostran (Lpfö 98 

rev 10).  

 

Sonja Sheridan (2001) forskar om pedagogisk kvalitet och konstruktiv konkurrens inom 

förskoleverksamheten och är författare till, Pedagogical Quality in Preschool. An Issue of 

Perspectives”. Sheridan betonar att pedagogisk kvalitet i förskolan är ett begrepp som bör 

innefatta att se verksamheten utifrån barns perspektiv och ta fasta på vad som främst gynnar 

barns lärande och utveckling. Detta begrepp bygger inte på pedagogernas eget tyckande utan 

på det som Lpfö 98 rev 10 står för samt den senaste forskning kring barns lärande. Tid, kultur 

och sammanhang är viktiga aspekter för barns lärande (a.a.)  

 

Britta Stensson (2006) är författare och lärare. Hon anser att olika strategier för lärandet är 

viktigt. Stenssons bok, Att läsa mellan raderna handlar om läsning och hur lärandet kan 

utvecklas via boksamtal. En av våra informanter lyfte Stenson som en viktig del i den 

lärandemiljö som de har skapat i verksamheten. Stensson (2006) är väldigt tydlig med att 

pedagoger ska arbeta efter strategier som gör att barnen skapar en relation till boken eller det 

aktuella arbetet.  

 

Om pedagogerna inte ser sin del som viktig i mötet med flerspråkiga barn finns en risk att 

pedagogerna försummar den chans till stöttning i språkutveckling de annars kunde gett dessa 

barn. Detta ämne tar Pirjo Lahdenperä upp, en av vårt lands första professorer inom 
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interkulturell inriktning och utbildad legitimerad psykolog (1997). Lahdenperä hävdar i sin 

avhandling med titeln Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?: en textanalytisk studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund att kulturell och etnisk distans mellan 

barn och pedagoger kan leda till att pedagogen har svårt att leva sig in i barnets situation, just 

för att pedagogens egen bakgrund inte överensstämmer med barnets. Pedagogen har alltså, 

enligt Lahdenperä, förutfattade meningar om barn med annan härkomst än sin egen. För att 

kunna utvärdera förskolans sätt att språkstimulera barnen krävs att pedagogen har ett öppet 

synsätt kring språk och kunskap (a.a.).   

Jim Cummins (2001) är professor och författare till Andra språkundervisning för 

skolframgång- en modell för utveckling av skolans policy. Cummins (2001) menar att 

relationen mellan barn och pedagog är viktigt för att en god kommunikation som stimulerar 

lärandet ska uppstå. Pedagogerna måste se vikten av att skapa undervisningssammanhang där 

barnen blir deltagare i inlärningsprocessen. Relationen mellan pedagog och barn är ett 

avgörande moment om barnet ska lyckas tillgodose en god språklig utveckling (a.a.) Ladberg 

(2003) menar också att relationerna i språkutvecklingen är viktig. Hon lyfter att barn som inte 

känner sig trygga i sin omgivning kan göra motstånd när pedagogerna försöker stimulera 

språket.  

 

 

4.3.2 Teorier om språkinlärning 

 

Under årtionden så har synen på hur barn lär sig språk varierat kraftigt. Det finns flertalet 

teorier på hur barn bäst tillämpar sig ett språk. Till exempel så menar Gisela Håkansson, 

docent i allmän språkvetenskap vid Lund universitet och författare till Språkinlärning hos 

barn (1998) att fokus ligger på en blandning av medfödda kognitiva strategier och samspel 

med vuxna i barnets närhet. Till exempel menar hon att barn kan ha en simultan 

inlärningsprocess. Hon lyfter att barn helt utan svårigheter lär sig franska och tyska samtidigt, 

men att samspelet med vuxna är viktigt för att denna språkutveckling ska ske. 

 

Lev Semenovi Vygotskij, (2001), en pedagogisk tänkare vars verk blev kända i västvärlden 

under 1960-talet, hade uppfattningen att barns utveckling sker i samspel med deras omgivning 
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i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Vygotskij hade också ett stort 

intresse för vad barn kan utveckla själva kontra hur mycket av vuxnas hjälp barnen behöver 

för att utvecklas. Vygotskij resonerar i sin bok Tänkande och språk mycket om relationer 

mellan barn och vuxna, främst den relation barnen har till sina föräldrar men också den som 

barnen har till pedagogerna de möter. Han menar att barn imiterar vuxna och imitation är en 

viktig del i barns lärande och genom det lär vi oss språk.  Vygotskij menar att alla vuxna är 

viktiga i barns omgivning. Möjlighet att imitera två språk samtidigt är av vikt och Ladbergs 

(2003) åsikt om att en nära relation med hemmet blir här väsentlig. Vidare lyfts den sociala 

miljön som finns på förskolan som en viktig förutsättning (a.a.).  

 

Jerome S. Bruner (1976)  är en amerikansk psykolog som har studerat hur människan lär från 

varandra och är en författare som utvecklat Vygotskij teorier. Bruner (1976) lägger fokus på 

den sociala miljöns inflytande på barns utveckling. Han menar att det är av stor vikt att vuxna 

är med och stödjer, leder och hjälper barnen så att de kan lösa problem som egentligen är för 

svåra för dem. Om barn ska barn lära sig ord så måste de få mängder av tillfällen att träna 

(a.a). Sandvik och Spurtland (2011) lyfter också att stöttning är viktigt och när en pedagog 

stöttar och vägleder ett barn så leds barnet mot en större insikt. Både Vygotskij och Bruner 

menar att stöttning är av stor vikt när barnet ska lära sig något nytt. Men det är viktigt att 

utmaningarna ligger inom barnets ramar att klara av. Fokus ligger både på vad individen, 

barnet kan göra själv och vad hon eller han kan göra med omgivningens hjälp. 

 

Sheridan har tillsammans med Ingrid Pramling Samuelsson som är forskare i pedagogik med 

inriktning mot de tidiga barnåren, samt Eva Johansson, forskare i pedagogik och didaktik vid 

Göteborgs Universitet gjort en studie kring Barns tidiga lärande (2009). En slutsats som 

Sheridan med flera (2009) fick fram av sin studie är att barn redan från början väljer att 

använda sig av det språket som omgivningen behärskar. Barn är kompetenta i relation till 

andra och i den miljö som förskolan erbjuder. Det handlar om för de vuxna inom förskolan att 

ta tillvara på barnens kompetenser och sedan utmana barnen där de befinner sig. Utveckling 

och lärande är något som är individuellt. Det finns ingen mall som säger hur pedagogerna ska 

möta barn utifrån deras ålder utan det handlar om att pedagogerna är kreativa och gör vad de 

kan med de förutsättningar som finns (a.a.). 
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Wagner med flera (2010) menar att barnen behöver möta språket i en utmanande kontext som 

förskolan kan erbjuda för att en språklig förståelse ska uppstå. Med andra ord så måste barn få 

språket kopplat till sin sociala och kulturella omgivning (a.a.). Åse Wedin (2011) doktor i 

lingvistik inom andraspråksforskning, docent i pedagogik samt författare till Språkande i 

förskolan och grundskolans tidigare år är av samma åsikt som Wagner med flera (2010) och 

fokuserar på att barn har en medfödd förmåga att utveckla språk genom social samvaro och 

interaktion. Wedin (2011) menar att även om barn föds med förmågan att utveckla språket så 

behöver barn stimulans och vägledning för att få en god språkligutveckling. Sandvik och 

Spurtland (2011) är av samma uppfattning och anser även att i arbetet med flerspråkiga barn 

så är det viktigt att pedagogerna ger barnen möjlighet att utveckla modersmålet under tiden 

barnen utvecklar sitt andraspråk. Vad Sandvik och Spurtland (2011) menar är att, enligt deras 

sätt att se på det språkliga lärandet, sker en utveckling av språket bäst när barnen får möjlighet 

att lära sig språken tillsammans med andra barn och vuxna.  

 

Sammanfattningsvis visar vårt bakgrundsmaterial hur forskare och författare håller med om 

Skolverkets styrdokument som betonar att alla barns språkinlärning är viktigt. Det att det 

aldrig är för tidigt börja arbeta med barns språkutveckling. Vi ser också att förskolans resurser 

samt pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet och mångfald är viktiga delar i hur väl 

man lyckas att stimulera barns språkutveckling.  

 

 

 

 

5 Resultat 
 

Detta avsnitt är baserat på informanternas svar och det är deras föreställningar kring 

flerspråkighet som står i centrum.  

 

5.1 Pedagogers erfarenheter av flerspråkiga barn och deras läs och 
skrivinlärning 

 

Erfarenheterna av hur pedagogerna ser på barnens läs- och skrivinlärning skiftade en del 

beroende på hur många barn de har i sin barngrupp som talar fler språk än svenska.  Maria, 

som arbetar som förskoleklasslärare i förort, pratar inte om skilda inlärningsprocesser när det 
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gäller svenska eller andra språk utan hon hävdar bara att det tar tid och att det kräver mycket 

kompetent personal för att barnen ska kunna tillgodo göra sig både svenska och det språket de 

redan talar.   

 

Ja jag har ju som sagt erfarenhet sedan 83 så jag har många, många års erfarenhet. Och eh 

i våra grupper här så är det ju den största procenten invandrare och därför lägger vi ner 

väldigt mycket jobb och engagemang just i språkinlärningen framförallt (Maria) 

 

Det är för Maria naturligt att barn pratar fler språk. Hon har under en längre tid arbetat i 

områden där många barn är första eller andra generationens invandrare.  Hon pratade om 

ämnet flerspråkighet som en del i vardagen.  

 

Så jag har jobbat med ehh dels rena invandragrupper med språket men också med barn 

som haft svårigheter med läs och skrivinlärning och så. Jag har jobbat med alla delarna 

kan man säga (Maria)  

 

Sara menar att hon inte har så mycket erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn, men att 

hon under hösten erhållit mer erfarenhet. 

 

Asså vi har egentligen inte så mycket erfarenhet för vi har inte haft så många barn med 

annat modersmål på förskolan, men nu faktiskt från hösten så har vi haft ehh en liten 

pojke som haft modersmåls undervisning. Det kommer modersmålslärare (Sara).  

 

På Saras förskola går nu en pojke som får modersmålsundervisning. Flerspråkighet har också 

varit ett prioriterat mål som pedagogerna jobbat med under hösten. Tillsammans har de 

arbetat fram en handlingsplan med arbetsprocessen för flerspråkiga barn. Sara säger att 

modersmålsundervisning inte sker i den dagliga verksamheten utan är skild från denna. 

Modersmålsläraren är heller inte med och planerar aktiviteter kring barnet hon arbetar med. 

Det görs olika planeringar av hur arbetet med barnet ska gå till i verksamheten. En som 

arbetslaget gör och en som modersmålsläraren Maja gör.  

 

Karin har träffat enstaka barn som behöver stöd i sin språkliga utveckling genom sina år i 

förskolan men kan inte säga något nämnvärt om arbete med flerspråkighet.  Karin nämner att 

på sin förra arbetsplats fanns en flicka med annat modersmål än svenska.  
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Då så föredrog hon att prata svenska. Så det var inte mycket vi hörde henne säga på 

thailändska. Men barnen har ju rätt till hemspråksundervisning i förskolan. Och dom 

föräldrarna var så starka i det så dom drev igenom så hon fick det. Det kom en 

hemspråkslärare varannan vecka. Maja (fingerade namn) och pratade med barnet. Då var 

det inte att hon var i gruppen med barnet med de andra barnen så. Hon tog bort henne 

ungefär som du och jag sitter. Det fick hon under något år där när hon var 5 år (Karin) 

 

Karin säger även här att barnet inte var intresserad av att prata thailändska. Trots att barnet 

inte visade intresse för sitt modersmål fick barnets föräldrar rätt till modersmålsundervisning i 

förskolan.  

 

 

5.2 Konkreta exempel på hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga 
barn 

 

Maria menar att de arbetar mycket med läsning och läsförståelse. Maria lyfter högläsning som 

något viktigt i deras arbete. Efter läsningarna så samtalar de mycket om böckerna och 

handlingen i böckerna.  

 

För oss är högläsningen väldigt, väldigt viktig. Å man kan väl säga att just, just 

högläsningen eller överhuvudtaget läsandes roll är oerhört viktigt för språkutvecklingen 

men, men å det är viktigt för förmågan det här att skapa innerbilder å att kunna känna 

empati å allt sånt. Vi samtalar kring böckerna och här har vi dokument kameror. Ni vet 

vad det är va? Ja. Som jag tycker är oerhört värdefullt. Så man kan, jag kan sitta framför 

klassen och lägga en bok. Och få upp bilden på väggen då. Så att barnen är med hela 

tiden o interagerar då. Å jag kan peka på precis på boken och dom är med hela tiden och 

så. Å å just det här med att samtala om en bok även som en nyanländ. Där man snappar 

upp, man hör barnen berätta och så. Det tycker jag dels är en viktig del i barnens 

mognadsprocess men också lite grann ett sätt att skapa identitet. Lite identitetsskapande 

man pratar ju då om till exempel en person i boken, barnen får berätta, dom får tycka dom 

liksom, vi jobbar mycket med olika strategier till exempel hur förstår man det som står 

mellan raderna som inte direkt skrivs ut. Hur kan man byta perspektiv dom kan få berätta 

om dom är någon annan i boken. Jag tog med den här boken, vet inte om ni sett den 

(Maria) 
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Maria tycker det är viktigt att testa olika sätt att arbeta med språket. Att ha högläsning i grupp 

ser hon som en bra metod. Maria förklarar här med konkreta exempel på hur hon arbetar med 

detta i sin förskoleklass, exempelvis när hon har högläsning lägger hon boken på en overhead 

så texten och bilderna visas för alla i gruppen samtidigt och på så vis kan barnen följa texten 

och se vad som händer under tiden hon läser. Maria menar även att språkutveckling inte bara 

handlar om svenska utan om det språket man har med sig, som också måste utvecklas. 

 

 

När Sara berättar hur de konkret arbetar på förskolan med flerspråkiga barn, tar hon upp olika 

ord pedagogerna har med på samlingar. I föregående fråga så hänvisa Sara till att Maja, 

modersmålsläraren inte är med barnen i leken utan modersmålsundervisningen blir 

skolifierad. Modersmålsundervisningen sker alltså enskilt med barnet och då 

modersmålsläraren inte är närvarande hela dagen är det svårt för hen att plocka upp de 

tillfällen då barnet visar ett intresse för sitt modersmål. 

     Ja, asså vi gör ju så här att vår modersmålslärare heter Anna (fingerat namn) och hon 

kommer hit och hon är jätte bra är hon, hon ger oss det vi vill ha och hon kommer 

med, nu har vi jobbat med tema och då har hon haft med sig ord, vi har jobbat med 

riddare prinsessor och drakar (Sara) 

 

På Saras förskola räknar barnen på finska och svenska under samlingen. Vid högtider tas även 

finska sånger in. På förskolan är flerspråkighet ett mål som pedagogerna arbetade mot och 

tillsammans med sina kollegor har Sara ett arbetssätt som pedagogerna tillsammans är nöjda 

med.  

 

 

Karin berättade när hon fick frågan om att hon inte hade kommit i kontakt med så många 

flerspråkiga barn, att hon kände att hon inte hade så mycket att lyfta utan menade att hon 

säkert kunde göra mycket mer när hon väl stötte på barn med flera språk.  

 

Och här i […] där jag jobbar nu då, kommer det från och med nästa år vara ett prioriterat 

mål med flerspråkighet. Och då tänker jag och mina kollegor eller iallafall jag och en av 

mina kollegor hur vi ska jobba med det. Vi har en flicka som har pappa är från Turkiet 

och en pojke som har en pappa från Italien. Det är vad vi har i den har gruppen. Men då 
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har vi tänkt att vi kanske ska ha någon italiensk vecka och vi ska ha nån turkisk vecka och 

prata om dom länderna skaffa böcker om dom länderna åhå be om kanske få mat som har 

anknytning till länderna. Och även om förädlarna vill komma och prata lite och så. Vi har 

inte pratat så mycket om det än, men så har vi tänkt lite grann. Sen vet jag ju inte hur det 

blir med hemspråk och sånt när det gäller dom barnen. Det vet jag inte (Karin) 

 

Karin berättar om hur pedagogernas tankar går kring att arbeta med flerspråkighet till hösten. 

Tankar och idéer byts mellan pedagogerna. Pedagogerna är avvaktande med att bestämma sig 

för en strategi då ämnet ska vara ett prioriterat mål på förskoleenheten och pedagogerna vet 

inte vad detta innebär för dem riktigt än.  

 

 

5.3 Hur flerspråkiga barn tillgodoses i verksamheten 

 

Maria tar upp att om barn är nyanlända till Sverige så kan det behövas extra resurser. Maria 

tar även om upp att även om barnen tillgodoses av pedagoger och vuxna i förskolan så är det 

också av vikt att gruppen och barnen sinsemellan fungerar.    

 

För får man med dem i gruppen att dom känner tillit att dom känner sig trygga och så då 

vågar dom också prata och då vågar dom fråga om dom inte förstår. Så jag själv när jag 

får sådana här barn lägger ner mycket stort engagemangen i dem. Att dom ska känna att 

dom tillhör och att de övriga barnen ska veta att de tillhör. Och att någon tar lite extra 

hand om dom och sådär, lite som fadderverksamhet. Och det brukar funka jättebra och 

dom brukar få visa sitt språk och det är spännande och så. Sen när det gäller 

språkutvecklingen så tycker jag det är viktigt med högläsning, sen är det viktigt att skapa 

tillfällen för språkstimulans (Maria) 

 

Maria menar att barnen behöver förstå varandra och visa varandra hänsyn, sedan kan lärandet 

ta vid. Tillit och trygga barn är viktigt för att barngruppen ska stärkas i lärandet av varandra.   

 

Sara pratar om att barnen får modersmålsundervisning en gång i veckan av en 

modersmålslärare, detta först när barnet fyllt fyra år. Utöver modersmålsundervisningen 

använder pedagogerna särskilt hemspråksmaterial på samlingar med barnen. Detta är bilder, 



22 

 

sånger, ord och enstaka fraser.  För att få detta material har pedagogerna på förskolan en nära 

dialog med modersmålsläraren. Sara känner sig nöjd med det arbete de gör och anser att de 

tillgodoser flerspråkiga barn i sin verksamhet. Eftersom pedagogerna arbetar med 

flerspråkighet och tar upp det på samlingar menar Sara att barnen gärna själva visar intresse 

för att lära sig räkna på andra språk än svenska. 

 

När Karin fick frågan om hur de tillgodoser flerspråkiga barn i sin verksamhet refererade hon 

mestadels till sin förra arbetsplats där de inte heller var så insatta i arbetet med flerspråkiga 

barn. Men hon tog upp lite om den arbetsplatsen hon arbetar på idag.  

 

Det är även här, jag har frågat barnen, det är en flicka som sitter vid mitt bord om hon kan 

säga något på turkiska och så. Men hon vill inte. Hennes läppar blir (gör en gest med 

handen över läpparna) men hon har sagt då att hennes favorit bok är prinsessa på turkiska 

iallafall, haha. Men du förstår på den nivån är det. Inte på någon djupare nivå så. Man 

känner inte behovet heller, eller det är nästa vi som får pusha på då. För föräldrarna säger 

ju ingenting åhå inte barnen heller direkt (Karin) 

 

Här beskriver Karin hur varken barnet eller föräldern är angelägna om att det andra språket 

uppmärksammas eller kulturen tas upp på förskolan. Flickan blir istället generad.  

 

 

5.4 Hur ser samarbetet med modersmålsundervisning ut?  

 

Maria menar att de vill att barnen kommer igång och lär sig svenska så fort som möjligt. För 

att barnen ska få möjlighet till att utveckla båda sina språk så finns ofta en modersmålslärare 

med under undervisningarna. 

 

Dom har ju modersmål och det kommer lärare och har hemspråk eller modersmål med 

dom. Det är väldigt viktigt att dom fortsätter prata det. Men sen har vi också språkträning 

vi är väldigt måna om att de ska lära sig svenska så fort som möjligt. Inte kanske så att vi 

sitter å lär dom massa, massa, massa ord utan vi gör det på olika sätt. Genom 

fadderverksamhet och genom språkträning, genom extrastöd, dom brukar få handledning 

av modersmålslärare. Dels att dom har modersmål, sitt eget modersmål men också att 
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dom kan få timmar per vecka som handledning där en modersmålslärare är med i 

undervisningen å tolkar kan man väl säga eller jobbar med något projekt eller tema som 

vi i skolan jobbar med så hjälper modersmålsläraren på det språket och sådär (Maria) 

 

Sara berättar att modersmålsläraren kommer en gång i veckan. Då arbetar hon med barnen i 

en timme. Modersmålsläraren försöker att tillgodose det pedagogerna behöver i form av 

sånger eller annat pedagogiskt material. Vilket Sara lyfter genom att säga ”Ja hon kommer en 

gång i veckan, hon frågar om det är något vi vill ha och så där. Så tar hon fram det, det är jätte 

bra. Hon tar med sånger och så där”( Sara)  

 

Karin säger att de inte jobbar så mycket med modersmålsläraren. Hon har gjort det en del 

innan men i den barngrupp där hon jobbar nu finns inga barn som har åldern inne för att få 

modersmålsundervisning.  

 

Här har vi inte det då utan mer, de är ju det jag kommit in på där med den thailändska 

flickan då. Då var det en lärare, först var det väldigt svårt att få tag på en lärare, först var. 

Fast man har rätt tillmodersmålundervisning om jag så säger. Så är det inte självklart att 

man får det (Karin) 

 

I en del kommuner är det svårare än i andra att få modersmålsundervisning. Karin säger att 

det är först när barnet är fyra år man kan ansöka om modersmålsundervisning.  

 

 

5.5 Fortbildningar inom ämnet flerspråkighet i förskolan 

 

Maria betonar att hon gått på många språkkurser och kurser där man lyfter hur pedagoger ska 

arbeta med språket. Maria lyfter också att alla inom hennes verksamhet gått samma kurser. 

Och är det någon eller några som inte gått på kursen samtalar de om ämnet på en 

arbetsplatsträff.  En arbetsplatsträff är ett möte där alla pedagogerna träffas och samtalar om 

verksamheten. Förskolechefen deltar alltid på dessa träffar. På dessa möten får alla en 

möjlighet att ta del av kunskapen. 

 

Det finns ju kurser just i svenska 2 i hur man ska lägga upp arbetet och så där. Det finns 

man kan utbilda sig, lite granna vad man ska göra med nyanlända det har inte jag gott på 
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men jag har gått på mycket såna språkutbildningar alltså, hur jobbar man med 

språkutveckling med barn det finns ju jättemycket sånt, och mycket bra sånt och det vi 

gått på allihopa här (Maria) 

 

På förskolan där Sara jobbar har all personal läst skolverkets bok Fler språk i förskolan, en 

bok framtagen av skolverket där Kristina Wester, Luisella Galina Hammar och Magdalena 

Karlsson har medverkat (2013). På den förskoleenhet där Sara jobbar, har det upprättats en 

plan kring hur man ska arbeta med flerspråkiga barn. Sara berättar: ”Ja men det har vi fått. Du 

kan få den här,( lapp ges) det är vår plan för modersmåls undervisning… Å där står va vi fått 

för fortbildning… Nej det var en annan Kalle, som hade den. Den har vi läst. Sen har vi haft 

en föreläsning utifrån den boken”. 

Karin berättar att under alla sina år som pedagog så har hon aldrig gått på någon fortbildning i 

flerspråkighet. ”Nää under alla mina år har jag inte gått en sådan utbildning, blivit erbjuden 

eller sett det någonstans, det har jag inte gjort. Men jag skulle gärna göra det! Finns nu det 

kravet att man ska jobba mer med det så behövs det ju mer fortbildning”.  

Karin tror att till hösten blir det någon form av fortbildning på enheten. Om inte annat 

kommer erfarenheter att bytas mellan kollegorna när ämnet tas upp på arbetsplatsträffar.  
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6. Diskussion och sammanfattning 
 

Här kommer vi att diskutera våra resultat med hjälp av bakgrundsmaterial. 

De pedagoger vi mötte på förskolan har alla en likvärdig bakgrund med högskoleutbildning 

och pedagogerna har varit verksamma inom förskolan ungefär lika länge. Erfarenheterna och 

hur man ser på deras läs och skrivinlärning skiftar en del, beroende på hur mycket barn man 

har i barngruppen som talar fler språk än svenska. Maria var den som skiljde sig från de andra 

två informanterna genom att ha flera tillägg i sin utbildning. 

 

6.1 Erfarenheter av flerspråkiga barn och deras läs och 
skrivinlärning 

 

Ladberg (1987) skriver att pedagogerna inom förskolan måste förstå att de behöver ompröva 

sina värderingar och att allt är föränderligt i mötet med andra kulturer. Tillägnandet av ett nytt 

språk är inte en enkel uppgift oavsett ålder (a.a.). Detta anser vi är en viktig aspekt att belysa. 

Medvetenheten hos pedagogerna gynnar inte bara språkutvecklingen hos barnen utan även 

deras identitetsbyggande, något Ladberg (1987) trycker på. På denna punkt skiljde sig Maria 

från de andra informanterna genom att mena: 

 

Vi samtalar kring böckerna och här har vi dokument kameror. Ni vet vad det är va? Ja. Som jag 

tycker är oerhört värdefullt. Så man kan, jag kan sitta framför klassen och lägga en bok. Och få upp 

bilden på väggen då. Så att barnen är med hela tiden o interagerar då. Å jag kan peka på precis på 

boken och dom är med hela tiden och så. Å å just det här med att samtala om en bok även som en 

nyanländ. Där man snappar upp, man hör barnen berätta och så. Det tycker jag dels är en viktig del 

i barnens mognadsprocess men också lite grann ett sätt att skapa identitet (Maria) 

 

Maria menar att det är viktigt för barnen att de skapar en identitet för att kunna utvecklas som 

individer.  För att barnen ska kunna åstadkomma detta ser Maria bokläsning som en viktig del 

i verksamheten.  Lpfö 98 rev 10 tar upp att alla förskollärare verksamma i förskolan ska sträva 

efter att barn i förskolan får uppleva ett egenvärde och blir respekterade utifrån de 

individuella behov de har. 

 

Vi ser att alla våra informanter vill nå till den nivån där alla barn blir respekterade utifrån 

vilka de är, samtidigt som det blir tydligt att pedagogernas kunskap inte riktigt räcker till. När 

kunskap hos pedagoger inte är baserad på forskning om hur barn lär sig språk så blir det lätt 
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att pedagogerna skjuter över ansvaret på andra så som förskolechef, vårdnadshavare och i 

vissa fall barnen. Det sistnämnda ser vi exempel på i en av våra intervjuer. Karin menar att 

om barn själva inte visar intresse för sitt modersmål är det svårt att uppmuntra barnet i att 

prata på sitt hemspråk.  Vi är också rädda för att om inte vårdnadshavarna vet vilka rättigheter 

de har att få exempelvis modersmålsundervisning till sina barn, är risken stor att 

språkutvecklingen hämmas hos barnen. Om vårdnadshavaren inte vet om att det är dennes 

uppgift att ansöka om stöd så finns det risk att barnet inte får stödet förrän i skolan vilket gör 

att barnet hamnar efter kunskapsmässigt.   

 

Var ligger då pedagogernas ansvar undrar vi? “Den pedagogiska verksamheten ska anpassas 

till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få 

detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar ” (Lpfö 98 rev 10). 

Pedagoger och annan behörig personal i förskolan ska alltså sträva efter att alla barn får det de 

behöver utifrån de individuella behov de har. Detta tolkar vi som en tydlig markering om att 

all personal ska ha ett medvetet och reflekterade arbetssätt samt ge barnen just det som de 

behöver för att utvecklas. Erfarenhet av och forskning om flerspråkighet är viktiga delar att 

diskutera i arbetslagen på förskolan, detta anser vi och detta är även något som Skans (2011) 

tar upp. Han poängterar vikten av pedagogers medvetenhet, kompetenser och förhållningsätt 

för att mötet mellan förskola och flerspråkiga barn ska bli så positivt som möjligt. Detta tar 

också Maria upp och berättar att alla i verksamheten regelbundet går på kurser som handlar 

om hur arbetet med flerspråkiga barn kan bedrivas. På detta sätt håller de sin kunskap aktuell. 

Wagner med flera (2010) anser att fortbildning av förskollärare är en god investering. Vår 

tolkning av Marias svar är att hon menar att pedagogerna överlag är intresserade av att arbeta 

med barns flerspråkighet. Det vi kan se utifrån våra intervjuer är att de andra informanterna 

Sara och Karin arbetar på förskolor där kunskap inom ämnet flerspråkiga barn i förskolan inte 

finns i samma utsträckning som på Marias arbetsplats.  

  

Ladberg (1987) tar upp att förskolans verksamhet kan upplevas som oföränderlig. 

Uppfattningen vi får är att pedagoger som arbetar i områden med få barn som har flera språk 

är mindre benägna att förändra verksamheten utifrån de få flerspråkiga barnens behov. Medan 

pedagoger som arbetar i verksamheter med mycket mångfald har en större vilja att förändra 

verksamheten utifrån barngruppens behov. Vi har svårt att avgöra om förändringar görs för att 

pedagogerna måste eller om det är ett genuint intresse. I boken Att komma till tals lyfter 

skolmyndigheten att barns språkutveckling hänger på pedagogernas inställning. Karin och 
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Sara menar att barnen inte får sin modersmålsundervisning tillgodosedd före fyra års ålder i 

områdena de jobbar i. Vi finner detta som en bristande resurs, men trots bristande resurser 

anser vi att pedagogerna kan arbeta på ett mer medvetet sätt utan modersmålsundervisning 

från en modersmålslärare, detta genom att själva ta del av litteratur och kurser samt lyfta 

aktuella frågor inför förskolechefen. Sara är den som lyfter att de arbetar med flerspråkighet 

som ett prioriterat mål men att det är bestämt från chefshåll. 

 

Karin anser att nu finns ett krav på att man ska arbeta mer med flerspråkighet i förskolan och 

detta skulle underlättas om det gavs mer fortbildning. Vi menar att det måste finnas ett 

intresse från pedagogerna att efterfråga utbildning samt att förskolechefen har ansvar för att 

utbilda sin personal. Utbildning kring flerspråkighet bland pedagogerna är något Saras 

förskola arbetade med under förra läsåret och Karins förskola ska börja hösten 2014. Här blir 

det tydligt att Skans (2011) åsikt om att utbilda personal är en investering för verksamheten.  

Detta tycker vi är ett bra initiativ, precis som Lpfö 98 rev 10 menar ska pedagogerna på 

förskolan anpassa verksamheten till alla barn, även de som behöver mer stöd än andra (a.a).  

 

6.2 Konkreta exempel på hur pedagogerna arbetar med flerspråkiga 
barn 

 

Maria lyfter att läsning och framför allt högläsning är viktigt. Framförallt så påpekar Maria att 

det är viktigt att pedagogerna fortsätter att arbeta med böckerna efter man läst boken. Genom 

att samtala om böckernas innehåll så menar Maria att barnen utvecklar flera viktiga 

egenskaper. Något hon berättar är att genom att barnen skapar en relation till karaktärerna i 

berättelsen utvecklar de också sin egen identitet. Att böcker kan vara fängslade och spännande 

för barn är vi överens om. Just därför tror vi att böcker och samtalet kring innehållet i boken 

är ett bra redskap i barnens språkutveckling både för svensktalande barn och för barn som 

pratar flera språk.  

Vygotski (2001) anser att samspel med andra och imitation är viktiga delar i 

språkutvecklingen hos barn, vi tror då att bokläsning med boksamtal kan bidra till barnens 

möjlighet att imitera språket även om man inte är född med att tala det språk som används på 

förskolan. Samtidigt så vill Maria ta upp att det är viktigt att pröva flera arbetssätt för att 

kunna få ut den bästa lärandesituationen.  Vi är medvetna om att Ladbergs (1987) åsikter om 
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att förskolan kan framstå som oföränderlig är från 1980-talet.  Maria visar på 

förändringsbenägenhet då hon pratar om att pedagoger måste våga testa nya metoder för att nå 

barnen. Pedagogerna arbetar med barn och alla tar in kunskap på olika sätt.  

Sara tar upp att de arbetar med en modersmålslärare som inte är med i verksamheten. Hon 

menar att modersmålet blir mer skolifierat då undervisningen sker på bestämda tider. Sara tar 

också upp att modersmålsläraren hjälper pedagogerna att hitta ord som används i vardagen 

exempelvis färger, siffror och korta fraser som ”välkommen” etcetera. Pedagogerna använder 

även annat material som de får av modersmålsläraren, till exempel bilder som används vid 

samlingar. Vi finner att modersmålet är skolifierat inom den verksamhet där Sara arbetar, då 

undervisningen är tidsbestämd och inte sker när barnets intresse uppstår utan resurser styr när 

och var undervisningen sker. En del av undervisningen sker även enskilt med barnet och inte i 

samspel med resten av barngruppen. Detta finner vi är en motsättning till det Sheridan (2001)  

poängterar, nämligen att verksamheten ska utformas utifrån barns perspektiv och behov. I 

Lpfö 98 rev 10 står det tydlig att tiden i förskolan för barn ska vara utvecklande och lärandet 

ska ske med leken som redskap. Maria vill att modersmålet är en naturlig del i verksamheten 

medan Saras sätt blir då mer skolifierat. Karin menar att hon skulle kunna arbeta på ett mer 

medvetet sätt om hon stöter på barn med flera språk. Vidare lyfter Karin att arbetet med 

flerspråkighet ska bli ett prioriterat mål, efter beslut av förskolechefen inom verksamheten. 

Hon är dock osäker på vad detta kommer innebära för pedagogerna. Det vi kan säga är att det 

arbetet eller brist på arbete som Karin målar upp inte gynnar de flerspråkiga barnen. Även om 

Karin inte haft många barn med flera språk så vill vi ändå lyfta att det är viktigt att ha en viss 

kunskap om ämnet eller veta var man kan finna viktig information. Vad som är rätt arbetssätt 

är svårt att säga enligt oss men vi tycker att enbart modersmålsundervisning är begränsade för 

barnen, vilket Kullti (2014) tar upp. Barnen måste få sitt modersmål stimulerat och inte bara 

förväntas kunna svenska och det är av vikt att pedagogerna ser modersmålet hos flerspråkiga 

barn som en resurs och inte som en brist.  Det är viktigt att lyssna på vilka behov barnen har 

(a.a).  

 

6.3 Hur flerspråkiga barn tillgodoses i verksamheten 

 

Alla barn tar till sig ny kunskap på olika vis. Det är något som Sheridan (2009) med flera fick 

fram av sin studie. Barn har förmåga att tidigt välja det språket som omgivningen använder. 
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Barn är kompetenta i relation till andra och i den miljö som förskolan erbjuder och de väljer 

då kanske svenska främst om förskolan mest består av svensktalande barn och vuxna. 

Pedagogerna i förskolan måste då se kompetenser och utmana barnen där de befinner sig. Det 

finns ingen modell som säger hur pedagogerna ska möta barn utifrån deras ålder utan det 

handlar om att pedagogerna gör vad de kan med de förutsättningar som finns(a.a).   

Maria pratar om att nyanlända barn kan behöva extra resurser för att deras individuella behov 

ska kunna tillgodoses. Här kopplar vi det till vad Sheridan (2009) med flera säger i texten 

ovan. Maria är medveten om alla barns olika sätt att ta in kunskap och Maria menar att det då 

måste till flera möjligheter att lära. Maria hävdar förutom allas olika behov att det är viktigt 

att få med barnen i gruppen från början. Detta håller vi med Maria om. Att känna tillhörighet 

är viktigt.  Vår gemensamma erfarenhet är att om barnen är trygga så vågar de också utmana 

sig själva. Vi anser att genom utmaningar så växer barnen som individer vilket också Maria 

understryker under intervjun. Maria är väldigt mån om att se individen och dennes behov. Det 

är barnet som bestämmer behovet och inte verksamheten. Vi tror att Sara och Karin ser barns 

behov men vi tror att det hos dessa informanter finns brister i kunskap och mindre erfarenhet 

kring ämnet. Resursbrist på deras respektive förskolor gör också att flerspråkiga barn 

stimuleras mindre hos dem än hos Maria. Pedagogerna kan välja att se mångfalden som något 

positivt, men det finns risk att det ses som ett problem om pedagogerna känner otillräcklighet 

och frustration av att inte ha kunskap eller att inte räcka till om det fattas resurser.  

 

Brist på kunskap är en viktig faktor och Ladbergs (1987) resonemang om förskolan och dess 

ovilja till förändring är en annan viktig faktor. Detta får oss att fundera över hur pedagogerna 

tillgodoser flerspråkiga barns språkliga utveckling. Sara menar att de arbetar med 

flerspråkighet i samlingar med stöd av modersmålsläraren. Modersmålsläraren är dock inte 

med på samlingarna eller på aktiviteterna som arbetslaget tar fram, utan ger tips och idéer till 

pedagogerna utifrån vad som planerats att göra. 

 

 Ladberg(2003) har en åsikt som handlar om att barns lärande sker främst i samspel med 

omgivningen och att vuxna är viktiga för barns lärande när det kommer till språkutveckling. 

Håkansson (1998) menar att med vuxna i sin närhet kan barn utan bekymmer lära sig flera 

språk samtidigt. Och det säger oss att det inte räcker att arbeta med modersmålet vid bestämda 

tider och platser. Därför är vi är av den åsikten att modersmålsläraren bör vara med barnet i 

samspel och lek med de andra barnen på förskolan. Så att barnet lär sig behärska sitt eget 

språk och svenskan i så många olika moment som möjligt. Om det inte sker i leken med andra 
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barn på förskolan så är vi rädda för att språket lätt blir situationsbundet för barn och de kan få 

svårt att få språket att fungera i andra kontexter. Precis detta tar Bruner (1976) upp, nämligen 

att tillfällen att träna sina språk är viktigt om barn ska tillgodogöra sig fler språk. (a.a.). När 

Karin berättar om sin verksamhet så handlar mycket om barnets egen vilja att berätta ord på 

sitt hemspråk. Pedagogen frågar barnet, till exempel vid måltider, om de vill berätta något ord 

på sitt språk. Hon menar att arbetet med flerspråkighet ligger på en väldigt grundläggande 

nivå. Men Karin säger också att hon inte tycker att det finns något behov av att arbeta med 

flerspråkighet om varken barn eller vårdnadshavare uttrycker en önskan om att få behovet 

tillgodosett. Detta står klart och tydligt att läsa i Lpfö 98 rev 10 att förskolan ska stimulera var 

och ett enskilt barn i dess språkutveckling. Språket används på två olika sätt, som 

kommunikations medel och språket som färdighet (a.a.). Därför tycker vi att det ligger på 

pedagoger att via sin verksamhetschef informerar för vårdnadshavarna om att arbetet med 

flerspråkighet är viktigt. 

 

Allmänna kommentarer för kvalitet i förskolan (2005)  menar att det interkulturella arbetet 

inte begränsas till mångkulturella områden utan ska genomsyra alla förskolor i Sverige.  

Barn kan visa att de behöver stärkas i sin språkliga utveckling men det är pedagogerna som 

måste se och tolka barnens behov. Vi lägger över ansvaret på pedagogerna när det gäller att se 

barnens behov. När det gäller vårdnadshavarna så kan vi ha en viss förståelse att de ska ställa 

krav på den verksamhet barnet är i. Men det kan vara svårt för en nyanländ familj att veta vad 

de har rätt till. Arnberg (1987) och Ladberg (1987) hävdar att vårdnadshavarna är viktiga för 

barns språkutveckling. Ladberg (1987) tar vidare upp att mötet mellan förskola och 

vårdnadshavare är viktigt, de måste få veta varför förskolan har vissa rutiner och vilka 

förväntningar som finns på barn i förskolan. Likväl behöver pedagogerna bli förtrogna med 

vilka traditioner, förväntningar och värderingar barnet och vårdnadshavarna har med sig in i 

förskolan (a.a.). Det är pedagogerna som måste informera vårdnadshavarna om att barnen har 

rätt att utveckla sitt språk med stöd av till exempel modersmålslärare redan vid första mötet. 

Vi ser efter våra intervjuer att arbetssätten skiljer sig åt områdena emellan. 
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6.4 Hur ser samarbetet med modersmålsundervisning ut 

 

Sandvik och Spurkland (2011) tar upp att genom att ha en förskollärare som talar barns 

modersmål så kan pedagogerna ge trygghet och stöd i barns språkutveckling. För att få 

möjlighet att själva formulera sina tankar språkligt, att leka med orden och växla mellan 

språken betyder att barns språkutveckling är i framfart (Ladberg, 2003). Maria är väldigt 

tydlig med detta då hon säger 

 

Dom har ju modersmål och det kommer lärare och har hemspråk eller modersmål med 

dom. Det är väldigt viktigt att dom fortsätter prata det. Men sen har vi också språkträning 

vi är väldigt måna om att de ska lära sig svenska så fort som möjligt. Inte kanske så att vi 

sitter å lär dom massa, massa, massa ord utan vi gör det på olika sätt. Genom 

fadderverksamhet och genom språkträning, genom extrastöd, dom brukar få handledning 

av modersmålslärare (Maria). 

 

Maria menar att genom att barnen får möta språket på flera olika plan så stimuleras barnens 

språkliga utveckling. Karin och Sara berättar att på deras förskolor är det satt en ålder på när 

modersmålsundervisning är något kommunen tillgodoser. Barnet behöver ha fyllt fyra år och 

ansökan görs av vårdnadshavarna. Maria menar att pedagogerna i hennes verksamhet inte 

reflekterar över barns ålder utan att arbetet med flerspråkighet är en naturlig del i vardagen för 

pedagogerna.  

 

6.5 Fortbildningar inom ämnet flerspråkighet i förskolan 

 

Karin berättar till exempel att hon aldrig fått någon fortbildning i ämnet. Vi ställer oss då 

frågan om det inte är svårt som pedagog att bemöta barnet utifrån de individuella behoven de 

har. När det inte finns kompentens inom ämnet ser vi att pedagogerna har svårt att bemöta 

flerspråkiga barn. Utifrån vår empiri kan vi se att en del av ansvaret läggs på att de 

flerspråkiga barnen själva visar intresse för att utveckla sitt modersmål. Att vi är av denna 

åsikt blev tydligt för oss efter mötet med Karin. 

 

Det är även här, jag har frågat barnen, det är en flicka som sitter vid mitt bord om hon kan 

säga något på turkiska och så. Men hon vill inte. Hennes läppar blir (gör en gest med handen 
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över läpparna) men hon har sagt då att hennes favorit bok är prinsessa på turkiska iallafall, 

haha. Men du förstår på den nivån är det (Karin). 

 

Karin berättar också att det ställs större krav på pedagogerna och hur pedagogerna på 

förskolan ska arbeta med flerspråkighet till hösten 2014. Hon menar då att för att de ska 

kunna möta kraven så krävs det utbildning av personalen. Fortbildning i ämnet flerspråkighet 

en viktig del för pedagoger, det hävdar även Skans (2011). En annan viktig del är också 

pedagogernas inställning, Lahdenperä (1997) tar upp att en pedagog måste i första hand kunna 

se barnets behov istället för sin egen föreställning kring barnet och dess kultur. Görs inte detta 

är det lätt att mötena med flerspråkiga barn blir negativa och inte gynnsamma för barns 

språkutveckling.   

 

Karin menar även att det aldrig har funnits något behov av utbildning i flerspråkighet då de 

verksamheter hon arbetat inom inte haft så många flerspråkiga barn. 

 

Här har vi inte det då utan mer, de är ju det jag kommit in på där med den thailändska 

flickan då. Då var det en lärare, först var det väldigt svårt att få tag på en lärare, först var. 

Fast man har rätt till modersmålsundervisning om jag så säger. Så är det inte självklart att 

man får det (Karin) 

 

Men samtidigt tar hon upp att de haft en flicka som hade två språk med sig in i förskolan. 

Enligt Lpfö 98 rev 10 ska alla barn få sina behov tillgodosedda. Således behöver pedagogerna 

utbilda sig inom ämnet flerspråkiga barn i förskolan även om det bara är ett flerspråkigt barn 

på avdelningen. Annars så går det inte att uppfylla läroplanens mål. 

 

Oavsett vad barnet visar intresse för så står det klar i Lpfö 98 rev 10 att pedagoger och annan 

behörig personal i förskolan ska sträva efter att alla barn får det de behöver utifrån de 

individuella behov barnet har.  
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7 Sammanfattning och vidare forskning  

 

Resultatet av vår undersökning är att pedagogerna har en stor betydelse för barnens 

språkutveckling genom att vara närvarande, tillgängliga och samtidigt visa sitt intresse, 

uppmuntra och utmana barnen i den språkliga utvecklingen. En viktig förutsättning för att 

höja kvalitén i förskolan som vi nu blivit mer medvetna om genom vår studie, är att målen 

som finns Lpfö 98 rev 10 bör förankras och konkretiseras i arbetslagen. På så vis kan 

pedagogerna utveckla ett systematiskt arbetssätt som gynnar de flerspråkiga barnen i 

förskolan oavsett var i landet barnen befinner sig.  

 

Det gemensamma är att alla tre informanter är positiva till arbetet med flerspråkiga barn och 

alla vill utveckla sin kunskap. Det som oroar oss är att det skiljer så mycket i engagemang, 

kunskap och resurser i hur arbetet med flerspråkiga barn bedrivs. Vi förstår samtidigt det 

komplexa i att arbeta med barn med flera språk då det i en förskoleverksamhet kan finnas 

flera barn med olika språk, vilket gör det svårt för pedagogerna att ge barnen den språkliga 

stimulans som skulle vara önskvärd.  

 

Vi skulle gärna undersöka hur det förhåller sig i andra delar av landet gällande flerspråkiga 

barns plats i förskolan. Är det så att flerspråkiga barn får sina behov tillgodosedda vid en viss 

ålder och att barnen bara i mångkulturella områden får det per automatik?  Vem bestämmer 

denna ålder och för vem görs det?  

 

 

8 Avslutande reflektion  
 

I detta avsnitt reflekterar vi kort om vår studie och våra resultat.  

 

 

Vilken inriktning på arbetet med språkutveckling som väljs i förskolorna tror vi inte spelar så 

stor roll. Huvudsaken är att det sker ett reflekterade mellan kollegor om hur man arbetar för 

att ge barn de bästa förutsättningarna under tiden barn är på förskolan. Det är viktigt att 

pedagogerna vågar diskutera, våga ifrågasätta och vara förändringsbenägna i sitt arbete.   En 

viktig faktor tror vi är att pedagogerna vågar vara kreativa och hitta nya vägar för att nå fram 

till barnen. Det är viktigt att pedagogerna inte låser sig vid ett vant arbetssätt utan ser vad just 

barnet samt vad barngruppen behöver just nu.  
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Vi ser också att informanterna är överens om att det krävs ett medvetet arbetssätt med barn 

med flera språk. Men att prioritet och kunskap skiftar utifrån vilka behov som funnits i 

verksamheten. Vi vill också lyfta att det är individer som pedagogerna arbetar med, och 

arbetet måste utgå och anpassas efter individen och vad hon eller han behöver för att 

utvecklas på bästa sätt. En viktig sak vi vill påpeka är att eftersom många vårdnadshavare inte 

har verktygen för att ge sina flerspråkiga barn en god språkutveckling så ligger ett stort ansvar 

på förskolans verksamhet.  

 

Utifrån arbetet vi gjort så ser vi vinster med att organisera barngrupperna integrerat efter 

modersmålet. Men också att pedagogerna kompletterar barngrupperna det vill säga att det 

finns pedagoger som har god kunskap i språken som finns i verksamheten. Har verksamheten 

en god sammansättning med olika språkliga kompetensområden så tror vi att det stimulerar 

barnen vid flera tillfällen under dagen. Inte bara i de pedagogstyrda situationerna. 

 

Vidare så är vår erfarenhet att en god sammansättning av personalstyrkan medför att 

samarbetet med flerspråkiga barns vårdnadshavare och förståelsen av deras kultur stimuleras 

och underlättas. 
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Bilaga 1  

Hej, 

Här följer ett informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med fokus på  

Flerspråkiga barn i förskolan. Vi som gör studien heter Anna Ericson och Yann Nyman och 

gör vårt examensarbete (C-uppsats) i Lärarprogram för förskola och förskoleklass vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att skriva en examensrapport som kommer att 

presenteras i skriftlig form vid Linnéuniversitetet. 

 

Studiens syfte är att få mer kunskap om hur förskolor arbetar med flerspråkiga barn. Vad 

erbjuder förskolan flerspråkiga barn och vad har förskolor för resurser och vad har 

pedagogerna för förhållningssätt? 

 

Skolverket har på regeringens begäran en ambition om att öka pedagogernas medvetenhet 

kring barn som talar flera oliks språk. Idag räknar de med att var femte barn har fler än ett 

språk med sig. (skolverket, 2013). 

 

Läroplanen för förskola 98 rev 10 menar att vi som är verksamma inom förskolan ska stödja 

och stimulera de barn som pratar mer än ett språk. Vi skall också uppmärksamma andra 

kulturer vi möter och låta alla få vara en del på sitt sätt (a.a) 

Vi hoppas få möta er och er personal i en intervju, som kommer spelas in för att analyseras av 

oss. Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras via en intervju som 

beräknas ta omkring 20-30 minuter. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket  

betyder att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser  

i Sekretesslagen. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Dina fortsatta 

ledaruppdrag kommer inte påverkas av om du medverkar i studien eller inte. Studien 

genomförs som en avslutande del i Lärarprogram för förskola och förskoleklass. 

 

Vi kommer att kontakta er om några dagar för att höra ert intresse. Då bokas även tid för 

intervjun.  

 

Hälsningar  
 

Anna Ericson                                                                            Yann Nyman 

 

anna.ericson@kungalv.se                                                        Nyman.yann@gmail.com 

0704XXXXXXX                                                                     070XXXXXXX 

mailto:Nyman.yann@gmail.com
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Bilaga 2: Frågor 

 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vilket år togs examen? 

 

Vad har du för erfarenheter flerspråkiga barn och deras läs och skrivinlärning? 

 

Hur uppmärksammas barn med flerspråkighet i verksamheten? 

 

Kan du ge konkreta exempel på hur ni arbetar med flerspråkiga barn? 

 

Hur tillgodoser ni de behov som flerspråkiga barn kan ha i er verksamhet?  

 

Hur ser samarbetet med modersmålsundervisning ut?  

 

Får ni fortbildningar inom ämnet flerspråkighet i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 




