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Sammanfattning 
 
Denna studie har utgångspunkt i att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkighet inom 
förskolan, där fokus läggs på svenska som andraspråk. Syftet med studien är att belysa på 
vilket sätt förskollärare berättar att de kan arbeta med flerspråkighet, med fokus på svenska 
som andraspråk, i den dagliga verksamheten. Forskningsfrågorna som undersöks är: På vilket 
sätt arbetar förskollärare med flerspråkighet i verksamheten? Och vad anser förskollärare vara 
de viktigaste delarna i andraspråksutvecklingen? Studien är baserad på kvalitativa intervjuer 
av tre verksamma förskollärare på tre olika förskolor. Resultatet av studien visar på att ju mer 
intresse och kunskap de intervjuade pedagogerna har kring barns flerspråkiga utveckling, 
desto högre grad arbetas det med det i verksamheten. Informanterna känner en viss osäkerhet 
kring arbetet med flerspråkighet i förskolan. Intervjun visar på att osäkerhet hos de tillfrågade 
förskollärarna landar istället i ett kulturarbete, där fokus läggs på att stärka barnets kulturella 
identitet.  
  
Sökord: Lärande av språk, modersmål, förskollärare  
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Inledning 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att 
lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall 
medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla 
det svenska språket och sitt modersmål.” (Skolverket, 1998/2016, s. 7) 
 

Utdraget ovan, som är från läroplanen, beskriver tydligt att flerspråkiga barn ska få en 
möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Nästan vart femte barn 
inom förskolan talar fler än ett språk (Skolverket, 2013). Det är en stor andel av barnen på 
förskolan som är flerspråkiga, och det är en anledning att förskollärare bör lyfta blicken för 
denna utmaning som de står inför, att jobba språkutvecklande på språk de inte behärskar. Det 
är läskigt, men det är nödvändigt för barnens skull. Antalet barn som har svenska som 
andraspråk ökar ständigt och det gör att det är viktigt att pedagoger får ta del av nya 
forskningsresultat och utvecklingsidéer inom området (Skolverket, 2013). En bra grund för 
förskollärare att stå på skulle kunna vara att läsa mer om detta ämne under 
förskollärarutbildningen för att kunna ta tag i arbetet med flerspråkiga barn.  
 
Tidigare fick familjer ansöka om modersmålsstöd från och med att barnet har fyllt 3 år. Nu 
har denna ålder höjts till sista året på förskolan. Alltså får familjen möjlighet att ansöka om 
modersmålsstöd ett år innan skolan startar. Det går inte ihop med det som Skolverket (2001) 
skriver om, att ju tidigare modersmålsstödet sätts in desto lättare kommer barnet att ha i sin 
språkutveckling gällande sina språk. Ju bättre modersmål, desto bättre andraspråk (svenska), 
och det leder i sin tur till att barnen får det lättare att klara de nationella målen i skolan 
(Skolinspektionen, 2010). Så det är alltså inte bara en fråga om barnens rätt till att få stöttning 
kring att lära sig sitt modersmål, utan det bottnar i något mer, i barnens framtida skolgång, 
något som påverkar barnens framtida liv. Hur ser det egentligen ut ute i verksamheten? Är det 
något som det jobbas aktivt med? Det är något jag ska ta reda på med hjälp av mitt 
examensarbete.  

 

Syfte  
Syftet med denna intervjustudie är att belysa på vilket sätt förskollärare berättar att de kan 
arbeta med flerspråkighet, med fokus på svenska som andraspråk, i den dagliga verksamheten. 

Frågeställningar  
 

• På vilket sätt berättar förskollärare att de arbetar med flerspråkighet i verksamheten? 
• Vad anser förskollärare vara de viktigaste delarna i andraspråksutvecklingen? 
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Litteraturgenomgång 

Under detta kapitel kommer jag ge en inblick i studiens huvudämne, flerspråkighet hos barn. 
Jag kommer klargöra en del begrepp så som modersmål, flerspråkighet och andraspråk som 
jag kommer att använda mig av. Vad utvecklingen av både modersmålet och svenskan har för 
betydelse längre fram i barnets liv men även ta upp hur förskolan kan jobba med flerspråkiga 
barn. I den här delen kommer jag även ta upp ett perspektiv på hur barns språkutveckling ser 
ut ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Centrala begrepp  
 
Det finns många olika definitioner och innebörder kring hur många modersmål man kan ha, 
vad flerspråkighet innefattar och hur synen på ett andraspråk ser ut. Jag har valt att definiera 
dessa på detta sätt med stöd utifrån hur litteraturen benämner dessa begrepp. Om ett språk lärs 
in innan tre års ålder benämns det som barnets förstaspråk, alltså blir det barnets modersmål 
(Calderon, 2004: Sandvik och Spurkland, 2009). Om barnets föräldrar talar två eller flera 
olika språk som lärs ut samtidigt får barnet dessa språk som sina modersmål (Sandvik och 
Spurkland, 2009). Om språket lärs in efter tre års ålder ses det som barnets andraspråk. Detta 
är ett väldigt enkelt sätt att förklara ett första och andra språk, det beror också på i vilken 
utsträckning barnet hör språket och hur de olika språken talas i hemmet som utgör vilken 
benämning det får (Calderon, 2004).  

Sociokulturellt perspektiv 
 
I det sociokulturella perspektivet som Vygotskij är grundare för, ser man kunskap som något 
som föds via samspel och kommunikation med andra människor, lika så för 
språkutvecklingen. Språket är beroende av den kultur barnet lever i och i början är barnets 
språk socialt inriktat på kommunikation (Svensson, 2010).  
Gruber (2011) skriver om Vygotskijs teori och menar att språket och tänkandet inte utvecklas 
individuellt utan i ett samspel med andra. Han menar på att barn föds med en grund i språk 
och tänkande men även med minne som sedan övas upp och blir mer utvecklat ju mer barnet 
interagerar med andra. Gruber skriver att ett viktigt antagande i Vygotskis teori kring lärande 
är att barn kan visa en högre nivå av kognitiv kompetens med mer kapabla jämnåriga och 
vuxna. Han skriver även att det är bättre om pedagoger som ska lära ut saker till barn lägger 
sig ett snäpp över barnets kunskap för att utmana det i sin utveckling (Gruber, 2011). Wester 
(2009) lägger också vikt vid att språket utvecklas i samspel med andra och är i ett 
beroendeförhållande till annan utveckling. De upplevelser som barnen berikas med påverkar 
och förändrar de inre förutsättningar som barnet bär på så att fler intryck kan tas emot och 
lagras. Svensson (2010) beskriver Vygotskijs syn på språket, att det är ett redskap i samspelet 
med andra människor som sedan utvecklas till att bli ett redskap för tänkande. 
Kommunikationsprocesser och samspelet med andra människor är i ett sociokulturellt 
perspektiv en nödvändighet för människans lärande (Skans, 2011). Enligt Gibbons (2006) är 
det viktigt att använda språket i samspel med andra människor för att det ska utvecklas på 
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bästa sätt. Han menar på att lärandet om språk blir mest meningsfullt i samspel med andra och 
i situationer där språket används.  
 
Den flerspråkiga utvecklingen 
 
Människan behöver all den kunskap hon kan få för att bygga upp sin identitet och sitt språk 
(Bratt, 1985). Att kunna ett språk leder till att fungera i den kultur man lever i, att kunna flera 
språk ger oss tillgång till flera världar. Språket kan ses som en del av människans identitet 
som ger oss tillgång till tänkandet och interaktionen med andra människor. Språket ger 
människan självkänsla och utvecklingsmöjligheter, som även blir en del i människans 
tänkande, lärande och drömmande (Calderon, 2004).  
 
Barns flerspråkiga utveckling ter sig i stort sett på samma sätt som den enspråkiga 
utvecklingen. Det som skiljer sig åt är takten de utvecklas i, generellt sätt tar det längre tid att 
bli en flerspråkig individ än att endast lära sig ett språk. I den flerspråkiga utvecklingen blir 
det väldigt tydligt att språkinlärningen i hög grad kan ses som något som föds ur samspelet 
med andra människor och språkstimulerande aktiviteter är av stor betydelse. Genom samtal 
och interaktion med andra individer föds språket (Svensson, 2010). Barn kan utveckla 
färdigheter i två eller flera språk på olika sätt, det finns två slags olika flerspråkighet, antingen 
simultan eller successiv. Simultan flerspråkighet kallas det om barnet lär sig fler språk redan 
från födseln eller från mycket tidig ålder där inlärningen av språken sker parallellt. Om 
inlärningen däremot av ett till språk sker efter att det första språket lärts in ordentligt, man 
brukar säga efter tre års ålder, kallas det för successiv inlärning av ett andraspråk. I båda 
fallen är det vanligt att barnet blandar båda sina språk, dels beror det på en mognadsprocess 
att kunna hålla isär sina språk och dels att man inte kan all grammatik och ord på det nya 
språket (Calderon, 2004).  
 
Barn utvecklar de språk som de hör omkring sig. De barn som möter sitt andra språk redan 
innan sex års ålder har en överlägsen möjlighet till att tillägna sig det nya språket på bästa sätt 
gällande uttal och grammatik. Förskolebarn har alltså en klar fördel gentemot de barn som 
möter sitt andraspråk senare i livet. Det är på grund av att de yngre barnen har en talapparat 
som gör det möjligt för de att forma ord och ljud som inte finns på deras första språk. 
Däremot tar det längre tid för ett yngre barn att lära sig språk jämfört med äldre barn. Basen 
bör vara lagd i förskolan, därför är det viktigt att förskolan tar sig an arbetet med flerspråkiga 
barn (Calderon, 2004). Endast låg ålder i sig har inte den största betydelsen för hur snabbt ett 
barn lär sig ett andraspråk, utan det som har störst betydelse är attityden barnen möter i miljön 
de vistas i samt deras egna motivation till att lära sig ett nytt språk. Den betydelsen som en låg 
ålder kan spela in i, är att barn i låg ålder har lättare att utskilja olika fonetiska ljud i språket 
samt har lättare för att lära sig uttal (Kultti, 2014).  
 
De allra flesta successivt flerspråkiga barn har en tyst period, en icke-verbal period där de inte 
talar sitt andraspråk. Många av de barn som är i en utvecklingsfas av att lära sig ett nytt språk 
lägger ner mycket tid på att lyssna och lära sig det nya språket. Vissa barn testar att prata det 
nya språket på en gång, medan andra barn lyssnar till sig språket och blir tysta. Den icke-
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verbala perioden kan sträcka sig upp till 6-12 månader. Det kan vara svårt att förhålla sig till 
det tysta barnet då det önskvärda är att få respons på det som sägs. Dock är det otroligt viktigt 
att inte pressa barnet till att prata utan vänta ut barnet och låta den språkliga utvecklingen ta 
sin tid. Det är viktigt att personalen på förskolan tar sig tid att försöka förstå barnet på det sätt 
som det uttrycker sig på, likväl om det är ord på modersmålet eller genom gester och mimik. 
Att försöka skapa trygghet hos barnet och använda ord som barnet är mest mottaglig för 
skapar en miljö för lärande (Sandvik och Spurkland, 2009).  

Hur kan förskolan stötta barns flerspråkiga utveckling? 
 
Inom förskolans verksamhet kan lärandet gällande flerspråkighet ses ur två vinklar, antingen 
genom naturligt lärande eller genom styrt lärande. Med det naturliga lärandet menas att barnet 
lär sig sitt andraspråk naturligt i verksamheten, det finns runt barnet hela tiden på ett eller 
annat sätt i rutinsituationer under dagen, vilket är en viktig del i lärandet av språk. Det styrda 
lärandet innebär att barnets språk utvecklas och stimuleras i form av språkstyrda aktiviteter 
som i syfte har att stödja den språkliga utvecklingen (Skans, 2011).  

Inom språkdidaktiken har det länge ansetts att språket tillgodogörs på bästa sätt i miljöer där 
språket används på ett meningsfullt och naturligt sätt. Till exempel att fokus inte ligger på att 
endast lära ut språket, utan att det görs i samband med aktiviteter i den dagliga verksamheten 
(Gibbons, 2006). Skolverket (2001) menar även de att språkinlärningen behöver ske naturligt 
i den dagliga verksamheten och har därför tagit fram fyra vanliga metoder som förskolan kan 
jobba med kring det flerspråkiga lärandet. Den första metoden är Total physical respons, och 
är en metod som innebär att pedagoger ger instruktioner till barnet som ej behöver svara med 
ord, utan det räcker att visa med handling att det förstått. Den här metoden går att använda på 
barn i alla åldrar då pedagogen kan anpassa det efter barnets mognadsnivå eller utefter 
språkliga kunskaper. Musik, den andra metoden, och speciellt att få sjunga sånger är något 
som ger stor inverkan i det språkliga lärandet och bidrar till att få träna på ord, begrepp och 
språkmelodi (Skolverket, 2001). Ramsor, sång och musik är roligt och gör så att barnet lättare 
tar till sig språkets ljud, ord och satsmelodi. När det gäller barn som ska lära sig svenska som 
andraspråk kan musik, sånger och ramsor vara till en stor hjälp att lättare minnas nya ord och 
eller hela meningar (Calderon, 2004). Sagor och berättelser som är den tredje metoden är 
något som används flitigt inom förskoleverksamheten och det är något som ger barnet 
språkliga möjligheter till att förstå med hjälp av bilder (Skolverket, 2001). Att berätta sagor 
eller läsa böcker med barnen berikar språkutvecklingen avsevärt. Därför är det viktigt att 
barnen får många stunder med vuxna som läser och berättar sagor för dem. Så småningom 
kommer de själva vilja berätta, berättandet är att utveckla sitt språk där ord, grammatik och 
uttal kommer på köpet (Calderon, 2004). Den fjärde metoden som används i syfte att utveckla 
flerspråkighet är att använda sig av leken (Skolverket, 2001). Leken är grunden för allt 
lärande och det är i leken vi lär oss om livet. I leken utvecklas bland annat barnens 
kommunikationsförmåga, inte bara genom ord utan också genom gester och miner, ljud och 
tonfall. När barn leker måste de lära sig att utrycka sina känslor och viljor så att andra förstår 
dem, men även lära sig att lyssna till vad sina kompisar har att säga. För barn med svenska 
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som andraspråk kan språket bli ett hinder i leken och det är därför viktigt att det finns vuxna 
till hands som kan stötta och underlätta för barnen. (Calderon, 2004).  

Att använda sig av flera sätt för att stimulera den språkliga utvecklingen är en fördel då 
processen av att bygga upp ett språk består av så många delar (Tisell, 2009). Tisell (2009) 
fortsätter att skriva om att tal, bilder, text och tecken är väsentliga delar inom språket, och 
används dessa komponenter i kombination till varandra medför det en mer effektiv 
språkutveckling. Hon menar även på att användningen av tecken gör att orden och kunskapen 
om språket sitter kvar längre hos barnen samt att de får möjlighet till att lära sig fler ord i en 
snabbare takt. Flerspråkiga barn drar stor nytta av att se sitt nya språk i så många olika sätt 
som möjligt där tecken är ett stort stöd till talet. Även Ladberg (2003) förespråkar tecken som 
stöd som ett bra verktyg när barn ska tillgodose sig ett andraspråk. Vid tillägnandet av ett nytt 
språk kan användandet av tecken underlätta då det är lättare för barn att styra händerna och att 
se tecken än att tala och höra ord. Hon betonar också att tecken som stöd främjar flerspråkiga 
barns språkutveckling.  

Mycket av det som görs för att stimulera enspråkiga barns språkutveckling kan göras med 
flerspråkiga barn också, men det är viktigt att det får ske på barnens alla språk (Svensson, 
2010). Calderon (2004) skriver att barn behöver använda sig av språket i många olika 
sammanhang för att tillgodose sig det. Svensson (2010) menar på att det också är viktigt att 
inte pressa barnen till att prata utan att vänta in dem och göra det efter deras godkännande. 
Kultti (2014) skriver om en forskningsstudie som visar på att det erbjuds rikligt med 
möjligheter till att utveckla det svenska språket inom förskoleverksamheten, genom till 
exempel högläsning av böcker. Däremot så uppmärksammas ej andra modersmål än svenska 
som ett uttryckssätt för lärande. Övriga modersmål används mycket lite under den dagliga 
verksamheten men får en större roll vid hämtning och lämning. På förskolor runt om i Sverige 
finns det gott om böcker, på svenska. Böcker på andra språk finns väldigt sällan trots att det är 
en viktig bit i flerspråkiga barns språkutveckling (Kultti, 2014). För att ett barn ska lära sig 
sitt andraspråk behöver barnet medverka i samtal som innehåller språkliga utmaningar som 
anpassas efter barnets språkliga nivå (Skolverket, 2013).  

Vilken roll har förskollärare för barns flerspråkiga utveckling? 
 
Omgivningens attityder gentemot barns flerspråkighet påverkar barnets språkutveckling. 
Negativa attityder i omgivningen kan skapa oro och ovilja hos föräldrarna att använda 
modersmålet med sina barn. Därför är det viktigt att personalen på förskolan ger stöd åt 
föräldrarna att använda sitt modersmål med barnen. Om barnet ges möjlighet till att utveckla 
båda sina språk kommer språken att berika och komplettera varandra. Det kallas för en additiv 
språkmiljö, en miljö där barnets språk och kultur tillåts att utvecklas. I en subtraktiv miljö 
innebär att barnen lär sig ett nytt språk men glömmer det första (Calderon, 2004).  
 
Det är inte bara omgivningens attityder som spelar in i barns flerspråkiga utveckling. Även 
attityden som barn möter av förskollärare påverkar i högsta grad deras flerspråkiga utveckling 
(Skolverket 2013). Även förskollärares kunskaper kring språk, men framförallt deras 
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engagemang, är en förutsättning för att ett bra arbete kring barns flerspråkiga utveckling ska 
ske i högsta möjliga grad (Skans, 2011). Har inte förskolan tillgång till en flerspråkig pedagog 
kan pedagoger ha ett tätt samarbete med barnets föräldrar för att stimulera barnets 
språkutveckling. För att samarbetet ska ge något gäller det att se föräldrarna som en resurs 
och att våga ställa frågor, men framförallt att våga lyssna på svaren. Genom detta kan ett 
samarbete mellan hem och förskola utvecklas och barnets språkliga utveckling kan föras 
framåt på bästa sätt (Benckert, Håland och Wallin, 2008). Hur de olika språken används i 
hemmet blir en viktig del i den flerspråkiga utvecklingen på förskolan, därför är ett nära 
samarbete mellan hem och förskola viktigt i denna fråga (Kultti, 2014). Förskolan bör ta 
hänsyn till barnets liv utanför förskolans verksamhet där en nära dialog med barnens föräldrar 
är oerhört viktigt, ett öppet och genuint samarbete är viktigt för barnen, inte minst för de 
barnen som är nyanlända här i Sverige (Calderon, 2004).  

Modersmålets roll i utvecklandet av ett andraspråk 

Ett välutvecklat modersmål ger större chanser att tillgodose sig ytterligare ett eller flera språk. 
De barn som känner sig trygga i sitt modersmål lär sig det nya språket genom att lyssna och 
öva på språket i lekfulla och språkstimulerande aktiviteter. Det gäller för pedagogerna att 
arbeta för att stärka barnens positiva självbild, då självbilden och identitetsskapandet är en 
viktig del i viljan till att lära sig flera språk (Calderon, 2004). Kultti (2014) skriver även att 
det är viktigt att låta barnen bli aktörer i sitt egna lärande då det leder till större intresse för 
lärande hos dem. Det är viktigt att låta barnet vidareutveckla sitt modersmål samtidigt som det 
lär sig sitt andraspråk vilket skapar en förutsättning för att utvecklingen av de båda eller flera 
språken blir god. Modersmålet är viktigt på flera plan, bland annat i relationen till familj och 
släkt, men också att det blir lättare att överföra kunskap från sitt modersmål till sitt andraspråk 
(Sandvik och Spurkland, 2009). 

Föräldrarna har en viktig del i barnets utveckling av sitt modersmål, och det bästa föräldrarna 
kan göra för sitt barns språkutveckling är att tala med barnet på det språk de kan bäst. Det är 
oftast det språket som är lättast att uttrycka sina känslor bäst på vilket resulterar i att det är 
lättare att föra ett samtal samt att det stärker barnets modersmål (Calderon, 2004). 

Skolinspektionens (2010) studie visar på att elever med annat modersmål än svenska har 
sämre förutsättningar att klara av de nationella målen i skolan. Ett sådant resultat visar på att 
det är extra viktigt för barn med annat modersmål än svenska att få ett bra stöd i sin 
språkutveckling i tidig ålder, speciellt inom förskoleverksamheten som är det första steget i 
utbildningssystemet. Skolinspektionen menar på att extra tyngd bör läggas på de allra minsta 
barnen, 1-3 år (Skolinspektionen, 2010). Sandvik och Spurkland (2009) tar även dem upp 
vikten av tidig språkstimulans då det finns ett tydligt samband mellan tidig språklig stimulans 
hos barn och goda förutsättningar för att klara senare skolgång, att ju mer barnet får jobba 
med språk och text på sitt modersmål och andraspråk desto lättare kommer de ha under sin 
skolgång. Modersmålet har även en betydelse i utvecklandet av andra ämnen så som matte, 
naturkunskap och samhällsvetenskap. En bra grund på sitt modersmål och ju längre och 
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bredare modersmålsstöd barnet får desto lättare får barnet sen att tillgodose sig mer och ny 
kunskap (Sandvik och Spurkland, (2009).  

Metod 

Under denna del kommer jag att gå igenom metodvalet som gjorts för att på bästa sätt kunna 
besvara frågeställningarna och syftet. Jag kommer även ta upp hur jag har gått till väga under 
planeringen, genomförandet och sammanställningen. 

Datainsamlingsmetod  
 
I relation till mitt syfte och frågeställningar är kvalitativa intervjuer den metod som lämpade 
sig bäst då jag ville få en större och djupare inblick i hur förskollärare ser på barns 
flerspråkiga utveckling. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa 
intervjumetoden på ett sätt där den lämpar sig bäst då personliga och utförliga svar kan 
hämtas av informanten som får tala fritt och personligt kring ämnet. Johansson och Svedner 
(2010) skriver att just denna metod är den lämpligaste och mest använda på grund av att den 
ger personliga och utförliga svar, då det är lätt att få djupa och utförliga svar under en 
intervju.  
 
Intervjufrågorna som återfinns i bilaga 1, som ställdes till informanterna utformades efter 
frågeställningen på ett sätt som ska göra det möjligt att få svar på det som ska eftersökas. 
Mina frågor jag ställde var övervägande öppna frågor, dels för att inte påverka svaren för 
mycket, och dels på grund av att just öppna frågor ger mer fullständiga svar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Jag valde att även ställa följdfrågor som skulle kunna förtydliga och 
utveckla det som informanten säger, även för att försäkra mig om att jag har förstått på rätt 
sätt. Stor vikt lades under intervjun på att be informanterna om konkreta exempel kring 
vardagliga exempel på det de talar om för att visa på hur det faktiskt utspelar sig i den dagliga 
verksamheten.  

Urval 
 
I denna studie har tre informanter intervjuats, de alla har i grund och botten en 
förskollärarexamen och har arbetat under en längre tid inom förskoleverksamheten. Alla tre 
arbetar på olika förskolor, dock i invandrartäta delar av samma kommun. Valet av att 
kontakta förskolor som ligger i invandrartäta delar gjordes på grund av att underlätta att hitta 
personer som är vana att jobba med barn som är flerspråkiga. I samband med att jag 
kontaktade slumpmässiga förskolor i de angivna områdena bad jag om att få intervjua en 
förskollärare som är intresserad av arbetet med flerspråkiga barn, och har vana kring att göra 
det just för att få så utförliga svar som möjligt som kan besvara studiens frågeställningar.  
 
För att underlätta läsandet av resultatet har jag valt att ge informanterna fiktiva namn för att 
inte avslöja deras identitet. Den första informanten, Maria, har snart arbetat som förskollärare 
i 20 år och har alltid jobbat i barngrupper med stort antal flerspråkiga barn. Den andra 
informanten, Lena, har jobbat som förskollärare i 33 år. Under dessa år har hon även utbildat 
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sig till talpedagog och läst teckenspråk ett år. Det märktes tydligt under intervjun att Lena 
hade mer utbildning än de övriga då hon hade ett bredare perspektiv på flerspråkiga barns 
språkliga utveckling. Det märktes till exempel genom hur hon pratade om sin egna roll som 
förskollärare i förhållande till flerspråkig utveckling. Under Lenas tid som förskollärare har 
hon jobbat mer eller mindre alltid med flerspråkiga barn i varierande åldrar. Den tredje 
informanten Klara, är från början utbildad barnskötare som hon arbetade som i 7 år för att 
sedan vidareutbilda sig till förskollärare vilket hon har jobbat som i 8 år. Hon har inte lika 
lång erfarenhet av arbetet kring flerspråkiga barn men ett stort intresse kring det.  

Databearbetning och tillförlitlighet 
 
Under intervjun valde jag att spela in då Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 
ljudupptagning är av stor vikt då det kan vara svårt att komma ihåg och hinna anteckna allt 
som sägs under intervjun. Sedan valde jag att transkribera intervjuerna för att få en överblick 
över den information jag fått av informanterna. Jag valde även att kategorisera intervjuerna 
utefter teman för att sedan kunna få fram ett resultat. Det här är något som Kvale och 
Brinkmann (2014) tar upp som en analysmetod, att sortera materialet utefter liknande teman. 
Jag valde även att anpassa citaten jag har med i texten som grundar sig i intervjuerna till ett 
skriftspråk så det ska bli lättare att läsa.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver tillförlitlighet som validitet. För att försäkra mig om 
att jag får en så hög tillförlitlighet i min studie har jag använt mig av samma intervjufrågor (se 
bilaga 1) till samtliga informanter. För att höja tillförlitligheten ytterligare har jag valt att 
intervjua förskollärare på olika förskolor för att få en bredare översikt och undvika allt för lika 
svar och arbetssätt som skulle kunnat bli med informanter från samma förskola.  

Etiska överväganden  
 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp de viktiga forskningsetiska principerna som tar upp vikten av 
att informanterna blir informerade om att dem när som helst under arbetets gång kan välja att 
dra sig ur och inte längre medverka, att informanten ger sitt samtycke till att intervjun får 
användas till arbetet. Den viktigaste principen som jag tryckte mest på var att de själva och 
förskolan hålls anonym samt att intervjun endast spelas in för senare transkribering och att 
efter arbetet är klart raderas inspelningarna (Vetenskapsrådet, 2011). Kvale och Brinkmann 
(2014) tar även upp att det är viktigt att låta informanten få en inblick i arbetets syfte och 
varför intervjun görs. Alla dessa delar blev informanten informerad om via telefon samt när vi 
sågs för intervjun och att varken namn eller namn på förskola kommer att skrivas ut i arbetet.  

Metoddiskussion  
 
Eftersom jag valde att intervjua förskollärare som har intresse och vana vid att jobba med 
flerspråkiga barn var jag tvungen att ge ut information om vad intervjun skulle handla om när 
jag ringde runt till förskolorna för att hitta informanter till min studie. Jag funderade på om 
jag sedan skulle ge ut vissa frågor på förhand för att de skulle känna sig bekväma under 
intervjun, dock valde jag till slut att endast ge den korta informationen de fick över telefon. 
Jag valde att göra på det viset på grund av att jag inte ville att de ska ge mig de ”rätta svaren” 
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på hur förskollärare ska jobba med flerspråkiga barn, alltså att de förbereder svar som de 
förväntar sig att jag vill ha. Jag vill ha svar på hur de gör i sin verksamhet, oavsett hur deras 
arbetssätt ser ut.  
 
Intervjuerna med Maria och Klara var väldigt liknande när det kommer till miljön 
runtomkring, båda skedde i ett litet rum i lugn och ro. Det fanns inget spring runt omkring och 
vi kunde sitta ostört under hela intervjun. Jag upplevde dock skillnader hos Klara och Maria, 
Klara var öppen med att hon känner sig osäker i arbetet med flerspråkiga barn även då hon 
tycker det är väldigt intressant. Så intervjun kretsade mycket kring det, dock kändes intervjun 
spontan och ärlig. Under intervjun med Maria fick jag en känsla av att hon försökte svara på 
mina frågor utefter vad jag ville eller behövde höra för att kunna genomföra min studie. Hon 
hade mycket kunskaper kring hur arbetet kring flerspråkiga barn kan se ut, dock var det inte 
något som arbetades med i den dagliga verksamheten, hon kändes även ganska nervös. Det 
kanske kan vara så att Maria kände av min nervositet då Maria var den första informanten till 
studien. Jag hade inte blivit varm i kläderna och kanske inte hade samma flyt i mitt sätt att 
ställa frågor på under intervjun. Eller så kan det vara ett uttryck för att hon upplevde ämnet 
för intervjun som komplicerat. Klara var sist ut och det kanske var på grund av det som gjorde 
att vi kunde prata på ett annat sätt och jag hade även lättare för att ställa frågorna och samtala 
kring det som Klara svarade på.  
 
Under intervjun med Lena var det väldigt mycket spring, vi satt i ett rum som var som en 
slags passage för att komma in på avdelningen från hallen. Så det var både föräldrar och 
personal som gick igenom, och vid två tillfällen var hon tvungen att gå iväg för att hjälpa 
föräldrar att hitta rätt i lokalen. Även fast det var många avbrott så upplevde jag att fokus på 
intervjun behölls, kanske för att det här var Lenas ämne som hon verkligen brinner för.  
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Resultatredovisning och analys 

I denna del av studien kommer jag gå igenom mitt resultat utifrån mina genomförda 
intervjuer. De tre underrubrikerna är teman av de resultat som framkommit. Tre teman som 
förenar de delar de tre förskollärarna kom fram till och pratade mest om under intervjun.  

Samarbete mellan hem och förskola   
 
Maria, Lena och Klara talar alla om vikten kring ett nära samarbete med föräldrarna för att 
kunna stötta de flerspråkiga barnen på bästa sätt. Maria säger såhär: 

 
”Utan ett samarbete med föräldrar blir det svårt, vi behöver så mycket hjälp vi kan få utav de, det är 
ju dem som sitter på de språkliga svaren, inte vi.” 

 
Benckert, Håland och Wallin (2008) tar precis upp det här som Maria säger, för att samarbetet 
ska ge något gäller det att se föräldrarna som en resurs och att våga ställa frågor, men 
framförallt att våga lyssna på svaren. Genom detta kan ett samarbete mellan hem och förskola 
utvecklas och barnets språkliga utveckling kan föras framåt på bästa sätt. Maria fortsätter och 
säger: ”Vi vill verkligen få hjälp av föräldrarna för att kunna bygga upp en bro mellan hem 
och förskola”. Hon berättar om att alla pedagoger på förskolan försöker fråga föräldrarna efter 
enklare ord på barnens modersmål som de senare kan använda för att förtydliga det de 
försöker ha sagt i arbetet med barnen.  
 
Lena ser på ett tätt samarbete som en del i att göra både familj och barn trygga med 
verksamheten. Hon säger: 
 

”Ett nära samarbete med föräldrarna är viktigt och nödvändigt för att skapa ett öppet klimat, känna 
trygghet och för att få en förståelse för familjens språkliga och kulturella identitet”. 

 
Hur de olika språken används i hemmet blir en viktig del i den flerspråkiga utvecklingen på 
förskolan, därför är ett nära samarbete mellan hem och förskola viktigt i denna fråga (Kultti, 
2014). Till en början, berättar Lena, att de på förskolan har ett inskolningssamtal där 
pedagogerna försöker ta reda på så mycket information som möjligt kring familjen, vad det 
talas för språk i hemmet och på vilket sätt det talas på. Maria säger även hon, att pedagogerna 
på den förskola hon arbetar på har ett inskolningssamtal, med föräldrar och tolk om det 
behövs. De har precis börjat med det här samtalet och det är ett samtal som försöker kartlägga 
barnets hemmiljö för att få en förståelse för hur den ser ut. ”Det här är ett bra sätt att förstå 
barnets hemmiljö och vilka erfarenheter barnet har av språk”, berättar Maria.  

”Vi har precis sett till att ha ett längre inskolningssamtal med nyanlända föräldrar där vi har tillgång 
till tolk. Vi försöker skapa ett öppet klimat mellan förskolan och hemmet och vi ser att det är väldigt 
uppskattat från familjens sida”. (Klara) 

Det här är något Klara berättar om. Hon fortsätter att berätta om att de inte haft ett så utbrett 
inskolningssamtal med nyanlända familjer, tidigare har de endast fokuserat på språket men nu 
säger hon att de vill få en ännu bredare bild av barnet för att kunna hjälpa på bästa sätt. 
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Calderon (2004) tar upp det här som Klara pratar om, att det är extra viktigt för nyanlända 
familjer att förskolan öppnar upp för ett genuint och öppet samarbete med barnets familj. 
Förskolan bör ta hänsyns till barnens liv de lever i hemmiljön (Calderon, 2004). Klara berättar 
även att de försöker ha ett samtal med de flerspråkiga familjerna på förskolan om vad de har 
för önskan kring barnets språkutveckling. Klara säger:  

”Det är många flerspråkiga familjer som är oroliga för att barnet inte ska lära sig tillräckligt med 
svenska här på förskolan, utan de väljer även att prata svenska i hemmet. Vi ser gärna att de 
fokuserar på sitt modersmål hemma, för svenska kommer barnen att lära sig ändå”.  

Calderon (2004) beskriver det som Klara säger, att föräldrarna har en viktig del i barnets 
utveckling av sitt modersmål, och det bästa föräldrarna kan göra för sitt barns språkutveckling 
är att tala med barnet på det språk de kan bäst. Det är oftast modersmålet som är lättast att 
uttrycka känslor på, vilket resulterar i att föräldrarna får lättare att föra ett samtal med sina 
barn samt att de hjälper barnet att stärka sitt modersmål. Lena säger: ”Det är viktigt att få 
föräldrarna att förstå att det behövs engagemang från flera håll för att barnet ska bli 
flerspråkigt och behålla sitt modersmål”. Calderon (2004) skriver att barnet behöver höra sitt 
modersmål i flera olika sammanhang och få öva på det i olika situationer för att utveckla det 
på bästa sätt. Ett välutvecklat modersmål ger större chanser till att kunna tillgodose sig 
ytterligare ett eller flera språk.  

Klara var ensam av informanterna att ha barn på sin avdelning som hade modersmålsstöd då 
de andra barnen på de andra förskolorna fortfarande var för små. Modersmålsläraren, berättar 
Klara, försöker se till så att hon och barnen gör något som de redan arbetar med på 
avdelningen för att barnen ska känna igen sig i arbetet och kunna koppla ord på både sitt 
modersmål och andraspråk, svenska, kring det de jobbar med just för tillfället. Klara säger: 
”Det är ett bra stöd att ha modersmålsläraren då vi i personalen kan få tips på hur vi kan jobba 
med modersmålet i den dagliga verksamheten”. Hon fortsätter och berättar att de har skapat 
ett tätt samarbete för att kunna få tips och råd hur de själva ska tänka kring modersmål och 
hur de själva kan stötta barnen i sin utveckling av sitt andraspråk.  

Även förskollärares kunskaper kring språk, men framförallt deras engagemang, är en 
förutsättning för att ett bra arbete kring barns flerspråkiga utveckling ska ske i högsta möjliga 
grad (Skans, 2011). Lena säger precis det här, ”Det hänger på oss förskollärare, eftersom vi 
inte har tillgång till någon modersmålslärare, att vi hittar ett engagemang och förstår vårt 
värde i barnens flerspråkiga utveckling”. Hon fortsätter med att berätta om att det har tagit en 
tid att förstå sina kunskapers betydelse, att det lilla kan göra mycket om det görs på rätt sätt.  
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Pedagogernas synsätt på flerspråkighet 
 
Det märks tydligt i intervjuerna med Lena, Klara och Maria att de har en tydlig bild av att 
vara öppna för barnens olikheter och att de vill ha en miljö där språk och kultur tillåts att 
utvecklas. Calderon (2004) är en av de som skriver om vikten av att barnen får vistas i en 
öppen och tillåtande miljö där det sker ett aktivt stöttande av barnens utveckling angående 
deras språk och kultur. Det kommer gynna barnen på så sätt att de får möjlighet att utveckla 
båda sina språk. Lena tar upp just detta, hon säger: ”Jag försöker uppmuntra barnen så gott jag 
kan till att de använder båda sina språk. Till exempel frågar jag barnet vad något heter på dess 
modersmål och svenska”.  
 
De tre informanterna se på språkutvecklande på olika sätt, de har lite olika synsätt på hur det 
kan arbetas med. Maria säger att:  
 

”Vi jobbar inte lika aktivt med lärandet av modersmålet och andraspråket då vi pedagoger inte 
behärskar barnens modersmål, och andraspråket kommer in automatiskt då de hör oss prata 
svenska. Vi försöker i stället jobba så mycket vi kan för att stärka barnens kulturella identitet som 
är lika viktigt”.  

 
Kultti (2014) skriver om det Maria tar upp men har hon har en annan syn på det. Kultti (2014) 
skriver att det är viktigt att låta barnet vidareutveckla sitt modersmål samtidigt som det lär sig 
sitt andraspråk vilket skapar en förutsättning för att utvecklingen av de båda eller flera 
språken blir god. Maria fortsätter att säga: ”Jag tror att om barnen hittar sin kulturella identitet 
kommer språket vara en del av den”. Det Maria säger är något Calderon (2004) tar upp, hon 
skriver att det är viktigt för pedagogerna att arbeta för att stärka barnens positiva självbild, då 
självbilden och identitetsskapandet är en viktig del i viljan till att lära sig flera språk. Calderon 
(2004) tillägger även att ett välutvecklat modersmål ger barnen en större möjlighet till att 
tillgodose sig ytterligare ett eller flera språk. Maria fortsätter:  
 

”Jag förstår att vi borde jobba mer aktivt med språket för att barnen ska få det lättare i skolan, men vi 
vet inte hur vi ska göra och är rädda att lära ut fel, därför fokuserar vi på kulturen som vi känner är 
viktigare”. 

 
Det Maria säger kan tyckas motsägelsefullt då litteraturen menar på något annat. Till exempel 
Skolverket (2013) menar på att det är tvärt om angående det Maria säger, språket är väldigt 
viktigt när det gäller att bygga upp barnets identitet och hitta sin plats i kulturella 
sammanhang, i det ingår en stor del av personalens förhållningssätt och kunskaper hur 
pedagoger kan stötta barn i sin flerspråkiga utveckling. Barns språk påverkas i allra högsta 
grad av vilken attityd de möter i sin omgivning och vilken stimulans de får. Skolinspektionens 
(2010) studie visar på att elever med annat modersmål än svenska har sämre förutsättningar 
att klara av de nationella målen i skolan. Ett sådant resultat visar på att det är extra viktigt för 
barn med annat modersmål än svenska att få ett bra stöd i sin språkutveckling i tidig ålder, 
speciellt inom förskoleverksamheten som är det första steget i utbildningssystemet. 
Skolinspektionen menar på att extra tyngd bör läggas på de allra minsta barnen, 1-3 år 
(Skolinspektionen, 2010).  
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”För mig är det viktigt att ge barnen möjlighet att utveckla sina språk i många olika miljöer och att det 
blir en naturlig del i den dagliga verksamheten”. (Klara) 

 
Det Klara säger finns att hitta stöd hos Gibbons (2006), hon skriver att språket tillgodogörs på 
bästa sätt i miljöer där språket används på ett meningsfullt och naturligt sätt. Till exempel att 
fokus inte ligger på att endast lära ut språket, utan att det görs i samband med aktiviteter i den 
dagliga verksamheten. Även Lena berättar om detta under intervjun, hon säger:  
 

”Att få in barns flerspråkiga utveckling i de dagliga rutinerna ser jag som det viktigaste, det är faktiskt 
här barnen kan lära sig ett nytt språk på bästa sätt”.  

 
Enligt Skans (2011) så är det just viktigt angående det Lena säger, att det naturliga lärandet av 
modersmål och andraspråk sker spontant och integreras i rutinsituationer under dagen, det är 
en viktig del i lärandet av språk.  
 

Pedagogernas arbetssätt med flerspråkighet   
 
Maria, Lena och Klara berättar tydligt hur de försöker jobba språkutvecklande med barnen. 
Alla tre berättar om att de ser att lärandet av språk utvecklas på bästa sätt i samspelet med 
andra barn. Klara berättar vidare: ”För oss är det viktigt att se barnen utvecklas i grupp 
tillsammans, det är härligt att se hur mycket kunskap de hämtar från varandra”. Det är just så, 
att ur ett sociokulturellt perspektiv så lär sig barn språk i samspel med andra (Svensson, 
2010). Gruber (2011) skriver att barn föds med en grund i språk och tänkande men även med 
ett minne som sedan övas upp och blir mer utvecklat ju mer barnet interagerar med andra. 
Maria beskriver det såhär: ”Det är kul att se de nyanlända barnen lyssna och interagera med 
de andra barnen och se hur mycket de lär sig av det”. Lena säger: Det är så vi arbetar, i 
samspel med varandra, jag väljer att se lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, att samspelet 
är viktigt i lärandet”.  

Lena berättar om ett klart och tydligt upplägg om hur hon och pedagogerna på hennes 
förskola jobbar med språk, speciellt hur de ska stärka barnens andraspråk. Det går ut på att de 
jobbar med tecken som stöd. ”Jag har läst teckenspråk i ett år, där fick jag upp ögonen för hur 
mycket jag som förskollärare kan stötta barnens utveckling av sitt andraspråk med hjälp av 
tecken och bilder” berättar Lena. Tisell (2009) menar på att användningen av tecken gör att 
orden och kunskapen om språket sitter kvar längre hos barnen samt att de får möjlighet till att 
lära sig fler ord i en snabbare takt. Även Klara berättade att hon och hennes kollegor försöker 
stärka det de säger med hjälp av tecken som stöd.  

”Det är så bra att använda sig av tecken, att förtydliga det jag säger på flera sätt gynnar all 
kommunikation med alla barn, både de barn som har ett eller flera språk”.  

Även Ladberg (2003) skriver om det Lena och Klara berättar om, hon förespråkar tecken som 
stöd som ett bra stöd när barn ska tillgodose sig ett andraspråk. Vid tillägnandet av ett nytt 
språk kan användandet av tecken underlätta då det är lättare för barn att styra händerna och att 
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se tecken än att tala och höra ord. Hon betonar också att tecken som stöd främjar flerspråkiga 
barns språkutveckling. Lena berättar att hon jobbar mycket med aktiviteter där de använder 
sig av memorykort.  

”Jag drar ett kort och säger vad det heter på svenska. Sen får barnet säga vad det heter på sitt 
modersmål. Jag säger till exempel elefant på svenska och barnet säger elefant på sitt modersmål”. 
(Lena) 

Det Lenas säger finns att hämta stöd för i det Tisell (2009) skriver, att även bilder är ett bra 
sätt att förstärka ord eller vad som ska göras, barnen får lättare att koppla ihop allt med flera 
olika uttryckssätt.  

Maria berättar att hon och pedagogerna på hennes förskola jobbar mycket med musik. Hon 
säger att de brukar lyssna på musik på barnens modersmål.  

”Det är ett sätt där barnen får lysa och visa upp sitt språk för de andra barnen, samt att de får höra på 
språkens olika språkmelodier, vi har även bett föräldrar om sånger på barnens modersmål som vi kan 
sjunga”. (Maria) 

Skolverket (2001) tar upp det Maria säger om musik,  att lyssna på musik och framförallt att 
få sjunga sånger är något som ger stor inverkan i det språkliga lärandet och bidrar till att få 
träna på ord, begrepp och språkmelodi. Lena berättar att även hon att de jobbar med musik 
och ramsor för att stimulera barnens språkliga utveckling, ”barnen lär sig mycket genom sång, 
de lär sig nya ord och meningar på ett lustfyllt sätt”. Calderon (2004) tar också upp musik 
som en viktig del i språklig inlärning, hon skriver att ramsor, sång och musik är roligt och gör 
så att barnet lättare tar till sig språkets ljud, ord och satsmelodi. När det gäller barn som ska 
lära sig svenska som andraspråk kan musik, sånger och ramsor vara till en stor hjälp att lättare 
minnas nya ord och eller hela meningar. 

Leken är något som spelar en stor roll i det språkliga arbetet på förskolan där Klara arbetar 
berättar hon. Det är något som sker varje dag och hon säger:  

”Vi leker större delen av dagen jag tycker det är viktigt att se lärandetillfällena i leken för de 
flerspråkiga barnen. Dock krävs det mer av oss där vi stöttar dem i den språkliga biten”. 

Svensson (2010) skriver att leken är viktig i den språkliga utvecklingen och det krävs en del 
stöttning från personalen där de kan stötta barnen i kommunikationen med varandra, vilket 
går att koppla till det som Klara berättade om sin syn på lek. Svensson (2010) fortsätter med 
att det är viktigt att förmedla positiva känslor och ett gott samspel mellan varandra för att en 
förutsättning för god flerspråkighet ska uppstå. Svensson fortsätter med att det är viktigt att 
språkstimulansen inte ska utformas som kunskapsförmedling, utan det bör finnas möjligheter 
till lekar och känsloutlevelser för att barnet ska i slutändan kunna behärska språket så allsidigt 
som möjligt (Svensson, 2010). Lena beskriver att hon har märkt att de flerspråkiga barnen, 
speciellt de som nyligt kommit till Sverige, behöver stor stöttning i leken av vuxna som kan 
hjälpa till att förmedla känslor. Calderon (2004) skriver om just detta, att för barn med 
svenska som andraspråk kan språket bli ett hinder i leken och det är därför viktigt att det finns 
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vuxna till hands som kan stötta och underlätta för barnen i leken. Det är just det Lena beskrev 
under intervjun, att det krävs extra stöttning av vuxna i flerspråkiga barns lek. 

Klara berättar att de som jobbar på hennes förskola försöker basera lekar på böcker de läst 
tillsammans, eller att de läser mycket böcker som hon tillsammans med barnen kan ha 
boksamtal runt. ”Jag anser att om barnen får en möjlighet till att samtala kring böcker så övar 
barnen på språket och berättandet” säger Klara. Calderon, (2004) skriver att berättandet av 
sagor eller att läsa böcker med barnen berikar språkutvecklingen avsevärt. Därför är det 
viktigt att barnen får många stunder med vuxna som läser och berättar sagor för dem. Så 
småningom kommer de själva vilja berätta, berättandet är att utveckla sitt språk där ord, 
grammatik och uttal kommer på köpet (Calderon, 2004)  

Lena berättar att det är många av barnen på hennes avdelning som har varit eller befinner sig i 
den icke-verbala perioden då de är mest tysta och iakttar och lyssnar in språket. Sandvik och 
Spurkland (2009) skriver just om den icke-verbala perioden. De flerspråkiga barnen har en 
tyst period, en icke-verbal period där de inte talar sitt andraspråk. Många av de barn som är i 
en utvecklingsfas av att lära sig ett nytt språk lägger ner mycket tid på att lyssna och lära sig 
det nya språket. Vissa barn testar att prata det nya språket på en gång, medan andra barn 
lyssnar till sig språket och blir tysta. Den icke-verbala perioden kan sträcka sig upp till 6-12 
månader. Lena säger: ”Vi har ett barn på avdelningen där jag jobbar som ej pratar, han lyssnar 
mest, och när han väl försöker förmedla något gör han det genom gester och mimik”. Lena 
fortsätter och berättar om att det alltid är en stor utmaning att förmedla något till barnet och 
inte få någon verbal respons tillbaka, personalen försöker då ge instruktioner på svenska och 
sen behöver inte barnet svara genom ord utan handlingar räcker och att personalen upprepar 
det barnet gör i handlingen på svenska. Den här metoden, att prata på svenska men låta barnen 
svara genom handlingar har Skolverket (2001) benämnt som Total physical respons, en metod 
som går ut på just det Lena säger, att barnen inte behöver svara med ord, utan att det räcker 
med handlingar.  

Ett genomgående synsätt hos de tre informanterna, Lena, Maria och Klara är att det behövs 
göras mer för de flerspråkiga barnen och deras språkliga utveckling. Dock känner de alla att 
det behövs kunskap för att kunna göra det bra och att hitta ett självförtroende som driver dem 
framåt.  
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Diskussion 

I denna del kommer jag att diskutera de viktigaste delarna som framkommit under 
resultatdelen i förhållande till mitt syfte och frågeställningar. 
 

Resultatdiskussion  
 
Syftet för denna studie var att belysa på vilket sätt förskollärare berättar att de kan arbeta med 
flerspråkighet, med fokus på svenska som andraspråk, i den dagliga verksamheten. De tre 
informanter som deltagit i intervjuer beskriver alla ett tydligt arbetssätt som de tänker stödjer 
barns flerspråkiga utveckling. Dock så finns det skillnader i arbetssättet och hur de alla tre ser 
på vad som är viktigt för barnen att få stöd med.  
 

Förskollärares kunskaper i förhållande till flerspråkiga barn  
 
De förskollärare jag intervjuat hade varierande kunskaper om ämnet och arbetade med det på 
lite olika sätt. Det är beroende på hur mycket kunskap pedagogerna besitter som avgjorde hur 
mycket det arbetades med ämnet, flerspråkiga barn, på de förskolor där informanterna arbetar. 
Lena till exempel, som inte bara är förskollärare utan också talpedagog och behärskar 
teckenspråk, berättar om hennes kunskap som speglar av sig i verksamheten. Hon har ett 
utbrett tänkande kring hur hon som pedagog kan stötta barnen i sin språkliga utveckling där 
hon förstår att ju fler sätt barnen får uppfatta språk på, desto mer lär de sig. Det går att ställas i 
jämförelse med det Tisell (2009) skriver, att ju fler olika sätt barnen får möta sitt nya språk på 
kommer de lära sig mer. Jag tror att i fallet med Lena spelar hennes kunskap en stor roll i 
hennes arbetssätt och den trygghet hon har i arbetet med flerspråkiga barn. Om det ska 
jämföras med hur Maria berättade att hennes förskola arbetar med flerspråkiga barn uppfattar 
jag det som natt och dag. Det var inte en lika tydlig självkänsla i det Maria berättade och hon 
menade på att det kulturella arbetet är viktigare. Det i sig förvånade mig under intervjun, att 
någon som säger sig ha ett intresse för flerspråkiga barns språkliga utveckling anser att ett 
aktivt arbete med språk inte är det viktigaste. Då kan jag undra, hur ser det då ut på förskolor 
där pedagoger jobbar som inte anser sig ha detta som sitt ”intresse”? Jag hade en tanke att om 
det finns flerspråkiga barn på sin avdelning så jobbas det med att förstärka barnens 
modersmål och andraspråk. Det var en förutfattad mening jag hade, som säkerligen baserades 
på mitt intresse för barns flerspråkighet, att pedagoger jobbar aktivt med detta ämne. Det 
visade sig utifrån studiens resultat att så är inte alltid fallet. Sen tror jag informanternas 
utbildningsskillnad spelar stor roll i hur aktivt de jobba med barns flerspråkiga utveckling.  
 
Vad jag upplever så diskuteras det ofta om elevers kunskap inom skolan och vad som behövs 
göras för att kunna höja den. Sandvik och Spurkland (2009) tar upp vikten av tidig 
språkstimulans då det finns ett tydligt samband mellan tidig språklig stimulans hos barn och 
goda förutsättningar för att klara senare skolgång. Att ju mer barnet får jobba med språk och 
text på sitt modersmål och andraspråk desto lättare kommer de ha under sin skolgång. Vad jag 
då upplever att politiker kommer fram till är att barnen behöver få kunskaper i tidigare ålder 
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och därmed läggs det mycket ansvar på förskolan. Det här är en sådan sak som barnen 
behöver få så tidigt som möjligt, därför får jag inte ihop beslutet kring höjd ålder för 
modersmålsstöd. Speciellt inte när bland annat det som Sandvik och Spurkland (2009) har 
kommit fram till, att ju tidigare barnen får en god grund i sitt modersmål desto lättare får dem 
att tillgodogöra sig fler språk och därmed klara sin skolgång bättre. Eftersom det läggs mer 
och mer på förskollärare så har jag fått en uppfattning om efter intervjuerna att informanterna  
känner sig stressade över det som ska presteras, att de vill baka in så mycket som möjligt i alla 
rutinsituationer.  
 
Det som inte fungerar angående barns flerspråkiga utveckling tror jag är att osäkerheten spelar 
stor roll i de fall där det inte finns så mycket kunskap om flerspråkighet. Det visar sig väldigt 
tydligt att ju mer kunskap de intervjuade förskollärarna har och hur stort intresse som finns så 
blir det mer och mer ett utarbetat sätt att jobba med språk på, språket tas in i alla 
vardagssituationer på ett eller annat sätt.  
 
Så här är det med det mesta, ju mer fakta och erfarenhet en själv bär på desto tryggare 
känns det. Utifrån resultatet på denna studie gick det att dra slutsatsen om att ju mer påläst 
pedagogerna är desto mer självförtroende har de att jobba med barns flerspråkighet. Att ha 
mindre kunskap om ämnet leder till att det inte blir en del som får ta så stor plats i 
verksamheten och den kan väljas bort för annat arbete. Problemet blir då i min mening att 
läroplansmålet; ”…förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska 
får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 
1998/2016, s. 7) inte uppfylls och barnen går miste om en viktig del i sin utveckling. När 
Skolinspektionen (2010) skriver att barn som inte får möta sitt modersmål i varierade 
miljöer och inte får sina språk stimulerade får de svårt att uppfylla de internationella målen 
i skolan gör det ännu viktigare att inte tappa det språkliga arbetet i verksamheten. Vidare 
kring det kan det tolkas i min mening att alla barnen inte blir lika viktiga. Att det kanske är 
lättare att välja bort de flerspråkiga barnens behov för att det är ett svårt ämne att jobba 
med, eller att jobba med saker som ligger nära en själv blir lättare, antingen kulturellt eller 
språkligt.  
 
Vad kan göras för att stötta pedagogerna i sitt arbete? 
 
I och med att det är så pass många barn som är flerspråkiga inom förskolans verksamhet, 
nästan vart femte barn (Skolverket, 2013) och att samhället i stort står inför en utmaning att 
integrera många nykomna familjer känns barns flerspråkiga utveckling som ett högst relevant 
ämne. Att det inte tas upp mer under förskollärarutbildningen tycker jag är synd, då jag tror 
det skulle göra mycket för förskoleverksamheten att förskollärare har en bredare grund med 
sig från sin utbildning än vad de har i dagsläget. Jag tror att det hade sett annorlunda ut om det 
här var något som varit en del av utbildningen, jag tror inte att det hade känts lika läskigt att 
arbeta med det och pedagogerna hade haft en grund att stå på. Just det här är något samtliga 
informanter tar upp, att det krävs mycket kunskap att ta itu med det flerspråkiga arbetet och 
det hade underlättat att ha en grund att stå på.  
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Att få stöttning från förskolans ledning i form av kurser eller utbildningsdagar är en viktig del 
tror jag för att få igång ett flerspråkigt arbete inom förskolans verksamhet. Kommer det inte 
igång är det barnen som blir lidande. Det hänger på förskollärare att stötta barnen i sin 
språkliga utveckling, och det är förskollärare som förväntas ha kunskap, men det gäller även 
att de får verktyg att använda för att kunna förmedla kunskap. Så att förskolans ledning ger 
förskolepersonal information om hur ett flerspråkigt arbete kan se ut i den dagliga 
verksamheten tror jag kan underlätta avsevärt för personalen. Jag tror också att det är viktigt 
att våga ta hjälp av familjerna, det är dem som behärskar språken och sitter på den kunskapen. 
Att ha en öppen diskussion med föräldrarna om hur barnens språkliga utveckling ska föras 
vidare tror jag blir en trygghet för både pedagoger och föräldrar. Att båda vet i vilken riktning 
som ska arbetas mot tror jag underlättar för pedagogerna och känns tryggt för föräldrarna. Det 
är precis det som Benckert, Håland och Wallin (2008) tar upp, att det är viktigt att ha ett nära 
samarbete med familjerna för att kunna föra barnens språkliga utveckling framåt. Det var 
även något alla informanter tog upp under intervjun, att de försöker skapa en trygg och öppen 
miljö mellan hem och förskola för att kunna stötta varandra i barnens språkliga utveckling.  

Viktiga delar för andraspråksutvecklingen 
 
Lena och Klara menar på att det viktigaste är att baka in arbetet i den dagliga verksamheten 
där de vill arbeta mycket med tecken som stöd men också arbeta utifrån sagor och sånger. De 
menade på att få in allt i den dagliga verksamheten och få utveckla sitt språk i samspel med 
andra barn är de viktigaste bitarna för barn som ska utveckla ett andraspråk. Maria såg det 
mer som ett kulturarbete i förskolan, där hon och hennes kolleger arbetar för att stötta barnen i 
sin kulturella identitet som senare kan ge stöttande i den språkliga utvecklingen. Mycket av 
det som görs för att stimulera enspråkiga barns språkutveckling kan göras med flerspråkiga 
barn också, men det är viktigt att det får ske på barnens alla språk (Svensson, 2010). Ladberg 
(2003) tar upp tecken som stöd som en viktig del i inlärningen av ett nytt språk för barn. 
Framförallt Lena berättade om att hon och pedagogerna på hennes förskola arbetade med 
detta som ett arbetssätt med barnen som ska tillgodose sig ett ny språk. Jag tycker det är bra 
att kunna stödja det som ska sägas genom tecken eller bilder för att barnen ska få det lättare 
att förstå.  

Förskolans betydelse i ett vidare perspektiv 
 
Jag tror det är oerhört viktigt att förskolan blir en del i familjers integration då förskolan 
kanske i vissa fall blir den första svenska institution som nyanlända kommer i kontakt med. 
Utifrån resultatet i studien visar förskolorna på att de har intentionen att skapa en god kontakt 
med familjerna för att skapa en öppen och trygg miljö där de har en ambition att alla barnen 
ska bli stöttade i sin kulturella identitet. Att förskolorna strävar efter att ge barnen 
självförtroende i sin flerspråkighet tror jag kan leda till så mycket bra. Speciellt när det blivit 
allt hårdare ute i samhället där mycket inte är accepterat och att sticka ut är något som många 
gånger inte anses vara okej som jag har förstått det. Jag tänker på i detta fall den ökade 
rasismen, eller den mer ”vardagliga” rasism som i mina ögon ökat den senaste tiden. Då 
hoppas jag och tror att förskolan kan bli en neutral mark för familjer där allas olikheter vare 
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sig språk, kultur eller hudfärg verkligen inte ska spela någon roll utan att det kan bli en arena 
för upptäckande av nya saker. Jag vill gärna se att förskolan kan bli en neutral och stöttande 
plats för alla barn och deras familjer då jag tror att det kommer gynna barnen på lång sikt. 
Med det menar jag att jag tror att om barnen möter en öppen och stöttande miljö från tidig 
ålder tror jag att de kommer kunna bära med sig den känslan senare i livet.  
 
Att förskolans roll har stor betydelse för barns flerspråkiga utveckling redovisas i 
litteraturgenomgången och därför tror jag att det blir ännu viktigare att pedagoger lägger ner 
mycket tid på barnens flerspråkiga utveckling där en bra grund läggs inför barnens kommande 
lärande. Jag ser det som att vi vuxna har ett oerhört stort ansvar att lyfta barnens glädje och 
stolthet över att tala fler språk utöver det svenska språket. Oavsett om det är finska, arabiska 
eller hindu. Alla språken är lika viktiga och flerspråkighet ger en möjlighet att integrera med 
fler människor. Calderon (2004) tar upp det, att kunna ett språk leder till att fungera i den 
kultur man lever i, att kunna flera språk ger oss tillgång till flera världar. Jag fick en känsla av 
att informanterna har samma syn kring detta, att de alla tre ville skapa ett bra och öppet klimat 
på förskolan där alla är välkomna oavsett kultur eller religion.  
 
Jag är rädd att den värld vi lever i påverkar barnens självförtroende och stolthet på ett negativt 
sätt. Det är ett hårt klimat där det inte är lätt att sticka ut i någon som helst bemärkelse. Om 
barnen är för små för att uppfatta detta lär deras familjer göra det, och tappar de tron på sig 
själva och sin stolthet över sin kulturella eller språkliga identitet kommer det spegla av sig på 
barnen. Då ser jag mig som förskollärare som en person som ska finnas där och visa på hur 
viktigt och användbart det är med att vara flerspråkig och vilken tillgång det är. Att ge barnen 
en trygghet och stolthet över sitt ursprung och personlighet oavsett vad. Jag anser att attityden 
som vuxna människor har påverkar barnen otroligt mycket och det gäller att försöka vara 
öppensinnad för att ge alla barn och familjer lika förutsättningar till en god miljö och lärande i 
verksamheten. Det är något som även Calderon (2004) beskriver, att negativa attityder i 
omgivningen kan skapa oro och ovilja hos både barn föräldrar till att visa stolthet över sin 
kulturella och språkliga identitet. 
 
Efter att jag har fått en större inblick i barns flerspråkiga utveckling förstår jag att det låter 
enkelt att arbeta med det i teorin, men i praktiken blir det något helt annat. Speciellt om du 
inte sitter på kunskaper och är van vid att vistas i flerspråkiga miljöer. Det krävs att en själv 
söker efter fakta och metoder för att kunna jobba språkutvecklande med barnen då det inte är 
något som erbjuds ute på förskolorna. Det är heller inget ämne som tas upp konkret under 
förskollärarutbildningen utan det är något som nämns som hastigast. Där är den första saken 
jag tycker det behöver göras en ändring kring. I och med att det är så pass många barn som är 
flerspråkiga inom förskolans verksamhet och att samhället i stort står inför en utmaning att 
integrera många nykomna familjer känns barns flerspråkiga utveckling som ett högst relevant 
ämne. Att det inte tas upp mer under utbildningen tycker jag är synd, jag tror det skulle göra 
mycket för förskoleverksamheten att förskollärare har en bredare grund med sig från sin 
utbildning än vad dem har i dagsläget. Jag tror att det hade sett annorlunda ut om det här var 
något som varit en del av utbildningen, jag tror inte att det hade känts lika läskigt att arbeta 
med det och pedagogerna hade haft en grund att stå på.  
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Slutord 
 
Den största personliga insikt med denna studie är att jag hade en förutfattad mening av att 
förskolor har ett genomtänkt arbete med flerspråkiga barn och att det finns med under den 
dagliga verksamheten. Men så verkar inte fallet vara på alla förskolor. Det faktum gör mig lite 
förvånad då det i mina ögon är viktigt att barnen får den hjälp de behöver med sin språkliga 
utveckling. I och med det så skulle jag vilja fortsätta att undersöka detta ämne vidare och se 
över hur förskollärare kan utmana sig i arbetet med flerspråkiga barn och komma ifrån sin 
osäkerhet. Vad är det som krävs så att förskollärarna ska släppa sin osäkerhet och våga 
utmana sig själva? Behövs det mer stöttning från förskolechef och högre instanser för att styra 
upp arbetet med flerspråkiga barns utveckling? Jag tror det här är ett ämne som kommer bli 
viktigare och viktigare i vårt samhälle och förskolor som tidigare inte har arbetat med 
flerspråkiga barn och nykomna familjer kommer behöva göra det. Därför tror jag det är viktigt 
att börja diskutera och ha en utarbetad plan för hur arbetet ska läggas upp. 
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Bilaga 1- Intervjuguide  

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
• Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 
• Eftersom jag bad om att intervjua någon som är intresserad av språk är jag nyfiken på 

vad är det just med språkutveckling som är extra viktigt för dig? 
• Hur många barn på avdelningen är det som är flerspråkiga? 

-Hur många utav de har modersmålsundervisning?  

• Hur fungerar inlärningen av flerspråkighet här på avdelningen?  
• På vilket sätt tycker du att förskollärare kan jobba med den flerspråkiga inlärningen i 

den dagliga verksamheten? 
• Upplever du att så som det ser ut nu (ert arbetssätt) fungerar bra? 

-Varför? 

-Varför inte? 

• Kan något göras annorlunda? 

-Hur då? 

• Finns det något samarbete mellan er förskollärare och modersmålslärare? 

-Hur ser det i sådana fall ut? 

-Om det inte finns, upplever du att det skulle behövas? 

• Hur ser den optimala språkinlärningen ut enligt dig? 
• Anser du att det är viktigt för barnen att få bra stöd i sin flerspråkiga utveckling? 
• Finns det något samarbete med föräldrarna? 

-Om inte, tror du att det skulle kunna underlätta för er? 

• Hur ser modersmålslärarens arbete ut med barnen? 

-Sker det enskilt eller i grupp? 

-Borde det se ut på något annat sätt enligt dig? Hur? 
 


