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Abstract 
 

The purpose of the study is to examine pedagogue’s awareness of environment, 

interactions and working methods in the work of multilingual children. The study can 

give us knowledge about the work that is in the process of multilingual children. The 

study may also give us an idea of how cooperation takes place between preschool 

teachers and the native language teachers in the work of multilingual children. The 

study has given us a deeper knowledge of the interaction between native language 

educators, children and preschool teachers. The importance of the preschool teacher´s 

skills and awareness for the children´s language development and the cooperation 

between preschool teachers, native language teachers and children are also important to 

this study. Therefore it is important to see how the interaction contributes to 

multilingual children´s development in preschool. In this study we have also received 

native language teachers and preschool teacher´s perspective why the native language is 

important for bilingual children. The research method we chose for our study was the 

qualitative method. The qualitative method indicated how researchers can obtain the 

raw data. Four preschool teachers and three native language educators were interviewed 

(Denscombe, 2009). The result revealed that the cooperation between pedagogues, 

pedagogues working methods and its conditions played a role in how the two parties 

were working along with multilingual children. The result also presented that preschool 

teachers and native language teachers both strive to have a good cooperation with each 

other. In our study, we assumed Vygotsky's sociocultural theory which involves 

educators should use communication and collaboration to help bilingual children 

develop their language. 
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 Inledning 1
 

Förutom det svenska språket och erkända minoritetsspråk talas det närmare 200 språk i 

Sverige. I den svenska grundskolan finns det ca 140 modersmål. Många av de svenska 

förskolorna är idag mångkulturella, där många barn är flerspråkiga vilket innebär att i 

förskolans verksamhet förekommer flera olika språk utöver det svenska språket (Björk-

Willén 2006). Vi har tidigare arbetat inom förskolan och har erfarenhet av olika möten 

med modersmålspedagoger men ingen av oss kan svara på vilket samspel och samarbete 

som sker mellan pedagogerna.  En av oss har arbetat som modersmålspedagog i 

förskolan och i samband med att vi började diskutera studiens ämne upptäcktes en 

okunskap. Denna okunskap handlar om hur samspel och samarbete sker mellan 

modersmålspedagoger och förskollärare kring arbetet med modersmålsstöd och 

flerspråkiga barn i förskolan? Den problematik som uppstod under diskussionen var, 

hur modersmålsstöd hanteras i verksamheten och hur samarbetet mellan förskollärare 

och modersmålspedagoger ser ut i arbetet med flerspråkiga barn?  

Läroplanen för förskolan lyfter vikten av flerspråkiga barns rätt till språkutveckling 

inom sitt första och andra språk.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och 

sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål (Skolverket 2010: 11).  

Frågor som växt fram till ett intresse för denna studie är relaterade till förskolans 

uppdrag, angående barns rätt till utveckling inom såväl sitt första som andra språk. 

Vilket stöd ges till flerspråkiga barn med annat modersmål än svenska? Erbjuds 

modersmålsstöd i verksamheterna? I så fall, hur arbetar förskollärare och 

modersmålspedagoger och flerspråkiga barn, både tillsammans och enskilt utifrån de 

förutsättningar som de har? Denna studie och de frågor som finns angående detta ämne 

är av betydelse eftersom barns modersmål har en stor betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Barn som har ett välutvecklat modersmål har lättare för att lära sig ett 

andra språk (Yazici, Ilter & Glover 2010; Kultti 2014).  

I tidsskriften, Lärarnas Nyheter, lyfter de förskolans uppdrag om att alla barn ska få 

tillgång till stöd i sitt modersmål oavsett om stödet erbjuds av en modersmålspedagog 

eller en förskollärare. Det är förskollärarnas uppdrag att skapa förutsättningar för 

utveckling av barns modersmål.  Tidskriften skriver om att barn som är flerspråkiga 

emellanåt bemöts som språklösa eftersom de inte talar det svenska språket. De menar att 

bemötande av flerspråkiga barn inte ska grunda sig i detta påstående utan att det oftast 

handlar om att det är den enspråkiga förskolläraren som inte har de språkliga 

kompetenserna som det flerspråkiga barnet har (Orre 2014, Sandvik; Spurkland 2011).  

Modersmålsstöd är en viktig del i flerspråkiga barns språkutveckling och därför har vi 

valt att göra en undersökning på förskolor som har tillgång till modersmålsstöd. Studien 

ska synliggöra förskollärares och modersmålspedagogers samarbete och samspel i 

arbetet med flerspråkiga barn samt hur arbetet sker för att erbjuda den språkmöjlighet 

som flerspråkiga barn är berättigade enligt förskolans läroplan? 
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 Bakgrund 2
 

I följande avsnitt uppmärksammas vår studie historiskt där vi får följa barn med annan 

flerspråkig bakgrund och deras vägar in i den svenska förskolan. Dessutom beskrivs 

utvecklingen av modersmål över tid samt barns flerspråkighet. 

2.1 Förskolans läroplan  

Vår studie handlar om hur förskollärare och modersmålspedagoger arbetar både enskilt 

och tillsammans för att ge språkligt stöd till flerspråkiga barn i förskolan. Studien kan 

ge oss ny och fördjupad kunskap om pedagogers samspel och samarbete samt hur 

pedagogerna går tillväga i arbetet med flerspråkiga barn. I förskolans läroplan framgår 

det i förskolans uppdrag att: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund 

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

även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att 

förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

(Skolverket 2010:7). 

I det framtagna citatet ur läroplanen för förskolan lyfts flerspråkiga barns möjligheter 

för en andra språkinlärning, vilket ska ske genom ett utvecklat modersmål. Många 

forskare framhäver modersmålets betydelse för flerspråkiga barns andra språkinlärning, 

de betonar att barns andra språkinlärning sker bäst när barnet har goda kunskaper inom 

sitt första språk, modersmålet (Yazici m.fl. 2010). 

2.2 En inkluderad förskolas framväxt 

 

Förskolans historia beträffande barns modersmål har prioriterats olika mycket under de 

senaste fyra decennierna. Intresset och förståelsen av flerspråkighet har pendlat upp och 

ner under de senaste årtiondena i Sverige. Under vissa tider har det varit viktigt att 

Sverige tog vara på mångfalden, olika språk och kulturella skillnader. Medan det under 

andra perioder har varit fokus på elever och barns inlärning av det svenska språket 

(Björk-Willén 2006). 

Under 1960 talet startade en samhällsdebatt i samband med den invandring som var i 

Sverige, samhällsdebatten handlade om skolpolitiska konsekvenser. Frågor som uppstod 

i samband med invandringen var; skulle de som invandrat till Sverige bli en integrerad 

del i det svenska samhället och få de förutsättningar som behövs för att bevara sin 

ursprungliga kultur? (Björk-Willén 2013). Ett decennium senare togs en ny 

invandrarpolitik fram. Huvudsyftet blev att inkludera de nyanlända i det svenska 

samhället samt deras rättigheter och detta skulle ske på lika villkor som för det övriga 

svenska folket. Det gick inte som planerat och kom att innebära att invandrarpolitiken 

inte kom att integreras med den övriga politiken för välfärd i Sverige. Istället tillkom en 

politisk del som innehöll mångkulturella inslag. Under samma decennium började 
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tankarna kring en inkluderande förskola uppmärksammas. Barnstugeutredningen ville 

skapa en förskola där alla var inkluderade. Barn med annan bakgrund än svensk kom att 

uppmärksammas i förskolan och förskolan blev en plats där barn fick möjlighet till 

integrering i det svenska samhället genom assimilering.  Förskolans uppgift var att 

förbereda barn med mångkulturell bakgrund för kommande skolgång. Dessa 

förberedelser skulle ge barn möjlighet att lära sig det svenska språket. Tanken var att 

utvidga barnomsorgsplatserna för barn med mångkulturell bakgrund och låta dessa barn 

börja i förskolan när de fyllt fyra år. Det skulle ge barnen förutsättningar för att utveckla 

det svenska språket. I slutet av detta årtionde startades en utredning som kallades för 

”språk och kulturstödsutredningen” (Björk-Willén 2013:29).  Denna utredning skiljde 

sig ifrån barnstugeutredningen då utredningens fokus var att personal i förskolans 

verksamhet skulle sätta sig in i förskolebarns bakgrund och kultur. Det var först nu som 

barn med mångkulturell bakgrund kunde erbjudas stöd i sin språkutveckling. Barns 

språkutveckling granskades och förskolan tog ställning till om åtgärder skulle erbjudas 

eller inte för att ge möjlighet till barns språkutveckling (Björk-Willén 2013). 

1990-talet inleddes med att invandrarpolitiken förändrades eftersom innehållet kunde 

uppfattas som utpekande mot individer med annat modersmål än svenska.  Från att ha 

utgått ifrån en invandrarpolitik i Sverige utvecklades detta till att utgå ifrån 

integrationspolitik. Integrationspolitikens fokus var mångfalden i samhället och byggde 

på att alla medborgare, majoritet som minoritetsfolk, skulle utveckla en gemenskap i 

samhället. Förskolan sågs nu som en betydelsefull plats för barn med annan bakgrund 

än svenska och barns erfarenheter ansågs vara en viktig utgångspunkt enligt 

propositionen (Prop.1997/98:16:64). 

Från att det ansågs viktigt att ge barn med mångkulturell bakgrund möjligheter att ta del 

av den svenska kulturen ändrades detta. Istället skulle förskolan skapa förutsättningar 

för barn med mångkulturell bakgrund att få stöd i sitt modersmål. Förskolan ansågs 

viktig för att barn i förskoleåldern har lättare att utveckla sin tvåspråkighet. Genom att 

lägga grunden för ett näst intill fullständigt språk i förskolan kan senare års 

språkutveckling samt läs och skrivutveckling gynnas positivt. De frågor som berörde 

barns språk ansågs inte vara lika viktiga förr, det var ingenting förskolan fokuserade på i 

verksamheten. Barn skulle lära sig det svenska språket då de kom upp i skolåldern. I 

och med att barn med annat modersmål introducerades i skolans verksamheter infördes 

språkstöd för att barn med annat modersmål än svenska skulle tillägna sig det svenska 

språket. Ett stöd för det skulle utformas eftersom det ansågs vara av vikt för barns 

språkutveckling. Flera olika ändringar har gjorts över tid och lett oss till den språkpolicy 

vi använder oss av idag, som handlar om att alla barn ska få möjlighet till 

språkutveckling i såväl sitt modersmål som i det svenska språket (Björk-Willén 2013). 

2.3 Ett sätt att se på modersmål över tid 

 

Barns möjligheter till flerspråkighet har ändrats över tid. Under 80-talet skedde en stor 

satsning på barns flerspråkighet. Under denna satsning var det fokus på förskolors 

flerspråkighet och samhällets fokus var på mångfalden. Positivt var om förskolornas 

personal var flerspråkiga. Begreppet hemspråk ändrades med tiden till modersmål då 

hemspråk kunde missuppfattas som endast det språk som talades i hemmiljön. Efter 80-

talets satsning på flerspråkighet inom förskolan inleddes 90-talet tvärtom. 
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Modersmålsstödet drogs in och det svenska språket skulle vara i fokus (Björk-Willén 

2006).  

Under 90-talet ökade barnantalet i förskolorna då det år 1995 var förskolans plikt att ta 

emot alla barn till föräldrar som studerade eller förvärvsarbetade. Därefter infördes 

ytterligare ett upptagningsområde av barnomsorgsplatser och då för de barn vars 

föräldrar var arbetslösa eller föräldralediga. Detta trädde i kraft den 1 juli 2001 samt 1 

januari 2012. I och med denna utvidgning av barnomsorgsplatser ökade antalet 

flerspråkiga barn i förskolan. År 2001 var det 13 % av barnen i förskoleverksamheten 

som talade ett annat modersmål än svenska. Modersmålsstöd har under de senaste 

årtiondena minskat från att 69 % av kommunerna använt sig av modersmålsstöd till att 

endast vara 17 % av kommunerna år 2001. Detta beror bland annat på att det var 

besparingstider och att det inte var någon lag på att avsätta pengar för modersmålsstöd i 

förskolorna. Därmed blev detta något många kommuner drog in på. En annan orsak var 

även att det bidrag som var avsatt till modersmålsstöd istället lades i den allmänna 

kommunala budgeten (Skolverket 2003). 

I nästan alla Sveriges kommuner finns flerspråkiga barn med annat modersmål än 

svenska men endast 95 kommuner av 290
1
 har tillgång till modersmålsstöd i 

verksamheterna. Procentantalet flerspråkiga barn i förskolans verksamhet uppgick till 

17 % under år 2008 respektive 6 % i familjedaghemmens förskoleåldrar. Detta betyder 

att 76 500 barn har annat modersmål än svenska i förskolorna i Sverige och av dessa ges 

modersmålsstöd till 18 %. Endast 13 770 flerspråkiga barn under 2008 fick möjlighet 

till modersmålsstöd i förskolan trots att det är ett av förskolans uppdrag enligt 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2009).  

Förändringen över tid har bidragit till att modersmålsstöd har en större betydelse för 

dagens förskolor och vårt samhälle eftersom vi i dagsläget befinner oss i ett växande 

mångkulturellt samhälle. Forskare har kommit fram till att flerspråkiga barns 

modersmål har stor påverkan på barnets andraspråksinlärning samt barnets sociala 

utveckling vilket är en god anledning för förskolorna att erbjuda modersmålsstöd 

(Yazici m.fl. 2010). Björk-Willén (2006) lyfter modersmålsstöd ur ett historiskt 

perspektiv och menar på att det tidigare fanns integrationsproblem. Problemet var att det 

fanns brister i förskolebarns och skolungdomars svenska språk och för att återgälda 

detta gavs nya förslag angående flerspråkighet i förskolan och skolan. Tanken var att 

bidra till en positiv utveckling i det framtida samhället. Förslaget var att involvera 

modersmålsstöd i både skolan och förskolan för att hjälpa flerspråkiga individer till att 

sträva efter läroplanens mål. Modersmålsstödet hade en stor betydelse för barns 

utveckling och lärande. Flerspråkiga barns individuella utveckling skulle vara i fokus 

enligt detta förslag och synen på flerspråkighet i förskolan utvecklades till att alla 

flerspråkiga barn i förskolan skulle få rätt till att utveckla både det svenska språket som 

sitt modersmål (Björk- Willén 2006). Propositionen menar att kunskaper i engelska och 

andra främmande språk också var viktiga för samhällsutvecklingen och 

internationaliseringen (Björk- Willén 2006). 

                                                 
1
 http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.ht 

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.ht
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2.4 Barns språkutveckling 

 

För att barn med annat modersmål än svenska ska tillägna sig det svenska språket är det 

avgörande att deras modersmål stimuleras, vilket forskningen visar; ”modersmålet är 

avgörande för barnets språkutveckling” (Benckert, Håland & Wallin 2008:25). 

Språkstimulansen inom modersmålet ska ske så tidigt som möjligt i barnets liv för att 

bredare möjligheter för barnets språkutveckling ska skapas. Detta gäller både barnets 

modersmål som det svenska språket. ”Eftersom den tidiga språkstimulansen har stor 

betydelse för ett välutvecklat språk oavsett vilket språk det gäller” (Benckert, Håland & 

Wallin 2008:20). Viktigt att tänka på är att barnets modersmålsutveckling inte stannar 

då barnet börjar i förskolan det är därför viktigt att förskolans verksamhet skapar 

möjligheter för flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Genomförande av detta arbete 

ska ske oavsett om en modersmålspedagog finns tillgänglig eller inte. I samarbetet med 

vårdnadshavare kan förskollärare samspela tillsammans med vårdnadshavarna genom 

att involvera de i verksamheten. Vårdnadshavarnas kunskaper inom modersmålet kan 

skapa möjligheter i verksamheten då det finns en strävan att förskolans verksamhet ska 

ge barn med annat modersmål stöd i modersmålet (Benckert m.fl. 2008). 

Två begrepp som associeras med förskolans verksamhet är språkfärdigheter och 

kommunikativ kompetens (Sandvik & Spurkland 2011). Det finns många beteckningar 

för vad dessa två begrepp kan betyda men i slutändan har de samma betydelse. 

Begreppet språkfärdighet, vilket även kallas för pragmatisk kompetens, handlar om 

barnets förmåga att använda språket, det vill säga vilken kompetens barnet har när de 

vill använda språket i syfte för någonting. Kommunikativ kompetens, kallas även för 

organisatorisk kompetens, handlar om hur väl barnet har en kännedom om uttal, ord och 

grammatik. De grammatiska färdigheterna handlar om ljuden i språket samt hur orden 

uttalas, yttrandets uttalanden, betydelsen av olika ord samt hur de kan användas i olika 

situationer. Det handlar även om hur orden är organiserade, vilka ord som har samma 

betydelse, överordnade/ underordnade kategorier, t.ex. möbel respektive stol eller soffa. 

Ord som betecknar varandras motsatser, t.ex. lång och kort och hur ord kan länkas 

samman till meningar genom ordens böjningar. I de pragmatiska färdigheterna ingår det 

att utföra och förstå olika språkliga handlingar som att uppmana, informera och uttrycka 

känslor. Deltagande i samtal där individen anpassar sina yttranden efter situationen, 

skapar sammanhängande texter och innehar en förståelse för dessa, ingår i de 

pragmatiska färdigheterna. Dessa två begrepp handlar om att inneha en kommunikativ 

kompetens (Sandvik & Spurkland 2011). Kompetensen handlar om att använda språket 

i olika syften och som en människa kan stöta på i samhället. Barn i förskoleåldern 

utvecklar sin kommunikativa kompetens i arbetet med diverse språkstimulering. De 

grammatiska färdigheterna utvecklas i takt med de pragmatiska färdigheterna. Det finns 

inte någon orsak till att träna barns grammatiska kompetens eftersom grammatiken 

kommer vid utveckling av språket. Barn tillägnar sig grammatiken i modersmålet 

parallellt med att de lär sig använda språket. Detta gäller även flerspråkiga barn där 

kommunikationen är det viktigaste för att den kommunikativa kompetensen ska 

utvecklas. Varierar förskolläraren situationer där språket används kan barnen möta de 

skiftande grammatiska konstruktioner och utveckla ett brett ordförråd vilket gynnar 

deras språkutveckling. Att lägga stor vikt i att barn lär i interaktion med andra är 

betydelsefullt eftersom språket definierar oss som människor och medlemmar i ett 

språksamfund (Sandvik & Spurkland 2011). 



 

 

 

9 

  

2.5 Begreppsdefinitioner 

 

I detta avsnitt definieras olika centrala begrepp som är av vikt för studiens syfte. Vi 

definierar olika begrepp för att få en djupare förståelse för dessa.  

2.5.1 Förskollärare 

 

När vi i vår studie skriver om förskollärare menar vi pedagoger som arbetar i förskolan 

med en förskollärarexamen. 

2.5.2 Modersmålspedagog 

 

En modersmålspedagog har ett pedagogiskt uppdrag i förskolan. De har olika sätt att 

arbeta. Vissa modersmålspedagoger arbetar som ambulerande modersmålspedagoger, 

vilket innebär att de åker till olika förskolor för att arbeta. Ett annat sätt att arbeta som 

modersmålspedagog är som anställd på en förskola. Det finns även förskolor som har 

anställda flerspråkiga förskollärare eller barnskötare som använder sina språkliga 

kunskaper i det dagliga arbetet (Benckert m.fl. 2008). När vi i vår studie skriver om 

modersmålspedagoger menar vi pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn i deras 

modersmål.  

2.5.3 Pedagoger 

 

Vi kommer att använda oss av begreppet pedagoger i vår studie då vi skriver om både 

modersmålspedagoger och förskollärare. När vi skriver om de enskilda 

yrkesprofessionerna kommer vi att använda oss av definitionerna modersmålspedagoger 

och förskollärare. 

2.5.4 Modersmål 

 

Definitionen av vad ett modersmål är kan ha olika betydelse för olika individer. En 

definition av begreppet modersmål är det språk barnet lär sig från födseln. Dock är det 

inte alla barn som föds med föräldrar som endast har ett modersmål. Detta tros bero på 

att många barn växer upp i familjer där det från början finns två språk. Dessa barn har 

tvåspråkighet som modersmål och de barn som utöver dessa två språk möter ett tredje i 

exempelvis förskolan och skolan har flerspråkighet som modersmål (Sandvik & 

Spurkland 2009). Det finns fler sätt att definiera modersmål. Ett exempel är 

ursprungslandet, kommer du från Kina är kinesiska ditt modersmål. Ett annat exempel 

är kompetensen, det språk du behärskar bäst räknas som ditt modersmål. Det tredje är 

funktionen, vilket de menar grundar sig på vilket språk du använder mest, kan vara ditt 

modersmål. Attityden är en fjärde uppfattning av vad ett modersmål kan grunda sig i, 

det handlar om vilket språk individen personligen identifierar sig med. Det sista, ett mer 

folkligt och en populär variant av begreppet modersmål är att modersmålet är 

känslospråket, det språk som en individ drömmer och tänker om (Sandvik & Spurkland 

2009). När vi skriver om modersmål i vår studie syftar vi på det språk som används 

mellan modersmålspedagogen och barnet i förskolan. 
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2.5.5 Modersmålsstöd 

 

Begreppet modersmålsstöd innebär att en person som har ett annat modersmål än 

svenska ska ge stöd i flerspråkiga barns modersmål. Hur mycket tid barnen får för 

modersmålsstöd varierar beroende på vilken förskola och vilken kommun det handlar 

om. Oftast handlar det om en till flera gånger i veckan. Modersmålsstödet kan också ske 

på andra sätt, då verksamheten istället kan anställa en person som har ett annat 

modersmål än svenska. På så sätt blir modersmålet en del i barnets vardag på ett mer 

naturligt sätt (Skolverket 2003). När vi skriver om begreppet modersmålsstöd syftar vi 

på det stöd som modersmålspedagogerna kan ge till de flerspråkiga barnen som talar 

samma modersmål.  

2.5.6 Tvåspråkighet och flerspråkighet 

 

Enligt forskning anses tvåspråkighet som något positivt, då forskningen tyder på att 

barns kognitiva sidor och tvåspråkighet har gemensamma faktorer. Tvåspråkighet kan 

definieras samt ses ur olika perspektiv. En definition är att barnet ska vara uppvuxen i 

en familj där två olika språk förekommer för att vara tvåspråkig. En annan är att barn 

anses vara tvåspråkiga då de har en aning om två språk. En tredje definition är att barn 

anses vara tvåspråkiga om de är kapabla till att använda sig av två språk (Håkansson 

2003).  

Flerspråkighet definieras enligt följande av nationalencyklopedin: 

”Användning eller behärskning av flera språk. 

Flerspråkigheten kan gälla samhällen eller 

individer. Flerspråkighet och tvåspråkighet är i 

principiellt samma fenomen” 

(Nationalencyklopedin 2014-11-18).  

Tvåspråkighet kan definieras som ett barns modersmål då barnet exempelvis är född i 

en familj där två olika språk förekommer som modersmål. När barnet sedan lär sig ett 

tredje språk, i exempelvis förskolan, kan detta definieras som att barnet är flerspråkig 

och har flerspråkighet som modersmål (Sandvik & Spurkland 2011). Vygotskij är en av 

de som menar på att de barn som är flerspråkiga i tidig ålder utvecklar sättet att tänka på 

ett annat sätt. Deras tankesätt utvecklas mer avancerat till skillnad från ett barn som är 

enspråkigt. Detta gynnar barnets olika tankesätt samt barnets förmåga att lösa olika 

problem (Benckert m.fl. 2008). I vår studie kommer vi att använda oss av begreppet 

flerspråkighet då vi skriver om flerspråkiga barn i förskolan. Eftersom pedagogerna 

arbetar med individuella barn och studien inte handlar om vilka språk barnen har, 

använder vi begreppet flerspråkiga barn för att inkludera alla barn som har mer än ett 

språk. 
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2.5.7 Samspel 

 

Begreppet samspel kan definieras som ett verktyg för lärande och utveckling. När barn 

tillsammans med andra barn eller vuxna, i sociala relationer, lär tillsammans sker ett 

samspel. Detta kan exempelvis ske då de tillsammans spelar piano, leker med dockor 

eller upptäcker någonting tillsammans (Strandberg 2006). När vi använder oss av 

begreppet samspel syftar vi på de lärande interaktioner som sker mellan individer.  

 

2.5.8 Samarbete 

 

Begreppet samarbete definieras som ett sätt att arbeta tillsammans för att utveckling ska 

ske. Detta kan exempelvis ske på avstånd, exempelvis genom ett telefonsamtal, där två 

individer samarbetar om diverse saker för att utveckling och progression ska ske 

(Strandberg 2006). När vi använder oss av begreppet samarbete syftar vi på den 

interaktion som sker mellan pedagogerna i samspelet med flerspråkiga barn. 
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 Syfte 3
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och modersmålspedagoger ser på 

samspel och samarbete i mötet med flerspråkiga barn.  Studien kan förväntas ge 

kunskap om hur samarbete och samspel bidrar till utveckling och lärandet för 

flerspråkiga barn.  

 

 

3.1 Forskningsfrågor 

- Hur ser samspel och samarbete ut i arbetet med flerspråkiga barn? 

 

- Hur uppfattar modersmålspedagoger och förskollärare samspel och samarbete i 

arbetet med flerspråkiga barn?  

 

-  Vilka likheter och skillnader finns det mellan modersmålspedagoger och 

förskollärare i arbetet med flerspråkiga barn? 
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 Tidigare forskning 4
 

Nedan förklaras och bearbetas olika teman som är av vikt för studiens syfte. Pedagogers 

organisation och förutsättningar är av vikt för att utmana sig själva och flerspråkiga barn 

i förskolan. Samarbetet mellan pedagoger och barn samt pedagogers arbetsformer har en 

stor betydelse för barns språkutveckling. Modersmålsutvecklingens betydelse för 

barnets andra språk belyser vikten av att fortsätta utveckla barns modersmål för att 

gynna barns andra språkutveckling.  

 

4.1 Pedagogers kunskap och medvetenhet 

 

Studier som gjorts inom förskolan med fokus på kommunikation mellan lärare och barn 

visar på för lite engagemang av lärare i deras arbete med barn. Studien visar att lärare 

lägger mer fokus på att kommunicera med de barn som har ett fullständigt språk 

gentemot de som inte utvecklat ett fullständigt språk ännu (Kultti 2014). Resultatet visar 

att barn med annat modersmål än svenska inte får den språkutveckling de behöver då 

aktiviteter som spel, bokläsning, rim och ramsor och så vidare utesluts för de 

flerspråkiga barnen. Då dessa aktiviteter är språkutvecklande aktiviteter påverkas de 

flerspråkiga barnens språkutveckling och gynnar inte dessa barns rätt till att utveckla sitt 

språk (Kultti 2014). 

  

En studie visar att det krävs att lärare får en utbildning för att arbeta i en mångkulturell 

förskola, skola och vuxenutbildning. Detta krävs för att i den nya läraruppgiften ingår 

det att verka i ett samhälle som präglas av etnisk och kulturell mångfald. I den 

nuvarande lärarutbildningen i Sverige skrevs en proposition (Prop. 1999/2000:135) om 

hur läraruppdragen kunde förändras.  Begrepp som förståelse, respekt och krav på 

vidgad sociokulturell kompetens var några av de begrepp som relaterades till den nya 

propositionen i frågan om hur lärare skulle arbeta i mångkulturella förskolor (Carlson 

2009). 
 

I den nya läraruppgiften ingår att verka i ett samhälle som präglas av etnisk och 

kulturell mångfald. Migrationen har medfört ökade krav på förståelse och respekt 

för olika kulturella identiteter. Nya språkliga etniska och religiösa grupper 

medför krav på en vidgad sociokulturell kompetens hos alla medborgare […] 

Detta ställer ökade krav på att lärarna dels utbildas för att kunna verka i en 

mångkulturell förskola, skola och vuxenutbildning, dels utvecklar förmågan att 

förbereda barn och ungdomar för ett liv i ett mångkulturellt samhälle (Prop. 

1999/2000:135, s 9). 

 

I de intervjuer som gjorts med lärare och lärarstudenter nämner flera av dem sin 

kunskapsbrist angående flerspråkiga barn. De menar att flerspråkighet kan användas 

som resurser eller olika slags tillgångar för att se möjligheter och lösningar i 

kommunikationen i det mångkulturella och flerspråkiga Sverige (Carlson 2009). De 

menar att flerspråkiga barns modersmål är viktigt för barns sociala relationer och 

individuella utveckling och att lärare därmed behöver ha en medveten kunskap om 

språkets betydelse.    

 

Den kunskapsbrist lärare har gör det svårt att knyta kontakter, skapa lösningar och ha 

förståelse för varför kommunikationsbristen finns. En kunskap och förståelse om 

flerspråkighet kan bidra till att skapa resurser samt skapa problematiklösningar som kan 
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ske vid kommunikationsbrist. Inom lärarutbildningen fanns det ett utbildningsområde, 

Allmänna utbildningsområdet (AUO), som skapades för samtliga lärarprogram.  Oavsett 

valt läraryrke skulle de centrala kunskapsområdena vara samma. Numera kallas det för 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och innehåller kunskapsområden som är centrala 

för läraryrket. Detta kunskapsområde anknyter till kommande yrkesutövning och 

behandlar bland annat läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. 

Olika språkvetare menar att i dessa UVK-kurser borde det ingå utbildning om 

samhällets mångfald i Sverige. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land menar de att 

lärare borde känna till vad det innebär att komma ifrån Sverige som en invandrare. De 

menar att lärare ska försöka lära sig ett andra språk samt lära ut på andra språk och 

införskaffa sig en allmän språkkompetens (Carlson 2009). Lärare ska bli mer medvetna 

om att flerspråkighet- eller andra- språkperspektiv i lärarutbildningen handlar om att 

lärare själva ska skapa en medvetenhet om pedagogiska eller didaktiska perspektiv ur 

flera olika aspekter. Detta kan i sin tur stärka dem i deras kunskapsutveckling och 

språkutveckling (Carlson 2009). Kontinuerligt och medvetet arbete med barns 

språkutveckling ska ske i verksamheten eftersom forskningen visat att flerspråkiga 

barns språkutveckling gynnas i sociala situationer tillsammans med andra. Detta ses ur 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv i förhållandet till barns lärande. Rim, sång och 

ramsor är sätt att arbeta med barns språkutveckling hos flerspråkiga barn då dessa 

situationer bidrar till utveckling av begrepp och förståelse inom språket (Ehrlin 2012). 

 

4.2 Samarbetets betydelse för barns språkutveckling 

 

Förskolans miljö ska utformas så att den bidra till aktiviteter för flerspråkiga barn. 

Förskollärare ska vara medvetna om vad de gör och hur de gör för att bidra till 

flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärares samarbete med 

modersmålspedagoger och intresse för barns språk bidrar till att flerspråkiga barns 

språkutveckling kan komma att få större betydelse och användning i verksamheten 

(Carlson 2009). Samarbetet mellan pedagoger kan ske på olika sätt beroende på vilken 

situation barnet befinner sig i. I förskolan är det svenska språket ett redskap för barns 

utveckling och lärande. Vid tvåspråksinlärning kan förskollärare ta hjälp av 

modersmålspedagoger för att nå fram till barn och gynna barns utveckling och lärande. 

Carlson (2009) menar att samarbete skapar trygga relationer mellan pedagoger och barn, 

samt att barnets språkutveckling kan påverkas av barns och förskollärares handlingar. 

Det samspel som finns mellan pedagogerna kan på grund av miljön, handlingar, rutiner 

och regler skapa hinder i samarbetet, vilket i sin tur kan påverka barns språkutveckling. 

Därav är det viktigt att pedagogerna utformar miljön så att barns utveckling och lärande 

sker i samspel med miljön (Kultti 2012; Carlson 2009). 

Villkoren för utveckling kan inte på ett tydligt sätt hänföras 

vare sig till enskilda individer, kulturella redskap eller 

sociala sammanhang, utan till samverkan mellan alla dessa 

nivåer (Kultti 2012:22). 

I tidigare studier angående barns språkutveckling lyfts två olika perspektiv fram, ett 

interaktivt perspektiv och ett inlärningsperspektiv (Kultti 2012). Förskollärare som 

utgår från ett inlärningsperspektiv lägger fokus på hur förskollärare ska bidra till barns 

lärande situationer och vad som ska läras ut. Ett interaktivt perspektiv handlar om hur 
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barns språkutveckling påverkas av samspelet mellan föräldrar, förskollärare och barn. 

Det är av betydelse för förskollärare att interagera med andra pedagoger för att få en 

förståelse och införskaffa kunskap om barnets språk och kultur för att bidra till barns 

språkutveckling. Genom detta perspektiv använder sig förskollärare av barns 

erfarenheter i och utanför förskolan som en startpunkt för att lättare skapa lärande 

tillfällen. I det interaktiva perspektivet ingår samarbete med andra pedagoger för att få 

kunskap om barns språkutveckling. Studien visar att en barngrupp där flera olika 

modersmål förekommer bidrar till lärande situationer för barnen (Kultti 2012). 

I en studie som handlar om pedagogers samarbete med barns hem i förhållande till 

flerspråkiga barns språkutveckling var syftet att undersöka hur tvåspråkiga barns 

språkutveckling, hur barns ordförråd och läskunnighet utvecklades med hjälp av 

föräldrars stöd i hemmet. Studien genomfördes med tre familjer vars barn var mellan 2-

5 år. Metoden som användes var intervju. Undersökningen innebar att familjen skulle 

samtala med barnen utifrån olika kort och teman (Query Robinson, Ceglowski, Clark & 

Li 2011). På korten fanns ord på både engelska och spanska och det var av vikt att de 

fick välja vilket språk de ville använda sig av. Valet bidrog till att föräldrar och barn 

lärde sig orden tillsammans i samspel med varandra och utvecklade ett bredare 

ordförråd. Genom samarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna fick barnen möjlighet 

till stöd i sitt modersmål. Föräldrarna påpekade att barn reflekterade över tidigare 

erfarenheter beroende på vilket ord som de associerade till bilden.  Resultatet visade att 

barns säkerhet i sitt första språk underlättar barns andra språkinlärning. Studien visar 

också att tidig förberedelse av barns läskunnighet och ordförrådsutveckling gynnar 

barns språkutveckling senare i livet. Genom att agera utifrån studiens forskning, vilket 

innebär att tala om barnens närmiljö skapar barnet sig en uppfattning om sin omvärld. 

Föräldrarna i studien ansåg att samtal var det mest positiva i förhållande till barnens 

utveckling och att de tillsammans lärde sig. Slutsatsen av undersökningen visar att barns 

modersmål och barns andra språk påverkar varandra, genom ett samarbete mellan hem 

och förskola kan barns språkutveckling utvecklas (Query m.fl. 2011). 

4.3 Modersmålets betydelse för barnets andra språk 

 

I artikeln som handlar om hur barns utveckling i deras första språk påverkar 

utvecklingen i deras andra språk gjordes en undersökning baserad på en förskola med 

spansktalande barn (Goodrich, Lonigan & Farver 2013). Författarnas uppgift bestod av 

genomförande av språkliga tester som läs- och skrivkunnighet för att se om deras 

flerspråkighet var beroende av varandra. Resultatet visade att barn med mer än ett språk 

har användning av sin fonologiska medvetenhet i utvecklingen av ett andra språk, vilket 

betyder att det finns en medveten koppling mellan språkets form och språkets språkljud. 

Vidare menar de på att barn som har ett första språk har lättare att lära nya ord som de 

redan känner till i sitt första språk. Deras förmåga av tidigare kunskap om ord kan 

underlätta en översättning av ett språk till ett annat. Undervisningsspråkets fördelar 

bidrar till att barns första språk kan spela en stor roll i överföringen av ett andra språk, 

vilket kan underlätta förståelsen av nya ord för barnen. De menar att barns modersmål 

har stor betydelse för barns andra språk, sociala utveckling samt barnets personliga 

utveckling. Om barnen får möjlighet till utveckling i sitt modersmål genom 

pedagogernas kunskap och samarbete i förskolan kan deras utveckling i andra språket 

lättare utvecklas (Goodrich m.fl. 2013). 
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I en annan studie undersöks barns språkutveckling, det centrala i undersökningen är hur 

barns modersmål påverkas beroende på om barnet bor i sitt hemland eller utomlands. I 

studien har de jämfört förskolebarn ifrån turkiska familjer och ställt två frågor för att få 

fram ett resultat vilket ska visa om barns språkutveckling skiljer sig beroende på om de 

bor utomlands eller i sitt hemland (Yazici m.fl. 2010). Resultatet visade att barns 

modersmålsutveckling skiljde sig beroende på vilket land barnen bodde i samt vilken 

språkstimulans som förekom i förskolan. Författarna påpekar att förskolan ska erbjuda 

modersmålsutveckling för att främja barns andra språkutveckling samt barnets sociala 

utveckling. De menar att barns språkutveckling kan utvecklas genom sociala relationer 

med andra och att pedagoger som är verksamma i förskolan ska erbjuda detta till alla 

barn. De belyser också vikten av att involvera föräldrar i arbetet med barns 

språkutveckling. Detta kan ske genom betoning av att modersmål är viktigt att använda 

i hemmet tillsammans med barnen för att deras andra språk ska utvecklas (Yazici m.fl. 

2010).  

 

Liknande uppgifter tas upp utifrån andra forskningsresultat då huvudsyftet var att se hur 

barns andra språk påverkar barns första språk. Deras undersökning innefattade 49 barn, 

där spanska var modersmålet (Castilla, Testrepo & Perez-Leroux 2009). Resultatet de 

kom fram till var att grammatik och semantik i barns första språk påverkar barns andra 

språk inom samma kategorier. Därför är pedagogers aktiva arbete med barn och deras 

språkutveckling betydelsefull. Med verksamma och aktiva pedagoger kan barns första 

språk bli ett stort hjälpmedel i arbetet med barns andra språk. Slutsatsen menar dem är 

att möjligheter till utveckling av barns modersmål hjälper barnen att utveckla sitt andra 

språk (Castilla m.fl. 2009). 

 

4.3.1 Sammanfattning 

 

I den tidigare forskningen kan vi se att alla studier har en gemensam slutsats, vilket är 

att samspel och samarbete mellan pedagoger gynnar barns språkutveckling. Med hjälp 

av mediering kan pedagoger påverka situationer och miljö för att barns modersmål ska 

få den stimulans den behöver för att deras andra språk ska utvecklas. Eftersom samspel 

och kommunikation är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn är pedagogers kunskap 

betydelsefullt för hur och varför modersmålet är viktigt i arbetet med barns andra språk. 

I det lärande samspelet menar forskarna att barns språkutveckling utvecklas och stärks 

så utveckling och lärande sker (Jakobsson 2012). 
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 Teorianknytning  5
 

Nedan presenteras den valda teorianknytningen som är sociokulturell teori. 

Sociokulturell teori handlar om lärande i samspel med andra. Denna teori är av vikt för 

studiens syfte då studien handlar om samarbete, samspel och kommunikation mellan 

förskollärare och modersmålspedagoger.  

 

5.1 Sociokulturell teori 

 

I undersökningen har vi valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella teori där vi kommer 

att belysa viktiga aspekter i den språkliga utvecklingen hos barn. Det centrala i studien 

kommer också vara sociala sammanhang betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling.  Vi anser att den sociokulturella teorin passar vår studie eftersom 

studien handlar om samarbete, samspel och kommunikation med andra (Lourenco 

2012). 

Vygotskij (1896-1934) var en rysk pedagog och filosof som arbetade med frågor om 

barns lärande och utveckling. I sitt arbete arbetade han med frågor gällande vad barn 

kan lära sig på egen hand samt vad de behöver hjälp med för att utvecklas. Under sina 

tio år vid den psykologiska institutionen i Moskva ägnade han sig åt 

utvecklingspsykologiska frågor. Det som dock fångade hans intresse för utveckling och 

lärande var hans intressen för litteratur, juridik, medicin, konst och estetik (Gredler 

2012). 

 

5.1.1 Samspel och kommunikation 

 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människan lär i samspel med andra 

människor samt hur individer med hjälp av rätt verktyg utvecklar förmågor som att läsa, 

skriva, räkna och lösa problem (Vygodskaya 1999). I det lärande samspelet är 

kommunikation nödvändigt, Vygotskij menar att kommunikation är ett verktyg för att i 

samspel uppnå ett lärande tillsammans med andra. De olika redskap som finns för att 

förstå omvärlden kan inte fungera utan kommunikation (Lourenco 2012). Vygotskijs 

teori handlar om att lärande sker när barn och vuxna samspelar och integrerar med 

andra. Genom det språkliga samspelet skapar vi kommunikationer som bidrar till att vår 

språkliga förmåga utvecklas. I den gemensamma kommunikationen och samspelet 

skapar vi uppfattningar och tankar som skapar underlag för vårt inre tänkande. Detta 

inre tänkande har att göra med vår intellektuella funktion eftersom allting som sker 

omkring oss i det sociala samspelet, menar Vygotskij, skapar underlag för vårt 

tänkande, som i sin tur går vidare till agerande. I det sociala samspelet använder vi oss 

av kommunikation för att få information, bli involverade och få kunskap. I förskolan är 

det viktigt att pedagogerna skapar situationer där samspel och kommunikation blir en 

del i vardagen. Vygotskij menar på att barns lärande och utveckling stärks och på så sätt 

bidrar pedagogerna till barnens utveckling (Jakobsson 2012).  

 

5.1.2 Förutsättningar i miljön 

 

Vygotskij tar upp miljö som en betydelsefull faktor i samspel med barn. Han menar att 

yttre faktorer som miljö kan ha en betydelsefull roll i barns lärande och utveckling, 

vilket kan innefatta barns språkutveckling. Inom den sociokulturella teorin sker det 
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ingen uppdelning mellan miljö och samspel utan miljö och samspel är två begrepp som 

kompletterar varandra och bildar en helhet. Yttre påverkningar och materiella ting har 

påverkningar på oss och genom dessa påverkningar gör vi olika val. Beroende på vilka 

resurser som finns tillgängliga runtomkring oss kan dessa ha olika påverkan för våra 

handlingar och tänkande (Jakobsson 2012). Vygotskij belyser även hur den materiella 

och den sociala miljön har betydelse för utvecklingen hos en individ. Dock menar 

Vygotskij att individens utveckling inte ska förutbestämmas av miljön utan individens 

utveckling sker i förhållande till miljön i ett samspel. Den enskilda individen, redskapen 

och det sociala sammanhanget sker i interaktion med varandra för att villkoren för 

utveckling ska ske (Säljö 2010; Kultti 2012).  

 

 

Det behövs idag en kunskap om hur flerspråkiga barn kan använda samspel för sin 

språkutveckling. För att detta ska ske behövs det en förståelse, kompetens och kunskap 

om flerspråkighet mellan pedagoger, barn och pedagoger samt mellan barn (Säljö 

2010). I arbetet med barns utveckling och lärande är det viktigt att vuxna är engagerade 

och delaktiga för att lärande sker i meningsfulla sammanhang (Lourenco 2012).  

 

5.1.3 Mediering 

 

Ett av de grundläggande begreppen i den sociokulturella traditionen är mediering. Med 

mediering menar Vygotskij att människan använder sig av två olika slags redskap för att 

förstå omvärlden samt agera i den. Dessa är språkliga och materiella. Språkliga redskap 

innefattar exempelvis bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. De materiella 

redskapen är exempelvis leksaker, datorer och hammare (Säljö 2010; Kultti 

2012). Beroende på vilket yrke vi har behöver vi olika redskap för att utöva yrket. För 

att utöva sitt yrke måste vi ha kompetens i vår yrkesprofession för att det ska fungera i 

praktiken. Materiella redskap som finns omkring oss har enligt Vygotskij en påverkan 

på hur vi tänker, hur vi agerar och hur vi använder redskapen så att de bidrar till 

utveckling och lärande. Vygotskij anser att de språkliga och materiella redskapen utgör 

grunden för lärande. Vygotskij menar att utan dessa redskap blir det svårt att utveckla 

ett lärande eftersom dessa redskap utgör grunden för att möjliggöra en interaktion 

mellan individer (Säljö 2010; Kultti 2012). 

 

5.1.4 Barns språkutveckling 

 

Enligt Vygotskij är begreppssystemet en viktig del för att barn ska lära sig ett nytt 

språk. Det nya språket barnet ska lära sig grundas i barnets tidigare begreppssystem, 

vilket innebär barnets modersmål. En språklig definition av modersmålets språk, dvs. 

ordens betydelse, fonologi och grammatik används inte i en större utsträckning så som 

definitionen används vid lärande av ett nytt språk. Det språk som finns från början, dvs. 

barns modersmål kan underlätta inlärningen av ett nytt språk eftersom Vygotskij menar 

att det finns liknande samband mellan dess talspråk och skriftspråk. Sambanden 

underlättar inlärningen av ett andra språk om barnet har en förståelse för det tidigare 

begreppssystemet. Om barnet redan har en förståelse för ordens betydelse, fonologi och 

grammatik kan det underlätta översättningen av ett nytt språk. Vid inlärning av ett nytt 

språk behövs ett samspel och kommunikation med andra för att barnet ska lära sig ett 

andraspråk (Kultti 2012). I utvecklingen av barnets begreppsbildning lär sig ett barn ett 

ord för att senare beskriva ett annat. Vygotskij menar att barn vid beskrivningen av, 
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exempelvis ett djur, inte kan precist berätta om det är en hund eller en katt som de har 

sett. De har i sin begreppsbildning exempelvis fått lära sig ord som, liten, brun och päls 

och med hjälp av dessa ord beskrivit att de har sett en hund. Barn i sin begreppsbildning 

kan ha svårt att skilja på ord som hund och djur då de har samma betydelse för dem. 

Med tiden utvecklas barnets språkutveckling och orden hund och djur kan särskiljas och 

barnet byter därmed ut ordet djur till hund och förstår innebörden. Vilket innebär att 

barnet har skapat sig ett begreppssystem.  I denna process är det yttre och inre talet 

betydelsefullt.  Det yttre talet innebär kommunikationen som sker med andra då barn 

vill förmedla någonting, medan det inre talet handlar om hur barn förstår orden själv. De 

två faktorerna är viktiga för barns språkutveckling (Kultti 2012). 

 

5.2 Den proximala utvecklingszonen 

 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen hos barn och menar att detta 

innebär skillnaden mellan det barnet redan kan och den kunskap barnet kan utveckla 

tillsammans med andra. Den proximala utvecklingszonen handlar om att utmana det 

enskilda barnet att överskrida sin aktuella förmåga med hjälp av andra barn eller vuxna. 

Vygotskij menar på att detta sker genom kommunikation och samarbete och att 

interaktion med andra individer är nödvändiga för utveckling och lärande. När barnet 

utmanas till att överskrida sin aktuella förmåga startas en process av tankar och känslor. 

Vygotskij menar genom att utmana barn och vuxna på detta sätt kan vi genom 

kommunikation och samspel, tillsammans utveckla nya kunskaper och kompetenser. 

Kommunikation används också vid utmaning och socialisering med andra människor 

vilket kan bidra till att nya tankar uppkommer och att vi ser vår omgivning med nya 

ögon (Jakobsson 2012). 

 

Inom den proximala utvecklingszonen använder sig barn av imitation av andras 

handlingar för att nå mål i sina praktiska handlingar (Levykh 2008). Genom imitation 

kan utveckling av lärande ske då ett barn vid ett senare tillfälle gör någonting som de 

tidigare har gjort i samarbete med andra. Imitation blir en sorts övning som barn 

använder sig av för att få en fullständig kompetens över sina handlingar. Imitation 

mellan barn eller barn och pedagoger är det som belyser den proximala 

utvecklingszonen eftersom barn med hjälp av andra utmanar sig själva (Jakobsson 2012; 

Levykh 2008).  Nedan beskriver Vygotskij den proximala utvecklingszonen, där han 

menar att den proximala utvecklingszonen handlar om att det enskilda barnet utmanar 

sin aktuella förmåga med hjälp av andra vuxna eller andra barn: 

 

”The zone of proximal development is the distance between the 

actual development level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined 

through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers” 

(Vygotskij, 1978:86) 

 

Barn är ständigt under utveckling där deras relationer till andra personer och sociala 

faktorer förändras. Barn får nya motiv, kompetenser och förändras biologiskt vilket kan 

skapa utvecklingskriser för barnet. I dessa kriser menar Vygotskij att den vuxna ska 

stötta barnet genom språklig vägledning, föregå med gott exempel, uppmuntra och 

diskutera tillsammans med barnet (Levykh 2008). Vi vill belysa att den sociokulturella 
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teorin kan vara viktig för att i arbetet för barns språkutveckling fortsätta stötta 

flerspråkiga barn. Som vi nämner ovan belyser Vygotskij att den sociokulturella teorin 

baseras på att lärande sker i meningsfulla sammanhang och att vi med rätt kompetens 

och verktyg kan utveckla barns lärande (Gredler 2012).  

 

 Metod 6
  

Nedan presenteras val av metod, genomförande, urval, bearbetning, analys av data, samt 

redovisning av data i relation till studiens teoretiska ramverk. De forskningsetiska 

överväganden som beaktades under studiens gång redovisas och förklaras också under 

denna del.  

 

6.1 Metodval 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod innebär att ta fram 

information på olika sätt. I den kvalitativa metoden ingår intervjuer, observationer samt 

dokumentationer. Intervjuer kan vara semistrukturerade vilket innebär att alla 

respondenter ställs inför samma frågor, dessa frågor är tolkningsbara (Denscombe 

2009). Studiens tanke var att få en uppfattning om förskollärares och 

modersmålspedagogers samarbete och samspel i arbetet med flerspråkiga barn. Denna 

information hämtades genom en kvalitativ metod med intervju som teknik. De 

kvalitativa intervjuerna var semistrukturerade intervjuer. Valet av intervju ansågs bidra 

till ett resultat med hög validitet då intervju kan ge mer utförlig information i 

förhållande till en enkätundersökning. Valet av kvalitativ metod gjordes för att ge en 

djupare information angående samtliga pedagogers uppfattningar i förhållande till 

samarbete och samspel i arbetet med flerspråkiga barn. Resultatet bygger på de 

transkriberade intervjuerna som har delats in i fyra teman; samspel och kommunikation, 

förutsättningar i miljön mediering och barns språkutveckling. Den information som 

framkom under intervjuerna tolkades och gav en förståelse för förskollärares och 

modersmålspedagogers samarbete och samspel i arbetet med flerspråkiga barn. 

Tolkningarna utifrån resultatet gjordes under kapitlet analys. 

  

Den kvalitativa metoden är inspirerad av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. En 

hermeneutisk ansats innebär att en text tolkas i relation till någonting, exempelvis när 

texten är skriven (Wallén 2011). ”Tolkningar måste ske i förhållande till en kontext” 

(Wallén 2011:34). En tolkning handlar också om att skapa sig en uppfattning och ett 

sammanhang av det som utspelar en text. Det som synliggörs i en text kan tolkas och 

förstås olika beroende på våra erfarenheter och uppfattningar. Kommunikation och 

förståelse är två begrepp vilka också kan förknippas med hermeneutiken. 

Hermeneutiken handlar alltså om ”tolkning av innebörder i dess vidaste mening” 

(Wallén 2011:33). Genom den hermeneutiska ansatsen ansågs studien kunna ge en 

förståelse och kunskap angående pedagogers uppfattningar om samarbete och samspel i 

arbetet med flerspråkiga barn. Med hjälp av den hermeneutiska ansatsen söktes 

förståelse för hur respondenterna upplevde sina och andras förutsättningar till samarbete 

och samspel i arbetet med flerspråkiga barn. 
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6.2 Urval 

 

För att kunna undersöka och besvara det syfte och de frågeställningar studien bygger på 

har fyra verksamma förskollärare och tre verksamma modersmålspedagoger intervjuats. 

Kraven på urvalsgrupp var att pedagogerna skulle ha varit verksamma inom yrket i 

minst två år. Detta krav skulle ge mer kunskap och erfarenhetsbaserad information 

angående samarbete och samspel mellan pedagogerna i arbetet med flerspråkiga barn. 

Svaren skulle därmed bli mer tillförlitliga Kihlström (2007). Pedagogernas 

arbetslivserfarenhet undersöktes i och med den första telefonkontakten.  

 

 

De fyra förskollärarna som intervjuades är ifrån fyra olika förskolor i samma kommun. 

Förskollärarnas tjänstgöringsgrad är 60-100% på avdelningar där de arbetar med barn i 

åldern 3-5 år och varje avdelning har mellan 18-24 barn. De tre intervjuade 

modersmålspedagogerna är modersmålspedagoger inom olika modersmål. Planering av 

aktiviteter sker på deras respektive kontor vilka ligger i anslutning till olika förskolor.  

 

Modersmålspedagogerna arbetar mellan 60-100% och arbetar i cirka 14-20 olika 

förskolor. I deras arbete har de hand om mellan 43-83 barn var. 

Modersmålspedagogerna arbetar på olika förskolor i olika områden vilket innebär att de 

inte ingår i arbete med samtliga förskollärare, det varierar beroende på vilka områden 

modersmålspedagogerna arbetar i. Respondenternas namn är fingerade i 

studien.  Förskollärarna går under namn på bokstaven f och Modersmålspedagogerna 

under bokstaven m. Bokstäverna för respektive pedagog valdes för att som läsare förstå 

vem det är som uttrycker vad i citaten. De fingerade namnen valdes för att 

respondenterna skulle vara anonyma i studien då vem som sagt vad inte har någon 

betydelse för studiens syfte. 

 

6.3 Förberedelser 

 

För att få kontakt med åtta respondenter till studiens undersökning skickades tio 

informationsbrev ut till tio olika förskolor. I informationsbrevet framkom studiens syfte 

och inbjudan till intervju (se bilaga a). Anledningen till att vi skickade ut tio 

informationsbrev till tio olika förskolor var för att vi av egen erfarenhet visste att det var 

svårt att få respondenter till att medverka i en intervju. När flertalet förskolor valde att 

medverka i studien valde vi ut fyra förskolor som hade ett större upptagningsområde 

med flerspråkiga barn. Eftersom vi har jobbat inom kommunen hade vi en förkunskap 

om vilka förskolor som hade ett större upptagningsområde med flerspråkiga barn. De 

förskolor som inte togs med i urvalet kontaktades och vi tackade dem för visat intresse. 

De förskollärare som valdes ut kontaktades per telefon för att få ett medgivande för en 

intervju. De utvalda förskollärarna gav sitt medgivande och var positiva till intervjun. 

Vid telefonsamtalet bestämdes datum och tid för intervjun. 

 

Tre modersmålspedagoger kontaktades per telefon då det var specifika 

modersmålspedagoger som skulle intervjuas. Modersmålspedagogerna skulle också ha 

en arbetslivserfarenhet på minst två år. Informationen angående deras 

arbetslivserfarenhet framkom genom att tillfråga modersmålspedagogerna personligen. 

De utvalda modersmålspedagogerna skulle vara modersmålspedagoger vilka arbetade i 

många olika förskolor och hade hand om många barn i sitt arbete. Tanken var att få en 
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djupare förståelse om modersmålspedagogers arbete, därmed valdes 

modersmålspedagoger som arbetade på många olika förskolor och som hade hand om 

många barn i sitt arbete. Informationen angående modersmålspedagogernas barnantal 

fanns sedan tidigare då en av oss har arbetat på förskolor där de har varit verksamma. 

  

Vid telefonkontakt med modersmålspedagogerna informerades de om studiens syfte och 

upplägg av intervjun. Efter modersmålspedagogernas medgivande bestämdes datum och 

tid för intervju. Intervjuerna delades upp mellan oss då en intervjuade samtliga 

förskollärare medan den andra intervjuade de tre modersmålspedagogerna. 

Uppdelningen gjordes för att inte den intervjuade respondenten skulle känna sig 

underlägsen om två intervjuare funnits med under intervjun. Intervjuerna delades upp 

mellan oss för att den som intervjuade förskollärarna skulle få en djupare förståelse för 

förskollärarnas uppfattningar och tvärtom för den som intervjuade 

modersmålspedagogerna.  

 

6.4 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas respektive arbetsplats, i en trivsam och 

avskild miljö, vilket kan vara av betydelse för intervjuns validitet enligt Kihlström 

(2007). Respondenternas svar spelades in under intervjun för att få en detaljerad bild av 

pedagogernas samarbete och samspel i arbetet med flerspråkiga barn (Denscombe 

2009). Intervjuns fokus var respondentens åsikter, därför ställdes öppna frågor, vilket 

kännetecknar en kvalitativ intervjumetod (Kihlström 2007). Denna form av 

intervjumetod är kvalitativ och minskar risken för oklarheter då forskaren kan ställa 

följdfrågor till respondenten. Intervjumetoden liknar till formen av ett vanligt samtal, 

skillnaden är att forskaren har ett bestämt fokus (Kihlström 2007). Genom att använda 

sig av semistrukturerade intervjuer får respondenten mer utrymme och frihet i sina svar 

(Denscombe 2009). Flexibilitet under intervjun ansågs vara betydelsefull då 

respondenten skulle ges möjlighet till frihet i sina synpunkter vilket gör denna intervju 

till en semistrukturerad personlig intervju. De argument och åsikter de vill framföra kan 

därmed utvecklas, vilket kan bidra till att respondenten känner sig mer avslappnad i 

mötet. Intervjuaren får därmed möjlighet till ett mer utvecklat och utförligt svar ifrån 

respondenten, vilket leder till att studien blir mer omfattande och korrekt. Intervjuerna 

varade mellan 20-30 minuter vardera. 

 

6.5 Metoder för att bearbeta och analysera data (kodning och 

kategorisering) 

 

Den insamlade informationen bearbetades genom transkribering och analysering för att 

hitta olika teman i intervjuerna (Denscombe 2009). Kodning kan vara olika argument, 

förväntningar eller känslor från respondenten. Genom att se dessa gemensamma koder 

kan sedan bredare kategorier bildas där de kan ingå under. De olika delarna ingår i en 

repetitiv process, vilket innebär att forskaren med största sannolikhet kommer att 

återuppta insamlad data allteftersom koderna, kategorierna och begreppen utvecklas och 

förfinas (Denscombe 2009). I en undersökning är objektivitet viktigt, vilket innebär att 

vara värderingsfri i sina tolkningar (Allwood & Erikson 2010). Materialet som framtogs 

fick tolkas i sitt sammanhang för att syftet och forskningsfrågorna skulle besvaras. Inom 

hermeneutiken ska det insamlade materialet tolkas för att förstås vilket gör det svårt att 
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vara objektiv. Därför fick det insamlade materialet endast tolkas på ett värderingsfritt 

sätt genom att endast tolkas och värderas i kontexten som utsagan gjordes i. Det 

transkriberade materialet kodades på ett systematiskt sätt där gemensamma nämnare ur 

förskollärarnas svar och argument ingick i en bredare kategori.  Detta gjordes för att 

studiens syfte och resultat skulle bli synligt. De utvalda teman utgick ifrån Vygotskijs 

sociokulturella teori och var återkommande argument som understryker förskollärarnas 

och modersmålspedagogernas svar i intervjun. De valda temana är begrepp som vi 

kopplar till Vygotskijs och den sociokulturella teorin, samspel och kommunikation, 

förutsättningar i miljön, mediering och barns språkutveckling. De teman valdes för att 

integrera det teoretiska ramverket med det framtagna resultatet, vilket ansågs skulle ge 

studien en röd tråd. Efter att det framställda resultatet tagits fram och bearbetats i de 

olika temana sattes de i relation till den sociokulturella teorin. Vilket innebär att 

resultatet analyserades med utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella teori.  Under 

analysen användes objektivitet i vidaste mening för att inga värderingar skulle påverka 

resultatet (Allwood & Erikson 2010). 

 

6.6 Redovisning av data 

 

Vid redovisning av material ska selektivitet tas i beaktning, detta för att redovisa de 

mest betydelsefulla delarna i ett resultat. Redovisning av materialet ska sorteras på ett 

kvalitativt sätt för att uppnå ett tillförlitligt resultat (Denscombe 2009). De viktigaste 

delarna i intervjun togs ut som ett utdrag i citatform där citaten från pedagogernas svar 

sorterades på ett kvalitativt sätt. Sorteringen av intervjuerna användes för att redovisa ett 

tillförlitligt resultat (Denscombe 2009). Valet av teman utgick ifrån återkommande 

gemensamma argument från intervjuerna vilka kopplades till Vygotskijs sociokulturella 

teori. Utifrån den sociokulturella teorin togs fyra teman fram vilka var samspel och 

kommunikation, förutsättningar i miljön, mediering och barns språkutveckling. Det 

framtagna resultatet redovisades i de fyra temana genom en berättelse och med hjälp av 

citat för att stärka pedagogernas argumentationer angående samarbete och samspel i 

arbetet med flerspråkiga barn. 

  

Den insamlade informationen redovisades i olika teman vilket gjorde att det framtagna 

resultatet blev lättförståeligt för de som ska ta del av materialet. Detta gjordes på ett 

systematiskt sätt (Malmqvist 2007). Utifrån valda forskningsfrågor och teoretiska 

ramverk skapades kategorier för avsnitten tidigare forskning och resultat. Anledningen 

till detta var att ge läsaren en text vilken skulle vara begriplig att läsa och läsaren skulle 

lättförståeligt kunna läsa studien då studien genomsyras av en röd tråd. 

 

6.1 Forskningsetiska överväganden 

 

Informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet togs i 

beaktning under denna studie.  Informationskravet innebär att informera respondenten 

angående studiens syfte och användning. Vad studien ska användas till handlar om 

nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att ett medgivande ska ges ifrån respondenten 

innan en studie genomförs och personliga uppgifter ska inte tas med i en studie enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet beaktades då respondenterna fick information angående studiens 

utformande och syfte. Informationskravet innebar också att vi informerade respondenten 
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om studiens ändamål. Vilket skulle bidra till att respondenten kände motivation för att 

delta i studiens undersökning. Det klargjordes att det som sagts endast skulle användas 

för studiens syfte vilket innebar att nyttjandekravet beaktades under studiens gång. 

Respondenterna informerades om hur det insamlade materialet kunde tänkas användas 

samt försäkra de att det endast var för privat bruk. Insamlad data skulle inte användas 

eller lånas ut till obehöriga eller missbrukas så att respondenten känner sig kränkt under 

studien. Samtyckeskravet beaktades då respondenten blev tillfrågad till att delta i 

studien. Respondenterna informerades att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de 

ville utan att utsättas för negativ påverkan. Under studiens gång beaktades 

konfidentialitetskravet och information gavs till varje deltagare att det som sker under 

studiens gång förvaras på en säker plats så att inga utomstående kan ta del av 

informationen. Respondenternas namn, personuppgifter och arbetsplats var irrelevanta 

för studiens resultat och därför gjordes dessa uppgifter fiktiva och endast igenkända av 

oss informanter. Innan intervjuerna påbörjades gick vi igenom konfidentialitetskravet 

med respondenten för att skapa en trygg grund för samarbetet mellan korrespondent och 

respondent (Vetenskapsrådet 2002). 

Individskyddskravet innebär att skydda respondenterna inför att hamna i en kränkande 

position (Vetenskapsrådet 2002). Inför varje undersökning fanns individskyddskravet i 

åtanke för att studien skulle undvika kortsiktiga som långsiktiga negativa följder där 

respondenten inte skulle hamna inför någon kränkande position.  

 

 Resultat och analys 7
 

Nedan presenteras de resultat som har ansetts vara av vikt för vårt syfte och 

frågeställningar. I vårt resultat och analys har vi valt att använda oss av hermeneutisk 

ansats. De teman vi valt är samspel och kommunikation, förutsättningar i miljön, 

mediering och barns språkutveckling. De fyra teman är betydelsefulla utifrån Vygotskijs 

sociokulturella teori. Syftet med studien är hur formen för samarbete och samspel sker 

mellan pedagoger i förskolans verksamhet. Vygotskij beskriver samarbete som ett 

verktyg för mediering då det i ett samarbete krävs förklaringar, formuleringar, 

argumentationer och annan nödvändig kommunikation (Jakobsson 2012). För att 

samspela uttrycker Vygotskij att kommunikation är nödvändig och att detta är ett 

verktyg för att i samspel uppnå ett lärande tillsammans med andra (Lourenco 2012).  De 

valda teman är framtagna från svar och nyckelord som har formats utifrån intervjuerna. 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat där vi får en inblick i hur förskollärare 

och modersmålspedagoger arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. Varje tema 

avslutas med en analys där det framtagna resultatet tolkas i relation till den 

sociokulturella teorin.  

De berörda förskolorna har ett upptagningsområde där det är många barn med annat 

modersmål än svenska. På tre av förskolorna har 50 % av barnen annat modersmål än 

svenska. På den fjärde förskolan har 25 % av barnen annat modersmål än svenska. På 

samtliga förskolor talas det 5-7 olika modersmål.  

7.1 Samspel och kommunikation 

 

Under denna kategori beskrivs samarbetet mellan pedagoger samt pedagogernas 

arbetsformer med flerspråkiga barn. Under intervjuerna har de berörda pedagogerna 
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intervjuats angående samarbetet mellan varandra i förhållandet till arbetet med 

flerspråkiga barn. 

 

När det gäller samarbete berättar förskollärarna att de genom kommunikation och dialog 

informerar modersmålspedagogerna om deras aktuella tema och arbetssätt i 

verksamheten. Förskollärarna anser att de har en bra kommunikation i fråga om sättet 

att ta kontakt och informera modersmålspedagogerna om verksamhetens tema och 

arbetssätt.  

Vi försöker hålla dom uppdaterade vad vi jobbar med och dom läser våra 

planeringar och vi pratar med dom när dom är här så att dom kan hänga på. 

(Fanny) 

[…]vi berättar vad vi har för tema för dom och om vi har något konkret 

som en bok. Vi berättar att vi har rim och ramsor, det har vi förklarat för 

dom så dom kanske kan rimma med barnen på sitt språk, så att dom får in 

vad rim är för någonting. (Fia) 

Vi försöker att verkligen sätta oss ner och prata om vart vi befinner oss och 

prata vad barnen ligger någonstans i det svenska språket och i hemspråket. 

Vi hade ett tema förra året som var om världen, så vi reste till alla våra 

barns hemländer visuellt. Vi pratade om bilder och dom fick ta med sig 

bilder och saker hemifrån och vi hade modersmålspedagogerna med. Vi 

upplever att vi aldrig haft så bra samarbete med modersmålspedagogerna. 

Plus att vi aldrig har sett modersmålspedagogerna blomma ut så, för då 

kände dom att det var deras område. Så det var fantastiskt bra. (Fredrika) 

Jag tycker att vi har ett bra samarbete. Jag upplever oss som välkomnande 

och att vi uppmuntrar och stödjer det dom gör. (Frida) 

Genom daglig kommunikation och uppdatering angående verksamhetens planer berättar 

förskollärarna att de i strävan efter ett samspel försöker få med sig 

modersmålspedagogerna i arbetet med de flerspråkiga barnen.  

De hinder som förekommer i samarbetet mellan pedagogerna enligt förskollärarna är att 

få modersmålspedagogerna integrerade i verksamheten. Trots att det finns ett bra 

samarbete anser förskollärarna att på grund av den korta tid modersmålspedagogerna är 

på förskolan blir det ett problem för förskollärarna att skapa ett hållbart samarbete med 

modersmålspedagogerna. Det uppstår olika hinder i att involvera 

modersmålspedagogerna i verksamhetens arbetssätt och temaarbete.   

Det är att få till det här samarbetet med modersmålspedagogerna, att få 

dom mer integrerade i vårt sätt eller i arbetet. (Frida) 

Vi kan bli bättre som förskolepersonal att få med oss 

modersmålspedagogerna på ett annat sätt. Vi försöker och fortfarande 

diskuterar hur vi ska få med dom, samma som vi fick med världen, då vi 

reste till alla barns länder visuellt. För det var väldigt berikande, och det 

känns att det blir helt annorlunda. Modersmålspedagogerna ska känna att vi 

behöver dom istället för att dom tar ett barn och sätter sig i ett annat rum så 

är de med i verksamheten mer och det känns bra. (Fredrika) 
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Förskollärarna berättar under intervjuerna att de kan bli bättre på att involvera 

modersmålspedagogerna i deras arbete med flerspråkiga barn. När det gäller samspel 

berättar en förskollärare att det är av betydelse att modersmålspedagogerna integreras i 

arbetslaget samt att deras kompetens behövs i arbetet med flerspråkiga barn.  

Modersmålspedagogerna Magdalena och Marika berättar att deras samarbete med 

förskollärarna fungerar bra för att det finns en kommunikation mellan pedagogerna.  

Genom kommunikationen utbyts viktig information som har betydelse för deras 

samarbete och samspel med flerspråkiga barn. Hinder som kan uppstå i samarbetet 

mellan pedagogerna enligt en modersmålspedagog är att hon på en dag kan besöka upp 

till fyra förskolor. Tiden uppfattas som en begränsning i modersmålspedagogernas 

arbete vilket kan skapa ett hinder i samspelet och samarbetet med förskollärarna.  

Jag har det bra med personalen[…]på en dag kan jag gå till fyra förskolor 

och träffa så många pedagoger och så många barn. Det är inte lätt men det 

fungerar bra. (Magdalena) 

[…]vi har ett barn som har lite brister i sitt ordförråd, då pratar jag med 

personalen och jag samarbetar med dom så att vi exempelvis kan börja med 

ordlistan. (Marika) 

När det gäller samverkan med förskollärarna berättar Magdalena att hennes 

förutsättningar för samarbete grundar sig på hennes schema. Andra faktorer som 

påverkar förutsättningarna är barnantal och antal planerade förskolor att besöka under 

dagen. Dessa förutsättningar skapar nya sociala relationer att samarbeta och samspela 

med i modersmålspedagogernas arbete. De berättar att i deras arbete möter de nya 

människor varje dag och att deras förutsättningar baseras och ändras beroende på 

situationer som uppstår i verksamheten.  

I strävan efter ett bättre samarbete berättar förskollärarna att de tar kontakt med 

modersmålspedagogerna och försöker skapa dialoger som kan främja barns flerspråkiga 

lärande. I kontakten med modersmålspedagogerna uttrycker förskolläraren Fia att det 

sker ett samspel mellan pedagogerna för att följa barnens språkutveckling i deras 

modersmål. Det har fallit väl ut men att det finns mer att jobba med. Förskolläraren 

Fredrika berättar att de vill få med sig modersmålspedagogerna i sitt utvecklingsarbete 

för att få stöd i arbetet med flerspråkiga barn. Fanny berättar att det sker dagliga 

dialoger med modersmålspedagogerna. Inför ett utvecklingssamtal anses 

kommunikationen vara särskilt betydelsefull för att vårdnadshavare ska få en inblick i 

modersmålspedagogernas arbete med det enskilda barnet.  

Vi har utvärderingar och sitter ner och pratar med dom. Just nu arbetar vi 

med de största barnen. Vi har diskuterat att förändra arbetet lite för att vi 

har en del barn med annat modersmål. Vi vill att modersmålspedagogerna 

hjälper oss med översättningar så att de får ett riktigt bra svenskt språk när 

dom börjar i förskoleklass och skola. Det har visat sig att en del barn har 

lite för dåliga begrepp när de börjar i förskoleklassen. Så vi försöker 

förändra det vi har möjlighet till. (Fredrika) 

Vi pratar med dom och checkar av lite efter en dag när dom varit här, vad 

dom har sett eller observerat. Och vi frågar speciellt inför ett 

utvecklingssamtal om det är någonting dom vill tillägga, hur de upplever 
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det. Och sådant och daglig dialog. Men det skulle man kanske också kunna 

göra lite bättre. (Fanny) 

Vi har planeringar, inte direkt tillsammans med dom, men vi brukar prata 

med dom och hur det går för deras barn och hur dom tycker att dom har 

utvecklats. Så att vi får en förståelse för det. (Fia) 

Samarbete mellan pedagogerna sker genom dialoger för att skapa en förståelse för 

barnens modersmål och deras språkutveckling. Förskollärarna berättar att det finns 

förutsättningar för att samarbeta och samspela med modersmålspedagogerna men att 

kommunikationen kan förbättras. Beroende på vilka situationer som uppkommer 

upprätthåller pedagogerna ett samarbete och samspel mellan varandra. 

 

I arbetet med flerspråkiga barn berättar modersmålspedagogerna att när det ges tillfälle 

för uppföljning tillsammans med förskollärarna sker det via dialoger om barnens 

utveckling. En modersmålspedagog berättar att det ingår i hennes arbete att följa 

barnens utveckling samt att samla underlag om varje barns utveckling i modersmålet. 

Enligt förskolläraren Frida kan detta underlag användas som stöd i arbetet med 

kvalitetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Hon berättar att 

uppföljningsarbetet som sker i verksamheten inte involverar modersmålspedagogernas 

arbete med de flerspråkiga barnen. Detta kan i sin tur skapa brister i samspelet mellan 

pedagogerna och skapa hinder i samspelet då det tydligt framgår av en 

modersmålspedagog att information om barns utveckling och lärande finns tillgängligt 

för vidare uppföljning. Modersmålspedagogernas arbete med de flerspråkiga barnen tas 

inte i beaktning i kvalitetsarbetet utan uppföljning och diskussioner sker endast i 

arbetslaget. Detta kan medföra att felaktig information ges ut till berörd personal 

angående modersmålspedagogernas arbete då tolkningar och värderingar finns kring 

olika sätt att arbeta med flerspråkiga barn. Det framkommer ett missnöje hos 

förskollärarna över detta arbetssätt. Det kan skapa hinder i samspelet mellan 

pedagogerna då förskollärarna inte får ta del av modersmålspedagogernas synpunkter 

och tankar i deras arbete med flerspråkiga barn.  

Modersmålspedagogerna berättar att de ställer frågor om vilka teman förskollärarna 

arbetar med och hur arbetet har sett ut de föregående veckorna. Dessa samspelsdialoger 

bygger på att modersmålspedagogerna ska anpassa sig till verksamheten och 

förskollärarnas arbete.  

Vi pratar om modersmålspedagogernas arbete i arbetslagen och i huset. 

Vårt arbete med kvalitetsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet 

diskuteras i arbetslaget och sedan går det vidare till cheferna för 

modersmålspedagogerna. Men det kanske inte blir jättemycket diskussioner 

med den enskilda modersmålspedagogen. Det blir det inte tyvärr. (Frida) 

Ja vi har ofta uppföljningar.  När vi hinner frågar vi dom alltid, vad har ni 

gjort förra veckan eller vilket tema dom har. (Magdalena) 

Vi pratar om barnen och dom brukar fråga mig hur det är med diverse barn. 

Jag säger att jag har papper där jag har skrivit om varje barns utveckling 

samt vilket barn som behöver mer träning. Sen berättar dom om vilket tema 

som vi ska arbeta efter. Då kan jag sedan i mitt temaarbete träna begrepp, 

räkna och ha olika aktiviteter med barnen. (Maria) 
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Den dialog som finns mellan pedagogerna utgår från att modersmålspedagogernas 

arbete ska anpassa sig efter förskollärarna verksamhet då det inte framgår om 

förskollärarna använder sig av det material och arbetssätt som modersmålspedagogerna 

använder. 

 

7.1.1 Analys 

 
Våra tolkningar av resultatet baseras på de svar och citat som framgår i vårt resultat. 

Kärnan i resultatet är samarbetets och kommunikationens betydelse i samarbetet mellan 

förskollärare och modersmålspedagoger. Säljö (2010) beskriver hur Vygotskij menar att 

språket är ett redskap. Genom kommunikation med andra kan uttryck och språkliga 

begrepp bli ett hjälpmedel i språkutvecklingen. Förskollärarna berättar att de inte ser 

någon problematik i samspelet och samarbetet med modersmålspedagogerna då de tar 

kontakt med dem och informerar dem om verksamheten. Hinder som uppkommer i 

samarbetet mellan pedagogerna baseras på pedagogernas förutsättningar. Dessa 

förutsättningar bidrar till hur väl de kommunicerar med varandra. De hinder som finns 

menar förskollärarna är svårigheten att få modersmålspedagogerna integrerade i 

verksamheten då de är en så kort tid på förskolan. Vi tolkar pedagogernas svar som att 

kommunikationen behövs för att samspel och samarbete mellan pedagogerna ska 

fungera optimalt men för att det ska fungera behöver förutsättningarna förbättras. De 

berättar vidare att den tid som modersmålspedagogerna är på förskolan går åt för att 

kommunicera om hur de kan främja arbetet med flerspråkiga barn. Några förskollärare 

berättar att de försöker använda dagliga samtal och uppdateringar om hur dagens arbete 

har varit, vilket Vygotskij menar är ett sätt att samarbeta genom kommunikation 

(Lourenco 2012). Pedagogerna berättar att de inte har gemensamma planeringar där de 

tillsammans kan skapa en arbetsplan för flerspråkiga barns arbete, vilket kan skapa 

hinder för ett tydligare och målinriktat samspel. Detta kan medföra brister i hur 

samarbetet och samspelet utvecklas. Därför är det viktigt att pedagogerna tar del av de 

tankar, arbetsformer och utvecklingsmöjligheter som uppstår hos varje enskild pedagog 

i verksamheten. I dessa planeringar skulle pedagogerna kunna prata om barns 

utveckling samt hur de med hjälp av varandra och andra barn kan utveckla barns 

språkliga kunskaper i modersmålet. Detta kallar Vygotskij för den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att veta skillnader på det barnet redan kan och den 

kunskap barnet kan utveckla tillsammans eller med hjälp av andra (Jakobsson 2012; 

Levykh 2008). 

 

Modersmålspedagogerna anser att deras samarbete med förskollärarna har fungerat bra 

samt att de kommunicerar med varandra. En modersmålspedagog berättar att hon vid 

olika perioder kan besöka flera förskolor på en dag vilket hon menar kan försvåra 

samspelet och integreringen med förskollärarna. Vi kan ur modersmålspedagogernas 

intervjuer se ett mönster av olika hinder som påverkar samspelet då det inte framgår om 

det finns några riktlinjer för hur arbetet mellan modersmålspedagoger och förskollärare 

ska utspelas. I modersmålspedagogernas svar under intervjuerna ses ett mönster som 

handlar om att de ska anpassa sina arbeten efter förskollärarnas bestämda temarbeten 

eller läroplansmål. Detta anser vi utifrån Vygotskijs teori inte är ett sätt att samarbeta i 

arbetet med flerspråkiga barn. Inom den sociokulturella teorin är det viktigt att det sker 

ett samarbete mellan individer för att utveckling ska ske. Samarbetet och samspelet som 

sker mellan pedagogerna är viktig i arbetet med flerspråkiga barn och därför är det 
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viktigt att pedagogerna har en samstämmig syn på hur arbetet med flerspråkiga barn ska 

verkställas i praktiken. Eftersom pedagogerna har olika arbetsmetoder borde dessa 

diskuteras för att sedan verkställas i arbetet med flerspråkiga barn.  

Modersmålspedagogerna har sina arbetsmetoder och dessa arbetsmetoder ska tas i 

beaktning i kommunikationen och arbetet mellan pedagogerna. Vygotskij menar att de 

sociala interaktioner som används förser individer med språk och språket är en 

kommunikativ och en social funktion som i sin tur utvecklas till en individuell och 

intellektuell funktion. Ett samspel mellan två parter bildar ett underlag för arbete. 

Vygotskij menar att tänkande och lärande hänger ihop och att genom samspel med 

varandra kan interaktioner skapas med barn, vilket i sin tur hjälper barnen i sin 

flerspråkiga utveckling (Strandberg 2006). 

 

7.2 Förutsättningar i miljön 

 

De intervjuade förskollärarna berättar att det finns ett stöd i arbetet med flerspråkiga 

barn i form av modersmålspedagoger. Dock är det en nackdel att modersmålsstödet inte 

finns till alla språk. 
  

Vi har inte modersmålpedagoger till alla språk, vi har haft till fler men det 

har minskat. (Fia) 

 
Vi har modersmålspedagoger, inte i alla språk men det är någonting som är 

önskvärt. (Fanny) 

 
Förskollärarna uppfattar modersmålspedagogernas tid i verksamheterna som otillräcklig 

och att den inte används optimalt. I nuläget får varje barn inte den tid de skulle behöva 

och den tid som finns skulle enligt förskollärarna kunna användas bättre.  

 

Eftersom modersmålspedagogernas schematider inte är anpassade till förskolans 

verksamhet är det svårt för modersmålspedagogerna att bli integrerade i verksamhetens 

teman och de aktiviteter som barnen ägnar sig åt. 

 
Modersmålspedagogerna har ett tajt schema vad jag förstått och måste dela 

upp sig och kan kanske inte alltid vara med när jag helst önskar. På så sätt 

kan det vara svårt att verkligen få med dom i det vi nu jobbar med. Om 

dom verkligen skulle bli en integrerad del i vårt jobb skulle man behöva 

sitta ner och verkligen prata med dom, men de har ju inte dom tid med. 

(Frida) 
 

[…]så tycker jag att det är svårt att, men eftersom dom just kan komma på 

lite halvudda tider och behöver också tid med sina barn. Är vi ute till 

exempel efter lunch då tyckte hon kanske att hon ville ta in pojken då, och 

sitta inne och prata, det kanske hon behöver, ute kan det vara svårt att, för 

där rör dom sig mycket mer och det kan vara svårt att finnas med i leken 

där kanske. (Frida) 
 

Vi träffar ju inte dom mer än en gång varannan vecka, det tycker jag nästan 

är för lite för att kunna ha ett bra samarbete, för vi har ju ändå 

temasamlingar två gånger i veckan. (Fia) 
 

Modersmålspedagogerna instämmer i att tiden inte räcker till och att barnen inte får den 
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tid som är tänkt för varje barn. Det bidrar till att de upplever sin situation som stressig. 
 

Jag har 20 förskolor som jag går runt till och träffar barnen. För varje barn 

har jag en timme/ vecka. Men jag har så många barn att jag måste dela en 

timme på två barn. Tidigare har jag jobbat varje vecka och träffat alla barn 

i många år men det var mycket, mycket stress. (Magdalena) 
 

Utifrån citaten är pedagogernas förutsättningar relaterade till tid att samtliga pedagoger 

anser att tiden är otillräcklig för att skapa ett hållbart arbete med flerspråkiga barn och 

tiden ses därför som ett problem. För att skapa ett hållbart arbete med flerspråkiga barn 

behöver förutsättningarna relaterade till tid förbättras och modersmålspedagogerna 

behöver mer tid med varje barn i verksamheterna. En modersmålspedagog berättar att 

hon har många barn som ska få stöd i sitt modersmål och att hennes förutsättningar för 

arbetet med flerspråkiga barn beror på att hon har för lite tid och många barn.  

 

Modersmålspedagogerna berättar också att deras förutsättningar för samarbete och 

integrering i verksamheten bygger på att anpassa sig till förskollärarnas arbetssätt. Vår 

tolkning är att deras arbete i förskolorna är ett komplement till övrig verksamhet i 

förskolan. De berättar att de kommer till förskolorna och anpassar sig efter förskolans 

aktuella tema och arbetssätt på deras modersmål. 

 
Jag fick en saga från ”Blommans förskola” som har natur som tema. Jag 

fick en hel bok men boken skulle inte översättas till modersmålet. Jag och 

barnen tittar på bilderna och jag pratar med barnen om det som finns i 

boken. Dom barn som inte kan prata får peka istället. Jag arbetar mycket 

genom bilderna med barnen. (Marika) 

 
Jag arbetar med barnen, vi går efter det som förskollärarna jobbar med, och 

hur dom jobbar med barnen först. Vi försöker gå parallellt med 

förskollärarna. (Magdalena) 
  

Eftersom modersmålspedagogerna anpassar sitt arbete utefter vilken förskola de 

kommer till styrs deras förutsättningar utifrån var de är. Detta är ett tecken på hur 

förutsättningarna skapar möjligheter till integrering i verksamheten och samarbete 

mellan pedagogerna. Integreringen i verksamheterna baseras på anpassning samt vilka 

förutsättningar som ges för en bra kommunikation i verksamheten. 

 
7.2.1 Analys 

 
Vygotskij menar att förutsättningar och miljö kan ha inverkan på människans 

förhållningssätt. Det kan påverka vilka val vi väljer att göra beroende på vilka resurser 

som finns omkring (Jakobsson 2012). De förutsättningar som beskriv utav samtliga 

pedagoger i arbetet med flerspråkiga barn är bristfällig. I miljön finns förutsättningarna 

för arbetet med flerspråkiga barn, de ses många gånger som hinder i arbetet. 

Förutsättningarna för att arbeta hindras på grund av stress, högt barnantal och tidsbrist. 

Förutsättningarna pedagogerna ställs inför är bristfälliga och påverkar arbetet med 

flerspråkiga barn. Tiden och barnantalet påverkar barnens rättigheter till 

språkutveckling inom sitt modersmål och det svenska språket, de får inte den tid som de 

är berättigade till. Vilket leder till att pedagogerna blir stressade och ett hållbart lärande 
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i samspel med den materiella och sociala miljön inte fulländas. Barns språkutveckling 

ställs därmed inför orättvisa då förutsättningar och miljön påverkar en individs 

utveckling enligt Vygotskij (Säljö 2010; Kultti 2012). De förutsättningar som lyfts fram 

i resultatet beskriver modersmålspedagogerna som en svårighet för att bli en integrerad 

del i verksamheten. Modersmålspedagogerna beskriver sitt arbete som periodvis 

stressigt då de har hand om många barn och förskolor. Vilket även begränsar samspel, 

samarbete och kommunikation som Vygotskij anser är viktig för språkutvecklingen. 

Vygotskij menar att i en yrkesprofession används olika redskap för att integrera i 

verksamheten. I detta fall används språket som redskap. Genom kommunikation i 

organisationen kan vi påverka förutsättningarna till en strukturerad arbetsmiljö. 

Modersmålspedagogernas och förskollärarnas utveckling ska inte styras av miljön. 

Utvecklingen ska ske i förhållandet till miljön genom kommunikation i arbetslaget 

(Säljö 2010). 

  
Beroende på vilka resurser som finns tillgängliga i miljön kan dessa påverka våra 

handlingar och vårt tänkande (Jakobsson 2012). I resultatet tolkar vi att 

modersmålspedagogernas arbetssätt varierar på olika sätt beroende på förskolornas 

förutsättningar för hur samarbetet mellan pedagogerna är organiserade samt vilka 

förutsättningar det finns. Det innebär att modersmålspedagogernas förutsättningar 

påverkar pedagogernas handlingar och enligt Vygotskij är förutsättningar ett redskap för 

samspel och kommunikation (Lourenco 2012). Kommunikation är en förutsättning för 

att ett arbete ska fungera, vilket grundar sig i den sociokulturella teorin. I samspelet 

mellan människor är kommunikation nödvändig för att vi tillsammans ska uppnå ett 

lärande och en förståelse (Lourenco 2012). Pedagogerna berättar att de förutsättningar 

som påverkar arbetet med flerspråkiga barn beror på tid, barnantal och stress vilket 

skapar hinder för en god integrering i verksamheten. Vilket i sin tur påverkar 

pedagogernas arbete med flerspråkiga barn.  För att skapa förutsättningar för en mer 

gynnsam arbetsmiljö i arbetet med flerspråkiga barn behöver pedagogerna samspela och 

strukturen i organisationen förbättras.  Genom kommunikation mellan pedagogerna sker 

utbyte av information och förståelsen för varandras arbete blir tydligare. Förståelsen kan 

bidra till ett bättre samspel mellan pedagogerna samt mellan pedagoger och miljö. 

Genom dessa samspel kan förutsättningar för en integrering i verksamheten bli lättare. 

Miljö och samspel är två begrepp som ska ses som en helhet och kompletterar varandra 

inom den sociokulturella teorin (Jakobsson 2012). 
 

7.3 Mediering 

 

Arbetet med flerspråkiga barn ser olika ut mellan pedagogerna. Pedagogerna använder 

sig av skilda material och arbetssätt för att möjliggöra ett lärande för flerspråkiga barn. 

Två förskollärare lägger fokus på det svenska språkets betydelse i arbetet med 

flerspråkiga barn. Vilket kommande citat visar.   

Jag lägger nog mest fokus på att verkligen ge dom det svenska språket, och 

vi upplever att vi är väldigt tydliga på att benämna det vi gör och benämna 

saker[…] (Frida) 

Att man pratar mycket med barnen, för en dialog, reflekterar kring, jag tror 

att det är jätteviktigt [...] vi arbetar mycket med språket [...] vi har mycket 
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med rim och ramsor och sånger på rim. Så vi benämner och ger ofta 

synonymer [...] så att de ska få många ord med sig. (Fia) 

Förskollärarna är överens om att kommunikation är en viktig del i arbetet med 

flerspråkiga barn. I strävan efter att arbeta med flerspråkiga barn tolkar vi det som att 

förskollärarna använder sig av den kompetens de har och erbjuder barnen den kunskap 

de själva behärskar bäst, vilket är att förmedla det svenska språket.  

De anser att kommunikation ger barnen möjlighet till att utveckla det svenska språket 

samt modersmålet. Med vuxna som uppmuntrar uppmuntras barnen till att använda sitt 

modersmål i förskolan.  Förskollärarna visar ett intresse och engagemang i barnens 

flerspråkiga utveckling och med hjälp av redskap som bildkort och böcker anser de att 

det sker en utveckling och ett lärande mellan förskollärare och barn. 

Hos oss är vi väldigt intresserade av andra språk, så vi lyssnar ju och lär oss 

lite av barnen och får lära oss nya ord och vi bekräftar dom på det 

sättet[…] (Fanny) 

Så vi försöker uppmuntra barnen att säga saker på sina språk. Vi kan inte 

alla språk. Och sen brukar vi ofta räkna på många olika språk som vi kan 

och tillsammans med barnen och barnen får räkna på sina språk. (Fredrika) 

Gemensamt har förskollärana en enhetlig syn på att utveckling och lärande sker i 

samspel mellan dem och de flerspråkiga barnen i förskolan. Barnen kan tillsammans 

med vuxna använda sitt modersmål i förskolan vilket bidrar till att de flerspråkiga 

barnens möjligheter att integreras i förskolans verksamhet underlättas. 

Förskollärarnas arbetsformer grundar sig i de olika material som bildkort, böcker och 

flanosagor. Utifrån olika material skapas lärandesituationer för att flerspråkiga barns 

språkutveckling ska gynnas. 

Vi jobbar en del med bildkort som man kan sitta och prata kring och vi har provat lite på 

vår Activeboard, en hemsida som heter modersmal.net
2
[…]där man kan höra dom andra 

språken[…] (Frida) 

Vi har kontakt med biblioteket så vi får kontinuerligt bokpåsar på barnets 

språk[…] (Fredrika). 

[…]Konkret material är jättebra. Likadant flanosagor om man har bilder 

och sätter upp sådär så att dom får plocka ner bilderna och sen säger vad 

det är dom tar ner. […]Och så att dom får rita sagan efteråt så att man följer 

upp det lite så. (Fia) 

[…]till viss del har vi litteratur på deras språk. IPad som vi kan förstärka 

med på deras språk. […]det är roligt att bara sitta med och lyssna så kan ju 

barnet förklara för mig. (Fanny) 

                                                 
2
 www.modersmal.net är en hemsida där modersmålslärare har översatt och läst in böcker som barn kan 

lyssna på direkt från hemsidan. Det finns även material som barnböcker, musik och andra resurser. Samt 

om hur olika förskolor har arbetat med flerspråkigt material.  

http://modersmal.net/
http://www.modersmal.net/


 

 

 

33 

  

De materiella redskap som använd i arbetet med barns flerspråkighet kan ha betydelse 

för hur barnen integreras i förskolan. Förskollärarna visar att deras aktiviteter har ett 

syfte, vilket är att stötta barn i deras språkutveckling.  

Modersmålspedagogerna berättar att de använder sig av material som finns i 

verksamheten, som leksaker och miljön i naturen för att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling. De menar att genom konkret material, litteratur och miljö skapar de 

lärandesituationer som ska bidra till att barnen ges möjlighet till stöd för att utveckla sin 

flerspråkighet. 

Man kan också lära mycket av språket när barnen leker, t.ex. i köket med 

dockrummet med olika ute också på hösten och vi pratar om hösten och om 

vintern, för sommar och vår och när vi är ute, vi pratar om solen, vatten, 

snö och is. (Magdalena) 

Jag använder material från förskolan, deras material. Vi brukar rita och 

måla med pennor. Sen har jag eget material som jag har köpt själv då jag 

åker till mitt hemland. (Maria) 

Jag använder mig av olika färger och lekar tillsammans med barnen. Jag 

tycker att det är roligt när barnen har roligt och samtidigt lär sig. Det är 

enkelt att använda sig av material så länge en vuxen är med barnen. 

(Marika) 

Modersmålspedagogernas val av material grundar sig på kommunikationen som sker 

mellan barn och vuxen. Vi tolkar deras arbetsmetod som kommunikativ då de samtalar 

mycket med barnen och visar på att lek och lärande sker ömsesidigt. 

Modersmålspedagogerna och förskollärarna använder sig av liknande material i sitt 

arbete med flerspråkiga barn. Likheten vi kan skåda är att samtliga pedagogers syfte 

med material val är att skapa meningsfulla lärandesituationer för barnen. 

Modersmålspedagogerna berättar att deras arbetssätt grundar sig på att ge barn 

inflytande och deras tanke är att skapa lärandesituationer utifrån barnens intressen. De 

berättar att kommunikation är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barn och att de 

strävar efter att få barnens åsikter och tankar framförda genom interaktion och 

kommunikation med varandra. 

Jag frågar barnen om dom har någon lek som dom vill leka, barnen 

bestämmer ibland. Men ibland har vi tema som vi följer, som att läsa saga. 

(Magdalena) 

[…]jag brukar fråga barnen vad dom vill göra och vad deras vilja är. 

(Maria) 

[…]När jag kommer brukar jag fråga dom vad dom har gjort igår, och 

försöker få dom att återberätta vad dom har gjort. Sen frågar jag dom vad 

vi ska göra och vad vi ska leka. Jag känner att jag faktiskt fångar barnens 

intresse. (Marika) 

I arbetet med barns flerspråkighet tolkar vi det som att modersmålspedagogerna har ett 

syfte med att använda sig av barns inflytande i verksamheten. De använder sig av 
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språkliga redskap för att i sin tur använda sig av materiella redskap i arbetet med 

flerspråkiga barn.  

I förskolan är barns inflytande viktig i arbetet med flerspråkiga barn då barnens behov 

och intressen bör ligga till grund i utforminingen av verksamhetens miljö (Skolverket 

2010). Förskollärarna berättar att de utgår ifrån barnens intressen för att meningsfulla 

lärandesituationer ska skapas som gynnar barns språkutveckling.  

Jag vill att dom ska ha jättemycket inflytande[…] att dom känner sig 

delaktiga, att man lyssnar på dom, det är det absolut viktigaste. För då 

känner dom att det dom säger har betydelse[…]. (Fia) 

[…]dom kanske är med och väljer ramsor och sånger[…]. (Frida) 

Barns inflytande använder vi genom att lyssna på dom och vara lyhörda för 

vad dom säger och tycker[…]. (Fanny) 

[…]Oftast blir det situationer vid matsituationer och samlingar för då sitter 

man med en liten grupp[…]en pedagog läser en bok och sen diskuterar man 

den efteråt och då kommer det här också fram att vad heter det på ditt 

språk? Och hur har du det i ditt land?[…]. (Fredrika) 

Frågor som uppstår är att det inte framgår om arbetet med barns inflytande i 

språkutveckling och lärande används medvetet av alla förskollärare. Denna tolkning är 

baserad på förskollärarnas uttalanden om hur de använder barns inflytande i 

verksamheten. 

7.3.1 Analys 

 

De svar och citat som framgår i resultatet tolkas i denna analys i relation till relevant 

litteratur. Pedagogernas val av redskap för utveckling och lärande har varit relativt lika. 

Resultatet utgår ifrån att val av mediering för lärande och utveckling har varit 

kommunikation och med hjälp av kommunikation kan pedagoger lättare samspela med 

barnen, vilket den sociokulturella teorin förespråkar (Säljö 2010; Kultti 2012). I detta 

avsnitt utgår resultatet ifrån att pedagoger strävar efter att vara lyhörda inför barnen. 

Dock påvisas en skillnad i hur stor utsträckning detta sker genom pedagogernas 

arbetsformer. Användning av barns inflytande används genom att förskollärarna är 

lyhörda inför barnens åsikter och tankar i arbetet med flerspråkiga barn. Tolkningarna 

har gjorts utifrån resultatet där det finns en antydan att förskollärarna styr hur det 

svenska språket och modersmålet ska läras ut. Parallellt använder sig 

modersmålspedagogerna av barns inflytande på ett mer konkret sätt, då de 

kommunicerar med barnen och utgår ifrån deras intresse för att skapa lärandesituationer 

som stödjer barns modersmål. Genom att vara lyhörda inför barnen tolkar vi 

pedagogernas arbetssätt som att de i samspel med barnen utgår från barnens intressen 

men i olika bemärkelse. Tolkningen kopplas till den sociokulturella teorin där Vygotskij 

menar på att barn lär i samspel och i kommunikation med andra. Utifrån detta skapar 

alla pedagoger olika arbetsformer för samspel i arbetet med flerspråkiga barn (Lourenco 

2012). De arbetsformer som beskrivs utifrån det framtagna resultatet är att 

förskollärarna och modersmålspedagogerna arbetar förhållandevis lika men med vissa 

undantag. Ett av undantagen är att förskollärarna vill ge barnen det svenska språket.  
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Det görs genom att berika barnen med nya svenska ord och synonymer i sitt arbete med 

flerspråkiga barn. Medan modersmålspedagogernas arbetssätt är att berika barnen med 

ord på modersmålet som i sin tur ska gynna barnets svenska språkinlärning. Vygotskij 

menar att mediering som är olika former av språkliga och materiella redskap används i 

kommunikation med andra. Dessa redskap kan användas på olika vis beroende på vilket 

syfte pedagogerna har. Redskapen som används i arbetet med flerspråkiga barn kan 

bidra till att utveckling och lärande sker, vilket Vygotskij menar på går hand i hand med 

varandra och är en del i vår kommunikation med andra (Säljö 2010; Kultti 2012). 

Samtliga pedagoger utgår ifrån material och kommunikation för att barnens 

språkutveckling ska främjas. Genom användning av material och kommunikation som 

arbetsform kan barns språkutveckling och språkförståelse gynnas. Dessa redskap för 

utveckling och lärande bidrar till att barnen kan förstå sin omvärld och agera i den 

(Säljö 2010; Kultti 2012). 

 

I resultatet är begreppen lyhördhet och intresse återkommande i pedagogernas 

arbetsformer med flerspråkiga barn. Genom lyhördhet skapar pedagoger ett fungerande 

arbete med flerspråkiga barn. Pedagogernas lyhördhet och intresse för barnens 

språkutveckling anses vara betydelsefull då pedagogerna skapar en medvetenhet om hur 

de kan skapa arbetsformer som passar alla barn i deras språkutveckling. För att utöva 

sitt yrke behövs en kompetens i yrkesprofessionen för att samspelet ska fungera i 

praktiken (Säljö 2010). Det handlar om pedagogernas intresse för barns språk. Den 

kompetens som behövs i yrkesprofessionen för att det ska fungera i praktiken grundar 

sig på intresse och vilket förhållningssätt en pedagog har gentemot flerspråkiga barn. I 

resultatet märks ett intresse av olika språk hos samtliga förskollärare. En förskollärare 

berättar att de har litteratur på barnens modersmål, de samtalar om olika kulturer och 

språk tillsammans i barngruppen. Detta tolkas som att förskolläraren är medveten om 

vikten att inkludera barnen i andras levnadsmiljöer och kulturer. Vilket ingår i förskolan 

uppdrag (Skolverket 2010:7). 

[…] Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 

kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i 

ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om 

det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 

bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan 

bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 

och barn med utländsk balgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet.  

 

Detta citat ingår i förskolans uppdrag och är väldigt betydelsefull då pedagoger ska vara 

medvetna vilka uppdrag och mål som ska respekteras i arbetet med barn i förskolan och 

skolan.   

 

7.4 Barns språkutveckling  

 

I intervjuerna berättar förskollärarna hur de upplever modersmålsstödets betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling. De berättar hur de arbetar med barns 

språkutveckling och de har en enhetlig syn på modersmålsstödets betydelse för barnets 

andra språkinlärning.  
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Det är jätteviktigt att dom först har sitt eget språk och känslorna kan dom 

nog bara uttrycka på sitt eget språk, vad jag förstått eller har läst så är det ju 

jätteviktigt. (Fia) 

 

Jätteviktigt är det att man hela tiden är på tårna. Många av våra föräldrar 

vill att när barnen kommer till förskolan ska dom lära sig svenska.  Många 

vill inte att dom ska prata sitt modersmål här utan bara lära sig bra svenska. 

Men det är viktigt att man har ett bra och utvecklat modersmål för att sen 

kunna lära sig fler språk. (Fredrika) 

 

Förskollärarna berättar att de anser det viktigt att barnen först får stöd i sitt modersmål 

för att senare utveckla det svenska språket. I samverkan med vårdnadshavare har de 

lyssnat till deras önskemål om att endast stärka det svenska språket i förskolan, vilket 

förskollärarna egentligen inte anser är det bästa för barnen.  

 

Samtliga modersmålspedagoger berättar att de vill fungera som ett hjälpmedel i 

förskolan i arbetet med flerspråkiga barn. I deras arbete anser de att det är viktigt att 

stärka både modersmålet och det svenska språket samt vilken fördel deras profession 

har vid ankomsten av nyanlända barn.  

 
     

Jag vill att barnen ska stärka sitt modersmål, både i hemmet, 

förskolan och i skolan. När föräldrarna har jobbat och kommer 

hem kanske dom inte har den tiden till att prata med sina barn på 

sitt modersmål. (Marika) 

 
Jag tycker det har jättestor betydelse att dom utvecklar det svenska 

språket om dom inte kan uttrycka sig på modersmålet. Jag tycker 

modersmålsstödet har en stor betydelse för exempelvis nyanlända 

barn som kommer till Sverige. Det är ett stort stöd för dom 

eftersom vissa barn aldrig har varit i förskolan, dom kan inte 

svenska och då är det mycket hjälpsamt att förskolan har tillgång 

till en modersmålspedagog. Och även för dom barn som redan är 

på förskolan är det viktigt att kontinuerligt arbeta med 

modersmålet. (Maria) 

 

Först ska barnens svenska språk fungera sen kommer 

modersmålet. Modersmålet kan vi hjälpa till med, vi är ett 

hjälpmedel kan man säga. (Magdalena) 
 

Modersmålspedagogerna berättar att det främst är det svenska språket som ska fungera i 

början av språkutvecklingen vilket skiljer sig från förskollärarnas syn då de berättar att 

modersmålet har en stor betydelse för barns andraspråkinlärning. Förskollärarna anser 

att barnets modersmål ska utvecklas för att de sedan ska kunna erövra nya språk.  

 

7.4.1 Analys 

 

Begreppssystemet är betydelsefullt för barnets språkutveckling enligt Vygotskij och den 

sociokulturella teorin. Det nya språket barnet ska lära sig grundas i barnets tidigare 

begreppssystem i barnets modersmål och ett välutvecklat modersmål underlättar 

inlärningen av ett andra språk (Kultti 2012). Pedagogernas syn på modersmålsstödets 

betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling är kluvna då förskollärarna berättar att 

barns språkutveckling beror på hur väl barnet hanterar sitt modersmål. De anser att 

modersmålet har en stor betydelse för barnets andraspråkinlärning, vilket Vygotskij 
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menar har att göra med sambandet mellan två olika språks talspråk och skriftspråk. Om 

barnet har sitt modersmål som grund innan inlärning av ett nytt språk utvecklas barns 

språkutveckling då de lär sig nya ord för att beskriva redan existerande ord (Kultti 

2012). Barn som är i utveckling av en andraspråkinlärning kan utnyttja sina 

kompetenser i modersmålet då begreppssystemet skapas. I utvecklingen av ett 

begreppssystem finns det inga skillnader på katt och djur då dessa ord har samma 

betydelse för barnen. Vygotskij menar för att barn som har ett annat modersmål ska 

utveckla ett begreppssystem inom sitt andra språk krävs det förståelse för modersmålets 

fonologi och grammatik. I samband med modersmålspedagoger kan dessa språkliga 

färdigheter underlätta inlärningen av ett andraspråk (Kultti 2012). 

Modersmålspedagogernas syn på barns språkutveckling skiljer sig ifrån förskollärarna 

då de anser att i förskolan ska pedagoger koncentrera sig på att erbjuda barnen det 

svenska språket. En av modersmålspedagogerna menar på att deras jobb är att stötta 

barnen i deras modersmål och vara ett komplement i utvecklingen av barnets 

modersmål. Enligt Vygotskij stämmer inte denna syn och arbetssätt på hur barns 

språkutveckling och begreppssystem ska bli mer omfattande i förskolan. Han menar på 

att det nya språket barnet lär sig grundas i barns tidigare begreppssystem och det språk 

som redan finns och förstås av barnet underlättar inlärning av ett andraspråk (Kultti 

2012). Pedagogernas syn på hur utveckling och lärande ska ske i förskolan är inte 

samstämmig. Vi tolkar pedagogernas olika uppfattningar om barns begreppssystem som 

ett hinder i arbetet med barns språkutveckling. Detta tror vi beror på att det sker olika 

krav på utbildning för förskollärare och modersmålspedagoger. Som förskollärare har vi 

genom utbildning och praktik arbetat utefter förskolans läroplan och har den som 

vägledning i det fortsatta arbetet i förskolan. Modersmålspedagogerna har kanske inte 

den utbildning som framför krav på att arbeta med förskolans läroplan. Ovissheten om 

läroplanens syfte, mål, värdegrund och vägledning förekommer därför inte i 

modersmålspedagogernas arbete.  Detta kan resultera till att pedagogerna tolkar barnets 

flerspråkighet olika, som i sin tur skapar olika förutsättningar för arbetet med barns 

språkutveckling.  Enligt den sociokulturella teorin är kommunikation en bärande del i 

att samspel och samarbete ska fungera i förskolans verksamhet. I arbetet med barns 

språkutveckling är det av vikt att vara överens om vilka arbetsmetoder och syn på 

lärande som ska ske i förskolans verksamhet. Den kommunikation som uppstår mellan 

pedagogerna skapar medel för hur de tillsammans kan erbjuda barn stöd i sitt 

modersmål samt vilka medel de ska använda sig av för att uppnå utveckling och lärande 

i förskolan (Kultti 2012). 
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 Diskussion 8
 

I vår diskussion diskuterar vi det analyserade resultatet i förhållande till vårt syfte. Vår 

resultatdiskussion består av förklaringar och tolkningar av resultatet. De 

professionsrelevanta konsekvenser resultatet innehåller diskuteras också. I vårt val av 

metod diskuteras och kritiskt analyseras vårt resultat. I denna del tar vi upp om olika 

metodval hade kunnat påverka studiens resultat. I vår slutdiskussion tar vi upp de tankar 

som har uppkommit under studiens gång samt vilka framtida forskningsområden som 

kan vara av intresse. 

 

 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Utifrån det analyserade resultatet har vi uppmärksammat vissa hinder i de 

förutsättningar som beskrivs av både modersmålspedagoger och förskollärare. De 

hinder som vi anser påverkar organiseringen och förutsättningarna i arbetet med 

flerspråkiga barn är; stress, barnantalet, tidsbrist samt dålig planering. Det största hinder 

som vi kan se under analysen av resultatet är dock kommunikationsbristen mellan 

pedagogerna. Vi tror att det finns olika sätt att få en bättre strukturerad arbetsmiljö. För 

att förbättra situationen skulle kommunikation kunna hjälpa pedagogerna att planera en 

mer strukturerad arbetsmiljö för både förskollärare och modersmålspedagoger i sitt 

arbete med flerspråkiga barn. Genom kommunikationen skulle förskollärare och 

modersmålspedagoger få en bättre inblick i varandras arbete och pedagogerna skulle 

därmed bli mer integrerade i arbetet med flerspråkiga barn. Kommunikation kan även 

bidra till att pedagogerna får en inblick i varandras förutsättningar i arbetet med 

flerspråkiga barn. Förståelsen för varandras förutsättningar kan i sin tur bidra till bättre 

förutsättningar för en strukturerad arbetsmiljö då pedagogerna skapar sig en förståelse 

för varandras förutsättningar. Detta tror vi skulle gynna arbetet med flerspråkiga barn. 

Under studiens gång reflekterade vi mycket kring problematiken i pedagogernas miljö 

samt varför det inte sker några förändringar. Vi ställde oss frågor som; vem ska ta på sig 

ansvaret till att miljön ska bli en plats för utveckling och lärande? Är det förskollärarna 

eller modersmålspedagogerna? Då kommunikation är en viktig del av miljön är det 

viktigt att pedagogerna skapar en miljö som präglas trygghet och struktur då dessa 

enligt Vygotskij påverkar barns utveckling (Säljö 2010; Kultti 2012). Vygotskij menar 

på att organisationen kan förbättras om miljön förbättras men att detta endast kan ske 

om det finns en samsidig syn på hur pedagogerna ska samspela och samarbeta 

(Jakobsson 2012). 

 

Kommunikationens betydelse är avgörande då pedagogerna ska samarbeta och samspela 

med varandra i arbetet med flerspråkiga barn. För att ett gott samarbete ska ske mellan 

pedagogerna anser vi att modersmålspedagogerna måste bli en integrerad del i 

förskolans verksamhet. Genom kommunikation kan detta ske, då pedagogerna utbyter 

tankar och uppfattningar om organisationen. Problemet som finns i samspelet och 

samarbetet mellan pedagogerna och som hindrar deras integrering mellan varandra att 

utvecklas kan enligt Vygotskij möjliggöras genom kommunikation (Lourenco 2012). 

Vygotskij beskriver språket som ett redskap för samspel och att pedagoger kan genom 

kommunikation bidra till ett fungerande samspel och samarbete (Säljö 2010). Denna 
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kommunikation kan bidra till att samarbetet mellan pedagogerna kan utvecklas. Samt att 

pedagogernas tankar och uppfattningar om vad samspel och samarbete innebär i 

förskoleverksamheten kan utveckla pedagogernas arbetssätt samt förhållningssätt i 

arbetet med flerspråkiga barn. Modersmålspedagogernas integrering i förskolans 

verksamhet kan utvecklas då de får mer information och delaktighet i förskolans tema 

arbete, dagliga rutiner och/eller arbetssätt. Förskollärarnas integrering i 

modersmålspedagogernas arbetsformer kan ge förskollärarna en större förståelse för 

deras arbetsformer samt skapa tydligare riktlinjer i hur samspelet och samarbetet ska 

utformas i verksamheten.  

 

Utifrån vår analys tror vi att kommunikationen som sker mellan pedagogerna kan ha en 

påverkan på pedagogers samverkan med flerspråkiga barn. I analysen tar vi upp att 

pedagogerna utgår från barnens intressen i arbetet samt använder barns inflytande i sina 

situationer i förskolan. Deras val av material i arbetet med flerspråkiga barn har varit 

relativt lika och båda parter strävar efter att inkludera barnen i verksamheten. Vygotskij 

talar om att pedagogers kompetens och intresse har en stor betydelse i den 

sociokulturella teorin och att mediering är en viktig del av teorin. Med mediering menar 

Vygotskij att människan använder sig av två olika sätt att bidra med kommunikation, 

språkliga redskap och materiella redskap, dessa förklaras tydligare under avsnittet 

teorianknytning. I tidigare forskning har det påvisats att kommunikationen mellan 

pedagoger och pedagoger och barn har en stor påverkan på barns språkutveckling och 

att detta kan påverka de flerspråkiga barnens språkutveckling. Samtliga pedagoger 

menar på att modersmålet har en stor betydelse i barnens andraspråkinlärning vilket 

även Vygotskij menar på har en betydelse i begreppshantering. Vi kan dock se en 

skillnad i vilken ordning de olika språken har för betydelse mellan 

modersmålspedagoger och förskollärare. Förskollärarna anser att modersmålet ska läras 

in först för att detta är viktigt för barns andraspråkinlärning. Deras sätt att prioritera 

modersmålet stämmer väl in på Vygotskij teori eftersom barn med annat modersmål har 

lättare för att lära andra språk om de kan sitt modersmål. Vygotskij menar på att om 

barn kan grunderna i sitt modersmål utvecklas deras språkinlärning och 

språkutveckling. Vid inlärning av ett andraspråk använder sig flerspråkiga barn av 

modersmålet för att översätta det nya språket (Kultti 2012). Modersmålspedagogerna 

anser dock att det svenska språket ska prioriteras och att de som modersmålspedagoger 

är ett komplement till modersmålsspråket. Detta stämmer inte in med Vygotskijs syn på 

begreppshantering vilket vi förundras över då vi ansåg att modersmålspedagogerna 

skulle anse att modersmålet har större betydelse i barns språkutveckling.  

 

Det som dock avviker i vårt resultat är att pedagogerna använder sig av Vygotskijs 

sociokulturella teori i organisationen och de arbetar utefter teorin men under 

intervjuerna talar de inte om denna teori. Under analysen av resultaten har vi lagt märke 

till att pedagogerna även använder sig av den proximala utvecklingszonen i arbetet med 

flerspråkiga barn men att de inte nämner den under intervjun. Vi tolkar detta som att 

dessa begrepp har en betydelse i pedagogernas arbetssätt och att de möjligtvis är 

inarbetade under årens gång.  

 

8.2 Professionsrelevanta konsekvenser 

 

Vårt syfte med studien var att undersöka pedagogernas samspel och kommunikation, 

miljö, mediering och begreppshantering i arbetet med flerspråkiga barn. De 
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konsekvenser som vi kan se mellan pedagogerna är att samarbetet inte fungerar optimalt 

på grund av deras kommunikationsbrist. Detta bidrar i sin tur till att förutsättningarna 

för organisering och förutsättningar för ett samarbete mellan pedagogerna och barnen 

inte fungerar optimalt. Pedagogernas arbetsmiljö drabbas även vid 

kommunikationsbrist, vilket i sin tur leder till att barnens förutsättningar för utveckling 

och lärande blir lidande. Kommunikationsbristen som finns kan även bidra till flera 

professionsrelevanta konsekvenser som kan komma att påverka organiseringen och 

miljön i förskolan. Då vår studie handlar om samarbete kan brist i kommunikationen 

leda till en försämring av samarbetet mellan pedagogerna och samarbetet med barnen på 

lång sikt, vilket i sin tur kan drabba barns flerspråkiga språkutveckling.  

 

 

8.3 Metoddiskussion 

 

I vår studie valde vi att använda oss en kvalitativ metod och semistrukturerad intervju 

som teknik. I den semistrukturerade intervjun ställde vi samma frågor till alla 

respondenter där frågorna fick tolkas och respondenterna hade fria svarsmöjligheter. 

Vårt syfte med att ha en semistrukturerad intervju var att få ut så mycket information 

som möjligt utifrån studiens syfte. Genom att använda oss av en semistrukturerad 

intervju som teknikmetod fick pedagogerna svara på frågor utifrån sina egna 

arbetsförhållanden och erfarenheter.  

 

Eftersom vi valde att använda oss av en kvalitativ metod har vi också funderat över hur 

studien hade påverkats av användandet av en kvantitativ metod istället. I en kvantitativ 

undersökning hade vi använt oss av slutna frågor för att underlätta bearbetningen av 

resultatet. Denna form av intervjumetod hade inte gett oss fördjupade förklaringar av 

våra intervjufrågor men möjligtvis uppriktiga svar. Våra undersökningar genomfördes 

på varje pedagogs respektive arbetsplats då vi ansåg att de fick välja plats för tryggheten 

och bekvämlighetens skull. Detta hade inte ändrats oavsett metodval då vi anser att 

tryggheten kan vara betydelsefull för respondenternas svar. 

 

Genom en kvantitativ metod, med enkät som redskap hade vi möjligtvis fått ett annat 

resultat.  Vi hade då fått skicka ut enkla enkäter med några frågor som skulle besvaras 

och som sedan skickas tillbaka till oss. Då hade vi fått en ungefärlig statistik om vilka 

förskolor det är som arbetar med flerspråkiga barn. Vi tror att nackdelen med att 

använda sig av en kvantitativ metod för att göra en förundersökning till vilka förskolor 

som arbetar med flerspråkiga barn, innan den kvalitativa metoden ägt rum hade kanske 

gett läsare en förskönad bild av hur flerspråkiga barn stöttas i sitt modersmål just på 

vissa förskolor. De förskolor som inte inkluderas i intervjun på grund av sina minskade 

resurser eller intresse hade kanske hamnat i skymundan. Fördelen med ett tydligare 

urval är dock att vi i vårt resultat kanske hade fått fram mer fakta om pedagogernas 

samarbete och samspel i arbetet med flerspråkiga barn. 

 

Vi valde att de förskolor som skulle vara med i vår undersökning skulle befinna sig i ett 

mångkulturellt upptagningsområde för att kunna få ut så mycket som möjligt i 

förhållande till studiens syfte. Därmed har vi reflekterat över hur vårt resultat hade blivit 

om detta inte var ett krav i vårt urval av förskolor. Om förskolorna inte hade haft ett 

mångkulturellt upptagningsområde tror vi inte att vi hade fått fram ett resultat som 

stödjer vårt syfte. Därför kände vi att det var viktigt att de förskolor som fanns hade 
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flerspråkiga barn i förskolan. Hade vårt resultat blivit annorlunda om vi valt att skicka 

ut intervjufrågorna innan intervjun ägde rum? Hade förskollärarna och 

modersmålspedagogerna haft möjlighet att ta del av intervjufrågorna någon dag innan 

intervjun ägt rum så hade vi nog fått tydligare svar på samtliga intervjufrågor. Detta 

hade underlättat vår bearbetning av empirin för att kategorisera och tematisera de olika 

svaren som framkommit under intervjun. Nu är vår uppfattning att en del av 

pedagogerna hade svårt att uppfatta våra intervjufrågor och de svar vi önskade att få 

fram inte framgick i respondenternas svar. Här tänker vi också att vi kanske hade kunnat 

formulera våra intervjufrågor på ett annat sätt och gjort dem tydligare för att 

respondenten skulle få en bättre uppfattning om vad det är vi egentligen menar med de 

frågor vi ställde. Detta hade möjligtvis gett oss en skarpare bild över förskollärares och 

modersmålspedagogers samarbete och samspel.  

 

8.4 Slutdiskussion 

 

Tankar som uppkommit under arbetes gång är; Vem är det som ansvarar för planeringen 

av att arbetet ska fungera mellan förskollärare och modersmålspedagoger? Har 

förskolechefen något att göra med den struktur och de förutsättningar som förskollärare 

och modersmålspedagoger ställs inför i arbetet med flerspråkiga barn?  Kan 

förskolechefens roll vara av betydelse i pedagogernas förutsättningar? I efterhand 

diskuterade vi om studien borde inkluderat förskolecheferna i förhållande till deras 

uppdrag i förskolan. Detta hade kanske gett en klarare bild av att se vart det brister 

någonstans i pedagogernas arbete med flerspråkiga barn. I dagsläget är det 

förskollärarna och modersmålspedagogerna som periodvis arbetar under tråkiga 

arbetsförhållanden. Detta kan i sin tur drabba pedagogernas samarbete och samspel i 

deras arbete med flerspråkiga barn.  

 

8.5 Fortsatt forskning 

 

Framtida forskningsområden skulle kunna vara att göra en ny studie för att undersöka 

förskolechefens uppdrag gällande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Studien 

hade möjligtvis gett oss en tydligare bild av vems ansvar det är för att modersmålsstöd 

erbjuds i förskolan. Det hade gett oss en inblick i hur organiseringen sker i 

verksamheterna för att skapa gynnsamma arbetsförhållanden för pedagogernas arbete 

med flerspråkiga barn. 
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Vygotskij, Lev Semenovič (1978). Mind in society: the development of higher 

psychological processes. Cambridge, Mass.: Harvard U.P 

 

Vygodskaya, Gita L (1999) Vygotsky and Problems of Special Education 

 

Wallén, Göran (2011). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Yazici, Zeliha, Ilter, BinnurGenc, Glover, Philip (2010). How bilingual is bilingual? 

Mother-tongue proficiencyand learning through a second language. I: International 

journal of early years education. 

http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=80c4665a-bbd2-

43de-b755-f8905916080e%40sessionmgr4003&vid=6&hid=4211 

(2014-05-26). 

 

 

 

  

http://ecrp.uiuc.edu/v13n2/query.html
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=80c4665a-bbd2-43de-b755-f8905916080e%40sessionmgr4003&vid=6&hid=4211
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=80c4665a-bbd2-43de-b755-f8905916080e%40sessionmgr4003&vid=6&hid=4211


 

 

 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 

 

Informationsbrev 
 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Under vår sista termin ska vi göra ett examensarbete som handlar 

om flerspråkighet i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur förskolor arbetar 

med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Vi undrar därmed om du skulle vilja delta i 

vår studie under en intervju där vi kommer att ställa några frågor angående 

flerspråkighet i förskolan.  

Vi kommer att kontakta dig för svar om ca en vecka. Om du har några frågor eller vill 

veta mer om vår studie så hör gärna av er till: 

 

Malin Karlsson 

E-post: mk222jp@student.lnu.se 

Mobnr: 0738056064 

 

Tanja Gracanlic 

Epost: tg222bk@student.lnu.se 

Mobnr: 0707832505 

 

Med vänlig hälsning: Tanja Gracanlic & Malin Karlsson  
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II 

  

Bilaga B Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 
 

Kan du beskriva kortfattat vad detta är för förskola? 

Hur många barn går det på er avdelning? 

Hur länge har du arbetat här? 

Hur länge har du varit en verksam förskollärare? 

 

Hur många flerspråkiga barn går det på er förskola? 

- Hur många olika språk handlar det om? 

Hur arbetar du med flerspråkiga barn? 

– vilka likheter/skillnader finns det i arbetet med flerspråkiga barn i jämförelse med det 

svenska språket? 

– vilka resurser finns för detta arbete?  

– vilka resurser anser du att det skulle finnas? 

 

Hur samarbetar ni med modersmålspedagogerna?  

– hur följer ni upp arbetet med modersmålspedagogerna? 

 

Vilka utbildningar ges angående språkutveckling för flerspråkiga barn? 

- Hur anser du att arbetet kan bli bättre? 

 

Vilket material använder ni er av? 

– hur använder ni er av materialet? 

– hur ofta använder ni er av materialet? 

 

Hur använder du barns inflytande i arbetet med språkutveckling? 

Hur uppmuntrar ni barn till att använda sitt språk i förskolan?  

 

Vilken betydelse anser ni språkutvecklingen har för flerspråkiga barn? 

Vilken betydelse anser ni att modersmålsstödet har för flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

På vilka sätt anser du att ert arbete skiljer sig i jämförelse med andra på samma 

förskola? 

– Andra förskolor? 

Finns det någonting du vill tillägga som är av betydelse i arbetet med flerspråkiga barn 

som vi inte har berört? 

 

 


