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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete var att studera hur förskollärare kan uppmuntra och 

stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, både angående svenskan som barnets 

andraspråk, och barnets modersmål.  Syftet var att ta reda på hur pedagogiska 

förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling. 

Syftet innefattade även ta reda på hur man kan tillvara på olika språk som finns i 

förskolans verksamhet. För att få svar på hur förskollärare arbetar med detta arbete i sina 

verksamheter valde jag att använt mig av fem kvalitativa intervjuer, med tre aktiva 

förskollärare och två språkstödjare i två olika kommuner. Resultatet visade på att 

förskolor arbetar på olika sätt för att bidra till flerspråkiga barns språkutveckling. En 

slutsats som kan dras är att förskollärare arbetar mer eller mindre medvetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling, där förskollärarens bemötande och förhållningsätt har 

stor betydelse för barnets språkutveckling. En annan slutsats är att flerspråkiga barn får 

mer stöd i att utveckla det svenska språket medan stöd i modersmålet är mer sällsynt.  

 

 

Nyckelord: förskola, flerspråkighet, modersmål, språkutveckling. 
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1. Inledning 
 

Eftersom samhället blir mer mångkulturellt möter pedagoger i förskolan idag många 

flerspråkiga barn. ”Nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen” 

(Skolverket, 2013, s 4). Att möta barn som är flerspråkiga ställer höga krav på 

förskollärarens kompetens och utbildning. I det här examensarbetet undersöker jag utifrån 

en intervjustudie med förskollärare och språkstödjare hur flerspråkiga barns 

språkutveckling kan stöttas och stimuleras i förskolans verksamhet. 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att skapa en medvetenhet hos pedagoger i 

förskolans verksamhet, om hur de kan stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Detta 

eftersom barn med annat modersmål än svenska kraftigt påverkas av pedagogens 

förhållningssätt, men även av attityder och normer som finns i dagens förskoleverksamhet. 

För att kunna interagera med andra individer är förmågan att kunna kommunicera på ett 

gemensamt språk nödvändig. För många flerspråkiga barn kan förskolan vara den plats där 

de möter det svenska språket för första gången, och eftersom det finns tydliga samband 

mellan tidig språkstimulans och senare språkkompetenser är det viktigt att förskolan 

bidrar till att barn i tidig ålder utvecklas sitt språk (Sandvik & Spurkland, 2015). I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att förskolan ska sträva efter att 

flerspråkiga barn får utveckla både sitt modersmål och svenska som andraspråk.  

 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära 

sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. (Skolverket, 2016, s.7)  

 

Ladberg (2003) framhåller att ett utvecklat modersmål underlättar andraspråksinlärningen 

eftersom språk stödjer varandra. Alla pedagoger har sålunda den viktiga uppgiften att 

stötta barnet i dess språkliga utveckling oavsett första- eller andraspråk. Flerspråkighet är 

ett ämne som uppenbarligen är allt viktigare att kunna hantera i förskolan. Som blivande 

förskollärare känner jag därför ett stort ansvar inför uppgiften att bidra till att utveckla 

barns språk.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med det här examensarbetet är att bidra till mer kunskap om hur pedagogiska 

förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja flerspråkiga barns språkutveckling.   

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur tillvaratas olika språk i förskolans verksamhet? 

 Hur stimuleras flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan? 

 Vilka förhållningssätt och pedagogiska verktyg kan stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling? 
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2. Bakgrund  
 
I följande avsnitt redovisas inledningsvis tre begreppsdefinitioner som är återkommande i 

denna studie. I detta avsnitt presenteras även förskolans uppdrag angående flerspråkighet 

utifrån förskolans läroplan samt skollagen.  

 

2.1 Definitioner  

2.1.1 Modersmål/ förstaspråk  

 

Ladberg (2003) beskriver modersmål i synonym till hemspråk. Språket som barnet talar 

och hörs talas i hemmet är barnets modersmål och är enligt författaren djupt kopplat till 

tillhörighet, trygghet och kärlek på ett sätt som andra språk aldrig kan uppnå. Detta är 

enligt mig är en otydlig beskrivning av modersmål eftersom barnets föräldrar kan tala 

olika språk i hemmet. Hur bestämmer man då vilket av språken som är barnets 

modersmål? Enligt nationalencyklopedin är modersmålet ”det språk som barn lär sig 

först” (Nationalencyklopedin, U.Å) vilket enligt mig blir svårdefinierat. Jag kommer 

därför använda mig av Skolverkets definition. Enligt Skolverket (2018) är modersmål, 

även kallat förstaspråk 

 

Det eller de första språk, som barnet lär sig i tidig ålder i en miljö, där språket talas och 

kännetecknas av att vara huvudspråk, när man kommunicerar. (Skolverket, 2018)  

 

Enligt denna definition kan barnet ha flera modersmål om det är så att vårdnadshavarna 

talar olika språk i hemmet. I denna studie kommer jag att använda mig av begreppet 

modersmål som det språk som dominerar barnets hemmiljö och jag tar hänsyn till att det 

inte är begränsat till ett språk.  

2.1.2. Flerspråkighet  

 

Det är komplext att avgöra vem som är flerspråkig eftersom det finns många olika 

definitioner som kan vägas in i begreppet. Både Skolverket (2018) och Håkansson (2003) 

menar att flerspråkighet idag är något vanligt men de definierar begreppet flerspråkighet 

på olika sätt. Skolverket beskriver flerspråkighet som ”den som behärskar flera 

förstaspråk” (Skolverket, 2018). Enligt denna beskrivning måste man ha ett annat 

modersmål än svenska om det är så att svenska är majoritetsspråk för att vara flerspråkig. 

Håkansson (2003) menar, i motsats till Skolverket, att flerspråkighet inte behöver vara 

knutet till barnets modersmål, utan handlar om att behärska och tala olika språk. ”Att 

barnen och ungdomarna använder mer än ett språk” (Håkansson, 2003, s 13.) I denna 

studie kommer jag att använda mig av Skolverkets beskrivning, vilket innebär att barnet 

inte har svenska som modersmål.  

2.1.3. Pedagog och förskollärare 
 

När jag i denna studie refererar till förskollärare syftar jag på en utbildad förskollärare 

med lärarlegitimation. När jag refererar till pedagoger syftar jag till alla som arbetar i 
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förskolans verksamhet, det vill säga både barnskötare och förskollärare. I denna studie har 

jag endast valt att undersöka förskollärares förhållningssätt eftersom det är dessa som har 

det yttersta pedagogiska ansvaret i verksamheten.  

 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i 

enlighet med målen i läroplanen (Skolverket, 2016, s.8.) 

2.2 Förskolans styrdokument  
 

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolans verksamhet 

styrs av både läroplan och skollag. Läroplanen har mål och riktlinjer för hur verksamheten 

ska bedrivas. Detta för att kvalitetssäkra verksamheten, så att varje barn får de bästa 

förutsättningarna för lärande och utveckling. Det är förskolechefens ansvar att förskolans 

verksamhet följer läroplanen, detta gäller samtliga förskolor i Sverige (Skolverket, 2017). 

Enligt skollagen, det vill säga svensk lag, har barn med annat modersmål rätt att få 

utveckla sitt modersmål- såväl som det svenska språket i förskolan.  

 

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. (Skollagen, SFS 2010:800)  

 

Detta är även något som tydligt framgår i förskolans läroplan. Språk och lärande går hand 

i hand, därför är det viktigt att förskolan bidrar till barns språkutveckling. Barn som får 

utveckla sitt modersmål har lättare att lära sig det svenska språket. I läroplanen för 

förskolan påpekas det även att barns språkutveckling hänger samman med barnets 

identitetsutveckling (Skolverket, 2016).  

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling/…/ 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära 

sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. (Skolverket, 2016, s. 7)  

 

Förskolan ska sträva 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, 2016, s. 10) 

 

För att pedagogerna ska kunna stimulera barnet språkligt måste de känna till och ta hänsyn 

till barnets modersmål. Det är även en förutsättning för att barnet ska känna delaktighet i 

sin kultur (Skolverket, 2016). 
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3. Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis det sociokulturella perspektivet och den 

proximala utvecklingszonen. Därefter presenteras förskolans betydelse följt av flerspåkiga 

barns språkutveckling. Sedan modersmålets betydelse och avslutningsvis olika metoder 

och arbetsstrategier som kan tillämpas i arbetet med flerspåkiga barn.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen  
 

Vygotskij är förespråkare för barns proximala utvecklingszon. Jönsson (2013) förklarar 

kortfattat att detta innebär att människan besitter en viss kunskap men har potential att ta 

kunskapen till en högre nivå med hjälp av en person med högre kompetens inom området. 

Enligt detta tankesätt blir pedagogen viktig för barnets utveckling och lärande. Berthén 

och Eriksson (2006) uttrycker att Vygotskijs tankar är grundade i det sociokulturella 

perspektivet, vilket innebär att människan utvecklas i samspel med andra samt tillägnar 

sig kunskap genom deltagande i olika aktiviteter. På så sätt är sociala sammanhang, som 

exempelvis förskolans verksamhet nyckeln till barns utveckling.  

3.2 Förskolans betydelsefulla roll för flerspråkiga barn  
 

Både Johansson och Reftel (2005) och Lahdenperä (2008) beskriver att världen idag blivit 

mer internationaliserad. Den allt mer ökade invandringen i Sverige har bidragit till att 

samhället idag är mer mångkulturellt, vilket i sin tur leder till att många barn i förskolan 

talar ett annat modersmål än svenska. De nämnda författarna menar att ett av pedagogens 

viktigaste, största och kanske svåraste uppdrag idag är att stödja dessa barn på bästa sätt. 

Lahdenperä (2008) menar att en förskola där olikheter värderas positivt kräver både ett 

aktivt ledarskap och en vilja hos pedagogen. Svensson (2012) hänvisar till forskning som 

påvisar att förskolan har en viktig roll i att stödja och utveckla flerspråkiga barns 

språkutveckling. Särskilt viktigt blir detta om barnet inte har svenska som modersmål, då 

många av dessa barn möter det svenska språket för första gången i förskolan.  

 

I Torpstens (2008) studie framkommer det att flerspråkiga barn upplevt sig avvikande och 

annorlunda när det fått andraspråksundervisning i förskolan. Denna undervisning blev en 

markering av barnets okunskap. Undervisningen inkluderades inte i verksamheten 

tillsammans med övriga barn, utan skedde avsides. I studien framkommer att barnet 

istället önskade bli inkluderat i barngruppen och bli bemött som en i mängden.  

Lahdenperä (2008) förklarar att barn med rötter i andra kulturer ofta ser förskolans 

verksamhet som ”en förskola för andra”. Detta eftersom modersmålet varken talas eller får 

utrymme i verksamheten. Svensson (2012) och Lahdenperä (2008) menar att språkmiljön i 

förskolan utgör en viktig del av språkstimulansen som barnet blir delaktig i. Pedagogerna 

behöver därför tänka över språkmiljön och upplägget i förskolans verksamhet för att 

kunna inkludera alla, oavsett etnisk bakgrund. Även Sandvik och Spurkland (2015) 

betonar att förskolans miljö måste vara väl genomtänkt så att alla barn ska känna sig 

inkluderade och sedda för dem de är. Pedagogerna bör medvetet utforma språkmiljön så 

att den motiverar barnen till att använda sitt modersmål. Detta kan bidra till att skillnader 

mellan barns olika bakgrunder utjämnas och normaliseras. Enligt Ladberg (2003) måste 
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atmosfären i förskolan vara tillåtande och öppen för att barnet ska våga uttrycka sig på sitt 

modersmål. Om språket inte talas eller synliggörs lär sig barnet att språket enbart ska talas 

i hemmet.  

 

Om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser det som självklart och värdefullt, blir 

det naturligt för barn att använda alla sina språk. (Ladberg, 2003, s 31) 

 

Ladberg (2003) förklarar att barn är känsliga för reaktioner kring sin identitet. Det är 

därför viktigt att pedagogen visar intresse för det barnet säger samt ger barnet positivt 

gensvar. Det är även viktigt att pedagogen visar att hen försöker förstå det barnet 

förmedlar, även om så inte alltid är fallet. Enligt Sandvik och Spurkland (2015) är det 

enda sätt barn kan utveckla sin tillit till språk, både modersmålet och andraspråket att de 

får uppleva positiv bekräftelse, återkoppling och tid till att prata. Sandvik och Spurkland 

(2015) menar på samma sätt att pedagogen är en viktig stöttepelare för flerspråkiga barn 

och dess språkutveckling samt att pedagogens förhållningssätt är grundläggande för barns 

lärande. Pedagogen kan hjälpa barnet att skaffa mening i tillvaron när barnet själv inte är i 

stånd att kunna formulera eller förklara sig utan hjälp från andra. Ladberg (2003) förklarar 

att pedagogen kan lära sig några hälsningsord samt andra viktiga fraser, sånger eller 

ramsor på barnets modersmål. Detta för att påvisa att språket är viktigt och tillåts att talas, 

inte bara i hemmet. Används inte modersmålet regelbundet finns en risk att språket glöms 

bort och förloras, vilket oftast sker väldigt snabbt.  

 

Ännu idag lär sig många barn världen över att hålla inne med sitt språk för att inte bli 

utsatta för förakt eller för att inte verka konstiga och annorlunda. Fortfarande händer det 

att barn försöker dölja från omvärlden vilka de verkligen är. (Ladberg, 2003, s.193)  

3.3 Språkutvecklingen hos flerspåkiga barn 
 

Flerspråkiga barn exponeras mindre för varje språk jämfört med enspråkiga barn som 

alltid talar och tilltalas på samma språk. Detta gör att flerspråkiga barn oftast är lite sena i 

sin språkutveckling (Svensson, 2012). Både Lahdenperä (2008) samt Sandvik och 

Spurkland (2015) uttrycker att pedagogen måste se flerspråkiga barns språkfärdigheter 

som en helhet eftersom barnet kan ha mer utvecklade språkfärdigheter på modersmålet än 

vad de kan uppvisa på sitt andraspråk. Räknar man ihop kunskapen i de båda språken 

menar Ladberg (2003) att det flerspråkiga barnet oftast ligger före kunskapsmässigt. Runt 

tolv års ålder ligger flerspråkiga barn generellt före jämnåriga språkmässigt eftersom språk 

stödjer varandra.  På liknande sätt menar även Torpsten (2008) att flerspråkiga barn blir 

mer språkligt medvetna än barn som talar ett språk.  

 

Sandvik och Spurkland (2015) visar på samband mellan tidig språkstimulans och senare 

kompetenser. Barn som behärskar majoritetsspråket vid skolstarten kan exempelvis dra 

större nytta av undervisningen. Ladberg (2003) förklarar att yngre barn i tidig ålder tidigt 

lär sig språkets olika mönster av betoning, tonfall och rytm eftersom hjärnan är inställd på 

att söka mönster och regelbundenhet i det vi ser och hör. ”När barn hör språk talas, drar 

hjärnan slutsatser om de grammatiska mönster, som sedan används när de själva talar 

språket” (Ladberg 2003 s.34.) Människans språkinlärning förändras under livets gång. 
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Barn lär sig mycket utantill genom att lyssna, minnas och härma. Lyssnandet är grunden i 

barns språkinlärning. Ju äldre individen blir desto mer bygger lärandet på tänkandet, 

samtidigt avtar förmågan att lära utantill. Det är därför en fördel att barn lär sig språk i 

tidig ålder, eftersom språket lättare ”automatiseras” och chansen att bli fullärd ökar. Barn 

lär sig språk på olika sätt. En del lyssnar in språket under en period innan de själva känner 

sig redo att prata, medan impulsiva och framåtriktade barn pratar utan att bry sig om 

grammatisk uppbyggnad och ordföljd (Ladberg, 2003). Både Sandvik och Spurkland 

(2015) samt Ladberg (2003) menar att språket är beroende av trygghet, då rädsla kan 

blockera för barns inlärning. Närkontakt med någon som talar andrahandsspråket kan 

hjälpa för att aktivera barns tysta kunskaper. Flerspråkiga barn behöver oavsett 

personlighetstyp stöd och uppmuntran för att lära sig språket. En förutsättning för att 

barnet ska lära sig ett andraspråk är enligt Ladberg (2003) att språket upplevs som 

angeläget. En angelägenhet för barnet kan enligt Sandvik och Spurkland (2015) vara att 

flertalet barn i förskolan använder sig av detta gemensamma språk att kommunicera på. På 

liknande sätt menar Torpsten (2008) att språket har en social funktion och att det därför är 

viktigt att främja barns språkutveckling och hjälpa barnet in i en språklig gemenskap. Det 

är viktigt att barnet får känna tillhörighet i barngruppen, dels för att utveckla det svenska 

språket men även för att uppleva känsla av sammanhang.  

3.4 Modersmålets betydelse 
 

Ladberg (2003) menar att människan har en kapacitet att lära sig många språk, men 

förklarar att det inte är något som sker automatiskt. Dåliga förutsättningar eller avbruten 

utveckling av barnets modersmål kan medföra svårigheter i utvecklingen av andraspråket. 

På liknande sätt visar Sandvik och Spurkland (2015) att flerspråkiga barn snabbare 

utvecklar sitt andraspråk om de samtidigt får utveckla sitt modersmål. Även 

Lennartsson Hokkanen, Axelsson, och Sällgren (2003) uttrycker att barn med annat 

modersmål än svenska bör få utveckla sitt modersmål i förskolan. Detta eftersom det 

stödjer andraspråksinlärningen men även eftersom barnet behärskar sitt modersmål bättre 

än majoritetsspråket. Om barn har goda färdigheter i sitt modersmål kan det överföras till 

andraspråket. För att integreras i samhället är det viktigt att barnet lär sig majoritetsspråket 

som talas.  Barnets modersmål har även stor betydelse för barnets språkutveckling inom 

andraspråket (Lennartsson Hokkanen m.fl., 2003). 

 

Om modersmålet av någon anledning hindras i sin utveckling så kan det bli svårare också 

för andra språk (Ladberg, 2003, s. 32)  

 

Svensson (2012) menar att språk värderas olika, generellt betraktas det som positivt att 

barn är flerspråkiga. Framförallt om barnet talar ett världsspråk som tyska, franska, 

spanska eller engelska. Men talar barnet däremot turkiska eller kurdiska förklarar 

Svensson att det inte är lika självklart att omgivningen värderar detta som något positivt, 

snarare värderas ett sådant språk lägre. Sandvik och Spurkland (2015) samt Ladberg 

(2003) menar att modersmålet inte endast är betydelsefullt för språkutvecklingen, utan är 

även avgörande för barns identitet.  

 

att sakna ett språk kan innebära att sakna en del av sin identitet (Ladberg, 2003, s 111).  
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3.5  Metoder och arbetsstrategier  
 

Ladberg (2003) hävdar att verksamheten egentligen inte behöver bestå av planerade 

språkutvecklande aktiviteter för att språkutvecklingen ska stimuleras hos flerspråkiga 

barn. Enligt Ladberg handlar det snarare om man att använder sig av samma dagliga 

aktiviteter, men på ett mer genomtänkt sätt för att möjliggöra att språket används i många 

olika sammanhang. Enligt Lennartsson Hokkanen m.fl. (2003) ställs det större krav på 

pedagogen om man inte talar samma språk som barnet. Enligt författarna blir det då 

avgörande att man använder sig av varierande arbetsformer och har strategier för hur man 

kan underlätta för barnets deltagande och förståelse. Detta är även är något Johansson och 

Reftel (2005) betonar. 

3.5.1 Litteratur och berättande för att stimulera språket 

 
Alla typer av berättelseformer är språkutvecklande för barnet eftersom man vid dessa 

tillfällen samtalar inom gemensamma referensramar. I barnlitteratur får barnet lyssna och 

bekanta sig med sitt andraspråk. Genom att få höra orden samtidigt som barnet får se 

bilderna i böckerna konkretiseras språket. Barnet kan även utveckla sitt ordförråd genom 

att pedagogen pekar och benämner föremålen i boken. När barnet sedan ska komma ihåg 

ordet har de hela kontexten som stöd för minnet (Sandvik & Spurkland, 2015). Både 

Sandvik och Spurkland (2015) samt Ladberg (2003) framhåller konkretisering som viktigt 

för barn som ska lära sig ett andraspråk. Pedagogen kan konkretisera genom att använda 

sig av passande rekvisita till olika böcker och sagor. Barnet får se hur berättelsen utspelar 

sig och förstår sammanhanget, samtidigt som de hör pedagogen tala språket.  

 

Sandvik och Spurkland (2015) betonar också vikten av positiva läsupplevelser, dvs. att 

boken är tilltalande och intressant. För att möjliggöra identifikation och igenkännande 

genom berättande och högläsning är det därför viktigt att välja böcker som visar på ett 

mångkulturellt samhälle. Texten i boken bör även vara anpassad efter barnets språkliga 

färdigheter. Om texten ligger nära barnets utvecklingszon kan man bygga på det barnet 

redan kan och binda ihop detta med nya språkliga erfarenheter. Även litteratur på barnets 

modersmål bör finnas tillgänglig för barnet som en bekräftelse på att barnets modersmål är 

viktigt och får finnas till i verksamheten.  

3.5.2 Det vardagliga språket 

 
Svensson (2012) förklarar att barnets ordförråd stimuleras genom att de tidigt får möta ett 

variationsrikt språk. Både Sandvik och Spurkland (2015) samt Ladberg (2003) framhåller 

att barn lär sig benämningar för saker och händelser om pedagogen sätter ord på det som 

barnet upplever. I hallen talar man exempelvis om kläder och vid måltiden kan man tala 

om maten man äter. Genom att pedagogen talar om vardagliga händelser som sker i 

barnets omgivning förankras detta i kroppen. Sandvik och Spurkland (2015) och Svensson 

(2012) menar även att det är viktigt att pedagogen upprepar, bekräftar och utvidgar det 

barnet säger för att barnet ska lära sig rätt meningsuppbyggnad. Genom att utveckla det 

barnet säger, och använda sig av korrekt ordföljd fungerar pedagogen som en språklig 

modell. Det är därför viktigt att pedagogen tar barnet på allvar och uppmuntrar försök till 
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samtal genom att fylla i ord och ställa frågor för att hjälpa barnet att utveckla sina tankar 

och resonemang. 

3.5.3 Den viktiga leken 

 
Sandvik och Spurkland (2015) samt Ladberg (2003) menar att språkliga färdigheter är 

grundläggande för lek och samhörighet. Författarna menar, vilket tidigare nämnts att 

behovet av kommunikation styr språkutvecklingen framåt. När barnet finner något roligt 

eller spännande går inlärningen fortare eftersom barnet känner sig motiverad att lära sig. 

Leken är språkutvecklande på ett varierande sätt eftersom man förhandlar, fabulerar och 

har ett gemensamt innehåll att förhålla sig till.  

 

Aldrig sträcker sig barn så långt språkligt som när de vill vara med och leka. (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s 94) 

3.5.4 Rytm  

 
Ladberg (2003) menar att rim och sång är bra stöd i all språkinlärning eftersom det hjälper 

barnen att upptäcka melodin och uppbyggnaden i språket. Barnet får på detta sätt bekanta 

sig med språkets ljud och uppbyggnad. 

 

3.5.5 Tecken som stöd 

 

Johansson och Reftel (2005) förklarar att barns språkförståelse underlättas om språket 

synliggörs med hjälp av tecken som stöd, eftersom tecken är mer konkret än språket i sig. 

Johansson och Reftel hänvisar till Heister-Trygg, som menar att det finns fördelar med att 

använda tecken som stöd för alla barn på förskolan, men framförallt för barn med annat 

modersmål än svenska. Detta eftersom tecken kan användas som en brygga mellan de 

olika språken. Författarna framhäver betydelsen av visuellt material, som exempelvis 

bilder och symboler för att förtydliga och konkretisera. 
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4. Metod  
 

I följande avsnitt redovisas studiens undersökningsmetod. Inledningsvis beskrivs 

avgränsningar och urval av informanter. Därefter beskrivs analysmetod till följd av 

forskningsetiska övervägningar. Avslutningsvis redovisas en diskussionsanalys av 

metoden.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 
 

Jag valde att genomföra en kvalitativ studie där jag använde mig av intervjuer som metod. 

Jag använde mig av ett kriteriebaserat urval av informanterna. Det innebär att 

informanterna som tillfrågats uppfyllde kriteriet att vara förskollärare och ha kunskap samt 

arbetserfarenhet av flerspråkiga barn. Detta eftersom syftet med min studie var att 

synliggöra hur pedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan kan främja 

flerspråkiga barns språkutveckling, samt hur olika språk tillvaratas praktiken. 

Detta innebär att jag medvetet valde representanter som passade min undersökning. 

Genom detta urval har informanterna en kunskap som främjar undersökningen samt 

möjliggör att jag får ut mycket information ur ett få antal informanter (Christoffersen & 

Johannesen, 2015). 

 

Dataunderlaget för min studie innefattar fem intervjuer, varav tre intervjuer med 

förskollärare och två intervjuer med särskilda språkstödjare. Jag intervjuade förskollärarna 

i två olika kommuner eftersom jag ville att studien skulle få en geografisk spridning. För 

att få en djupare insikt och större förståelse för hur det pedagogiska arbetet med 

flerspråkiga barn kan gå till valde jag även att intervjua två lärare med uppgift att stödja 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska, även dessa två arbetar i 

olika kommuner. Här följer en kortfattad presentation av de två kommunerna och de tre 

förskolorna där jag insamlat data till detta examensarbete.  

 

Kommun A är en mindre tätbefolkad kommun bestående av ca 8000 invånare. Det finns 8 

förskolor med totalt 20 avdelningar.  

Kommun B är en större kommun i invånarantal, bestående av 125000 invånare och på 

samma landyta som kommun A. I denna kommun finns 88 kommunala förskolor och 24 

fristående.  

 

Förskola 1 är en kommunal förskola som ligger i kommun A. Området är mångkulturellt 

och består till 34 % av flerspråkiga barn.  

Förskola 2 är en fristående förskola som ligger i kommun B. Det pedagogiska arbetet är 

inriktat på språk. Barngruppen består till mer än 50 % av flerspråkiga barn.  

Förskola 3 är en kommunal förskola som ligger i kommun B. Barngruppen har få 

flerspråkiga barn.  
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4.2 Genomförande och datainsamlingsmetod  
 

Jag började med att skriva frågor till en intervjuguide (se bilaga 2) för att hålla mig inom 

syftets ramar. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) framhåller intervjuguiden som en 

bra förberedelse inför datainsamlingen. När jag skrev mina intervjufrågor tänkte jag på att  

ställa så öppna frågor som möjligt, och undvek ledande frågor (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs, 2007). Inför en kvalitativ datainsamling bör man först ta kontakt med 

förskolechefen eftersom man behöver samtycke (Löfdahl m.fl. ,2014). Till alla förskolor 

togs därför en första kontakt med förskolechefen som i sin tur informerade berörd 

personal. Förskolecheferna på förskola 1 och 2 hjälpte mig i urvalet av intresserade och 

kunniga förskollärare inom området. På förskola 3 hade jag redan en förskollärare i åtanke 

som jag själv tillfrågade efter att jag fått förskolechefens samtycke. Samordnaren och 

språkstödjaren hittade jag via internet. Jag kontaktade alla informanter via telefon och 

frågade om de kunde tänka sig att delta i min studie. Efter att de tackat ja till min intervju 

skickade jag missivbrevet (se bilaga 1) och intervjufrågorna (se bilaga 2) via mail så att 

informanterna kunde förbereda sig. Informanterna fick själva välja tid och datum för 

intervjun (Löfdahl m.fl., 2014).  

 

Intervjuerna spelades in via diktafon, och transkriberades sedan. Många forskare 

(Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007; Löfdahl m.fl., 2014; Trost, 2010) anser att det är 

fördelaktigt att spela in intervjuerna. ”En diktafon eller liknande är den utrustning som 

höjer kvalitén i både intervjun och analysen” (Löfdahl m.fl., 2014, s 150) Jag hade även 

med mig papper och penna för att kunna skriva ner funderingar och följdfrågor som 

uppstod under pågående intervju, detta för att inte behöva avbryta under tiden informanten 

berättade. 

4.3 Analysmetod 
 

Analysen av data för denna studie har genomförts i tre steg. Jag började med att bearbeta 

data som jag samlat in genom att transkribera de inspelade intervjuerna.  

Därefter analyserades och organiserades innehållet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Jag valde bort det som inte var relevant för studiens syfte. Utifrån mina 

forskningsfrågor skapade jag sedan rubriker för resultatet och sorterade texten utifrån 

rubrikerna. I analysarbetet tittade jag på likheter och skillnader utifrån informanterna svar. 

I resultatet beskriver jag även informantens svar och förstärker resonemanget med citat 

från informanten.    

4.4 Forskningsetiska överväganden  
 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer gäller fyra huvudkrav som jag 

tagit hänsyn till i min undersökning. Dessa är:  

 

Informationskravet:  

Jag ringde i god tid till informanterna för att berätta om syftet med min studie, samt deras 

viktiga del i undersökningen. Under samtalet berättade jag i stora drag om hur 

undersökningen skulle genomförs innan informanten gav sitt samtycke till intervjun.  
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På detta sätt var alla informanter införstådda med studiens syfte. Efter deras godkännande 

skickades även ett missivbrev med vidare information.  

 

Samtyckeskravet: 

Det var frivilligt att medverka i min studie. Informanterna fick innan intervjun veta att de 

har rätt att avbryta när de vill samt att de har rätt avstå att svara på vissa frågor om de så 

önskar.  De som medverkade i min undersökning hade rätt att självständigt bestämma om, 

hur länge, och på vilka villkor de skulle delta.  

 

Konfidentialitetskravet:  

Jag var tydlig med att informera mina informanter både muntligt och skriftligt att alla som 

deltar i min studie är anonyma. Varken namn på förskolor, kommun eller personal 

framkommer i min studie. Detta för att informanterna i min studie inte ska kunna 

identifieras av utomstående.  

 

Nyttjandekravet:  

Informationen jag samlat in användes endast till mitt forskningssyfte. Jag berättade för 

informanterna att all data jag samlat in under intervjuerna direkt efter studiens 

godkännande kommer att raderas. Materialet kommer inte att vara tillgängligt för andra. 

4.5 Metoddiskussion 
 

Både Löfdahl m.fl. (2014) och Trost (2010) framhåller vikten av att välja en analysmetod 

utifrån det valda syftet. I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas 

på olika sätt, eftersom människor har olika upplevelser och syn på verkligheten (Björkdahl 

Ordell & Dimenäs, 2007). Den kvalitativa analysmetoden passar sålunda min studie 

eftersom jag ville synliggöra de utvalda informanternas åsikter samt egna erfarenheter 

gällande den professionella verksamheten. Trost (2010) förklarar att man ur kvalitativa 

intervjuer får innehållsrika och öppna svar, vilket jag önskade i min studie.  

 

Tidsramen för intervjuerna var ca 30 minuter per intervjutillfälle, vilket vi höll oss inom. I 

efterhand känner jag att vissa av mina frågeställningar var svårtolkade. Stundtals fick jag 

omformulera frågorna eller ställa följdfrågor då informanten missuppfattade vad jag 

frågade efter. Om jag hade gjort en testintervju, hade jag kunnat omformulera eller ställt 

vissa frågor på ett annat sätt för att kanske få djupare och mer uttömmande svar från 

informanterna. Det var en stor fördel att spela in intervjuerna eftersom jag kunde lyssna på 

dem igen. Jag valde att transkriberade samma dag som intervjun skedde eftersom jag då 

hade det mesta i minnet. 

 

För att få större validitet hade jag behövt ett större urval informanter. Tiden för detta 

examensarbete är begränsad och hade jag haft mer tid skulle ett större urval informanter 

tillfrågats och även observationer gjorts för att stärka valideten i resultatet. Jag är 

införstådd med att det kan vara stor skillnad i hur informanterna uttrycker att de arbetar 

med hur det egentligt är i verkligheten. Med tanke på tidsbristen känner jag mig nöjd över 

de fem intervjuerna samt att informanterna kommer från två olika kommuner, vilket ger 

en bredare bild.  
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5. Resultat 
 

Studiens resultat bygger, som tidigare framgått, på fem ljudupptagna intervjuer. Studiens 

informanter innefattade tre förskollärare, en språkstödjare och en samordnare för 

utbildningsinsatser för nyanlända. Av etisk hänsyn benämns studiens informanter som 

förskollärare 1, förskollärare 2, förskollärare 3, språkstödjare och samordnare. 

 

Följande avsnitt inleds med en kort presentation av studiens informanter, samt vilka 

kompetenser och erfarenheter de har i arbetet med flerspråkiga barn. Därefter presenteras 

metoder och pedagogiska verktyg som enligt informanterna kan tillämpas  

för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, samt hur olika språk i förskolans kan 

tillvaratas. Avslutningsvis redovisas informanternas perspektiv på möjligheter och hinder i 

arbetet med flerspråkighet, följt av modersmål- efterfrågade resurser i verksamheten. I 

resultatet kommer jag främst att fokusera på förskollärarnas svar eftersom syftet med 

denna studie utgår ifrån förskollärares olika perspektiv.  

5.1 Studiens informanter 
 

Förskollärare 1: Förskollärare med tolv års yrkeserfarenhet. Arbetar i kommun A 

Förskollärare 2: Förskollärare med tio års yrkeserfarenhet. Arbetar i kommun B 

Förskollärare 3: Förskollärare med tre års yrkeserfarenhet. Arbetar i kommun B 

Samordnare: Gymnasielärare i spanska och engelska, med fem års yrkeserfarenhet.  

Arbetar sedan två år (2016-2018) på uppdrag av Skolverket som samordnare för 

utbildningsinsatser inom skola och förskola för nyanlända. Arbetar i kommun A.  

Språkstödjare: Barnskötare och modersmålslärare, har under 15 år arbetat som 

språkstödjare i förskolans verksamhet. Arbetar i kommun B. 

5.2 Kompetenser och erfarenheter 
 

De tre förskollärarna har alla lärarlegitimation och deras yrkesverksamma tid varierar 

mellan tre till tolv år. Förskollärare 1 fick tillsammans med sitt arbetslag under hösten 

2015 gå en vidareutbildning om flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. 

Förskollärare 2 har en kortare fortbildning om hur man kan stödja och utveckla språk i 

förskolan som anordnats av samma organisation som språkstödjaren arbetar på. 

Förskollärare 3 har ingen vidareutbildning inom detta område.  

 

De tre förskollärarna har alla erfarenheter av barn med annat modersmål än svenska.  

Förskollärare 2 ser ingen ökning av flerspråkiga barn i verksamheten, under hennes tio 

verksamma år har alltid mer än 50 % av barngruppen haft annat modersmål än svenska. 

Hon förklarar att många föräldrar väljer denna förskola eftersom de själva är flerspråkiga 

eller språkintresserade. Förskollärare 3 har tidigare arbetat i verksamheter där stora delar 

av barngruppen besått av barn med annat modersmål än svenska. Idag arbetar hon på en 

förskola där ett fåtal barn är flerspråkiga. Vissa delar av kommunen har högre 

mångkulturalitet. Förskollärare 1 ser att antalet barn med annat modersmål än svenska har 

ökat i förskolans verksamhet, vilket hon tror beror på den ökade invandringen.  
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Det har blivit fler och fler flerspråkiga barn på förskolan, mycket av det beror på att 

förskolan ligger i ett invandrartätt område. (Förskollärare 1) 

 

Samordnaren som arbetar i samma kommun tycker sig även se skillnad i barngrupperna 

efter hösten 2015 då flyktingvågen kom. Språkstödjaren berättar att kommun B fick kritik 

från skolinspektionen år 2015, eftersom både modersmålslärarna och pedagogerna i 

verksamheten arbetade individuellt med flerspråkiga barn istället för att inkludera språket i 

verksamheten. Organisationen som språkstödjaren arbetar på har omstrukturerat sig, och 

försöker nu istället stötta pedagogerna i verksamheten med att förstå sitt uppdrag i relation 

till läroplanen. Detta istället för att stödja det enskilda barnet i sin språkutveckling som de 

tidigare gjorde.   

5.3 Hur stimuleras flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av 

pedagogiska verktyg och metoder 
 
Ingen av de tre förskollärarna säger sig arbeta utifrån ”färdiga” arbetsmetoder utan har 

testat sig fram till egna metoder, som de anser fungera utifrån de behov som finns i 

barngruppen.  

 

Det finns inga färdiga koncept som vi använder oss av, det är inget som jag vet finns 

heller. (Förskollärare 2)  

 

Språkstödjaren (kommun B) och samordnaren (kommun A) känner inte heller till några 

färdiga arbetsmetoder, dock har organisationen där språkstödjaren arbetar tillverkat så 

kallade språk-kassar på 31 olika språk som förskolorna i kommun B får låna. Tanken med 

språk-kassarna är att de ska inspirera och ge idéer till pedagogerna på förskolan som ett 

stöd i det flerspråkiga arbetet med koppling till läroplanen för förskolan. Enligt 

språkstödjaren är det viktigaste i arbetet med flerspråkiga barn igenkänning och tillåtelse 

vilket man kan bidra till genom att synliggöra olika språk i verksamheten.  

 

Om barnet känner igen något från sitt eget språk eller kultur i verksamheten förstår 

de att mitt språk är tillåtet på denna plats, men desto svenskare miljön är, desto 

längre bort hamnar barnets språk. Jag tycker det är viktigt att alla språk i förskolan 

syns. Det kan vara så enkla saker som att man sätter upp saker [bilder, flaggor eller 

text, som inte är typiskt svenskt] på väggen. (Språkstödjaren) 

 

Gemensamt för förskollärarna är att de använder sig av barnböcker för att stimulera 

språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. De läser svenska böcker för 

att barnet ska få bekanta sig med språket och lånar även böcker på andra språk. 

Förskollärare 1 berättar att de tidigare haft böcker på barnets modersmål som de sedan bett 

föräldern läsa in på Ipaden. På detta sätt får barnet höra boken på både sitt första och 

andraspråk. Förskollärare 1 uttrycker ”barnen blir jättestolta då de hör sitt språk talas.” 

Förskollärare 2 förklarar att det egentliga syftet med böcker på andra språk är att 

uppmärksamma olika språk och att skapa en acceptans för att det enskilda modersmålet 

både får talas och finnas i verksamheten, även om pedagogerna inte själva kan läsa 

böckerna. Förskollärare 3 berättar att man kan titta i böckerna och försöka hitta ord som 



 

 14 

finns på olika språk. På detta sätt blir barnets modersmål varken utpekande eller ett 

exklusivt inslag i verksamheten.  

 

Vi har haft böcker på andra språk än svenska, men även utgått ifrån svenska böcker. 

Då kan man peka på bilderna i boken och försöka hitta ord som finns på fler språk. 

Man kan vara ordletare och försöka komma på vad exempelvis ordet boll heter på 

så många språk som möjligt. (Förskollärare 3)  

 

Språkstödjaren berättar att det finns böcker på barnets modersmål i de olika språk-påsarna. 

Det följer även med en avläsningspenna som kan läsa upp boken på barnets modersmål, 

detta har även förskollärare 3 erfarenhet av.  

 

Visst kan man se att det är olika språk i böckerna, men det är ju ännu bättre om man 

får höra skillnaderna i språket. (Språkstödjaren)  

 

Gemensamt för de tre förskollärarna är att de använder sig av bilder som stöd för att 

förtydliga och konkretisera situationer.  Förskollärare 1 och 3 förklarar att det är viktigt att 

pedagogen använder sig av sitt kroppsspråk. Förskollärare 1 och 2 använder sig av tecken 

som stöd, vilket även språkstödjaren talar positivt om.  

 

Det [tecken som stöd] är något som jag tror är bra för alla barns språkutveckling, 

eftersom det är väldigt konkret då man inte riktigt förstår språket. (Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 1 och 3 använder sig av enkla saker i vardagen för att stärka barnet språkligt. 

De tänker på att prata mycket och tydligt, använder rikligt med ord och använder inte för 

svåra meningar till en början. De pekar, sjunger, rimmar, benämner och upprepar det 

barnet säger.  De menar även att rim och ramsor gynnar språkutvecklingen eftersom det 

hjälper barnet att hitta rytmen i språket: 

 

Vi tänker att detta hjälper barnen att hitta rytmerna i det svenska språket. Det är en 

inkörsport för alla som inte kan svenska. (Förskollärare 1) 

 

Rim uppmärksammar även olika ljud som finns i språken:   

Rim har olika ljud i sig, man blir van med olika ljud i språket. Svenskan har ju till 

exempel inte samma ljud som engelskan. (Förskollärare 3) 

  

Förskollärare 1 och 2 anser båda att leken är en viktig del i barns språkutveckling och är 

därför något de båda prioriterar i verksamheten. Förskollärare 2 arbetar på ett 

språkutvecklande sätt som skiljer sig från de övriga två. På denna fristående förskola har 

man planerade språkpass varje förmiddag. Det är enligt förskollärare 2 sammanlagt fyra 

världsspråk som barnen får bekanta sig med under ett läsår. Språk-passen ligger på en 

enkel och lekfull nivå. Förskollärare 2 förklarar att de ibland leker affär och benämner 

varorna med exempelvis franska ord. Hon förklarar tanken med detta koncept:  

 

Tanken med denna förskola är att språklig stimulans på flera språk i sin tur gynnar 

andraspråket. (Förskollärare 2) 
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5.4 Hur tillvaratas olika språk i förskolans verksamhet? 
 

Förskollärarna jag intervjuat uppmuntrar alla till att flerspråkiga barn ska våga tala sitt 

modersmål i verksamheten. Förskollärare 2, som arbetar i en språkförskola märkte att barn 

med samma modersmål även talar det i verksamheten, trots att svenskan är 

majoritetsspråket.  

 

Vi har märkt att barn med samma modersmål ofta pratar mellan varandra, vilket är 

något vi uppmuntrar. (Förskollärare 2) 

 

Enligt förskollärare 2 är det ovanligt att barn med annat modersmål inte vågar tala sitt 

språk i verksamheten. Även förskollärare 3 berättade att flerspråkiga barn gärna talade sitt 

modersmål i verksamheten hon tidigare arbetat i, vilket hon tror kan bero på att stora delar 

av den barngruppen var flerspråkig.  

 

På den förskolan ville barnen prata sitt modersmål, kanske eftersom alla andra 

också gjorde det. (Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 1 har däremot vart med om att flerspråkiga barn inte vågat tala sitt 

modersmål.  

 

För några år sedan satt vi vid matbordet och frågade barnet, ”- Vad heter mjölk 

på arabiska?” Då vart det knäpptyst! Ingen sa någonting. (Förskollärare 1) 

 

Idag märker hon att flerspråkiga barn gärna talar sitt modersmål i verksamheten, vilket 

hon tror beror på en ändrad attityd i arbetslaget. Efter vidareutbildning hösten 2015, 

flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan har pedagogerna enligt förskollärare 1 

ändrat sitt förhållningssätt till flerspråkighet, vilket lett till att verksamheten blivit mer 

tillåtande. Pedagogernas nya förhållningssätt till flerspråkighet öppnar även upp för det 

enskilda barnet. Detta är även något samordnaren märke när hon vart ute på studiebesök. 

 

Allt grundar sig i vårt förhållningssätt och synsätt, vi ser språk som berikande. Vi 

försöker att normalisera flerspråkighet så att ingenting ses som exklusivt eller 

exotiskt.  (Förskollärare 1) 

 

Språkstödjaren förklarar på liknande sätt att barn som aldrig hört sitt modersmål talas i 

verksamheten inte heller kommer tala det. Ju mer svensk miljön är - ju längre bort hamnar 

barnets modersmål, enligt språkstödjaren.  

 

Ser inte barnet något i sin miljö som stärker att de får använda sitt språk kommer 

aldrig barnet att tala på det språket eftersom det inte är naturligt. (Språkstödjaren) 

5.5 Möjligheter och hinder  
 

De tre förskollärarna ser bara möjligheter och fördelar med att barn är flerspråkiga. 

Exempelvis framhåller förskollärare 1 att barnet får en språklig förståelse. 
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 Det hjälper barnet i framtiden om de vill lära sig nya språk. Det är otroligt positivt 

att få en förståelse för olika språk och språkets värde. (Förskollärare 1)  

 

Även ordförrådet och den språkliga förståelsen gynnas, något som betonas av 

förskollärare 2.  

 

   Man får ett allmänt större ordförråd och en språklig förståelse, vi har tvååringar 

som talar tre språk utan problem. (Förskollärare 2) 

 

Det bidrar även till kommunicera på olika sätt när inte det verbala räcker till, förskollärare 

3 reflekterar över detta på följande sätt.  

 

  Jag tänker mig att barn som uppmärksammas på att det finns många språk lär sig 

att det finns variationer i hur man bygger upp språk, man kan kommunicera på 

många olika sätt. Jag kan ta till kroppsspråket när mitt verbala språk inte räcker 

till. Det är sådana saker som blir tydligare för barn som är flerspråkiga. Även barn 

runt omkring kan dra nytta av det, för de blir också medvetna om språkliga 

skillnader.  (Förskollärare 3) 

 

Språkstödjaren och samordnaren menar både att flerspråkiga barn snabbt lär sig nya språk 

och får även en annan språklig förståelse.   

 

Ju fler språk du lär dig, ju desto lättare har du att lära dig ytterligare ett nytt språk. 

(Samordnaren)  

 

Oftast är flerspråkiga barn snabbare på att lära sig nya språk. Inlärningen går 

fortare jämfört med enspråkiga barn. (Språkstödjaren)     

 

Språkstödjaren förklarar att alla förskolor, enligt läroplanen för förskolan ska arbeta 

flerspråkigt även om de inte finns flerspråkiga barn i verksamheten. Detta uttrycker även 

förskollärare 3 där hon drar paralleller till sin nuvarande arbetsplats, som till skillnad från 

den förra arbetsplatsen är homogen. Ett problem som kan uppstå när man har ett fåtal 

flerspråkiga barn i verksamheten är att de lätt kan bli utpekande och exkluderande om man 

pekar på att detta barn talar ett annat språk, enligt språkstödjaren. För att undvika detta 

nyttjar hon sina kunskaper om olika språk och benämner ord på de språk hon kan.  

 

Här så har vi ju normen just nu att vi talar svenska, och då får vi jobba på att visa 

flerspråkigheten i barngruppen på ett annat sätt. I barngrupper där många är 

flerspråkiga sker det mer naturligt. (Förskollärare 3) 

 

Samtliga förskollärare jag intervjuat anser att föräldrakontakten är viktig för barnets 

språkutveckling. Förskollärare 2 har aldrig varit i en situation där föräldern varken talar 

svenska eller engelska, medan förskollärare 1 förklarar att detta är vanligt förekommande 

på hennes arbetsplats. Enligt förskollärare 1 tar föräldrar som varken talar svenska eller 

engelska mer tid, engagemang och inlyssnande från personalen.  
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  Har du en svensktalande förälder kan du snabbt berätta saker i hallen, men med 

dessa föräldrar kan du inte ta det förgivet. (Förskollärare 1) 

 

Även förskollärare 3 har varit i situationer där föräldern varken talar svenska eller 

engelska men såg inget hinder med detta. Både förskollärare 1 och 3 förklarade att de har 

tagit hjälp av bilder i hallen som stöd när de har kommunicerat med en förälder som 

varken talar svenska eller engelska.  

 

  Jag upplever det [att föräldern varken talar svenska eller engelska] inte som något 

svårt utan tvärtom så var det mer personligt. För när du visar eller riktar fokus på 

en bild så kommer man varandra närmare. (Förskollärare 3) 

 

Samordnaren uttrycker att samverkan med föräldrar är extremt viktigt, speciellt efter 2011 

då kravet på samverkan mellan förskola och vårdnadshavare blev hårdare.  

Även språkstödjaren menar att mycket av barnets språkutveckling kräver en bra kontakt 

med föräldrarna. Främst för att få dem att förstå att modersmålet är viktigt:  

 

Föräldrarna måste få veta att det är viktigt att barnet behåller och utvecklas sitt 

modersmål i hemmet eftersom det är a och o om barnet ska lära sig svenskan, och 

det svenskan språket får ju barnet på förskolan. (Språkstödjaren) 

 

Förskollärare 2 och 3 menar båda att det lätt kan startas konflikter i barngrupper där 

många har ett annat modersmål än svenska. 

 

Det kan alltid bli missförstånd, speciellt i barngrupper när barnet inte kan göra sig 

förstådda, man känner sig utanför och kanske inte får fram det man vill eller menar. 

(Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 1 menar att personalens inställning har stor betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling, det gäller att se möjligheter istället för hinder: 

 

Det finns många utmaningar, men inställningen man har avgör mycket. Innan vi fick 

vår vidareutbildning tänkte vi som många andra, och såg mycket problem. Hur ska 

man räcka till? Hur ska man göra? Allt kändes svårt och tidskrävande. Men efter 

utbildningen tycker jag att vi har ändrat vårt sätt att tänka kring flerspråkighet, på 

ett positivt sätt. Vi ser möjligheter istället för hinder. (Förskollärare 1) 

 

De tre förskollärarna uttrycker att barn enligt dem är snabba på att lära sig språk och att 

allt sker naturligt för dem. Förskollärare 3 menar att det ofta är pedagogerna som är mer 

oroliga är vad barnet själv är.  

 

Jag tycker att barn tar det så naturligt. Ofta är vi pedagoger mer fundersamma inför 

ett barns anländande än vad barnet själv är. (Förskollärare 3) 
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5.6 Modersmål - efterfrågade resurser 
 

Förskollärare 2 och 3 har sedan tidigare erfarenhet av modersmålslärare i verksamheten 

men detta är ingenting de har tillgång till i dagsläget. Nämnda förskollärare har liknande 

erfarenheter av modersmålsstöd och påtalar att modersmålsläraren ofta arbetade avsides 

med det enskilda barnet istället för att inkludera språket med alla i barngruppen.  

 

Vi hade ingen samverkan med modersmålslärarna vilket vi tyckte var tråkigt. 

(Förskollärare 2)  

 

Samordnaren förklarar att ett hinder är att man i förskolans verksamhet sällan samverkar 

med modersmålsläraren, vilket enligt henne vore det bästa. Dock finns inga sådana krav i 

läroplan för förskolan, vilket gör att kvalitén på undervisningen blir mycket varierande. 

Förskollärare 1 förklarar att de inte har tillgång till modersmålsstöd i den kommun hon 

arbetar. Hon anser att modersmålsstöd hade varit en tillgång men förstår även att viss 

problematik kan uppstå:  

 

När vi har 17 olika språk på förskolan finns det en problematik att kunna tillgodose 

alla språk, det är säkert även en kostnadsfråga. (Förskollärare 1)   

 

Språkstödjaren som även är modersmålslärare förklarar på samma sätt att det inte blir 

likvärdigt när man inte kan erbjuda modersmålsstöd på alla språk. Hon anser vidare att 

modersmålet ska talas i hemmet eftersom barnet inte kan utveckla ett språk genom att få 

undervisning i detta en timme i veckan.  

 

Språket ska komma hemifrån, det är inte vi som lär ut ett språk. För att barnet ska 

kunna utveckla sitt modersmål måste de få mer undervisning än en timme i veckan, 

vilket inte vi kan erbjuda. (Språkstödjaren) 

 

Språkstödjaren påpekar att det inte heller framgår av styrdokumenten att modersmålsstöd 

ska erbjudas i förskolans verksamhet. Förskolan är däremot skyldig att lyfta och stödja 

barnets modersmål i verksamheten, vilket enligt henne inte görs idag. Organisationen ska 

nu börja erbjuda stöd till pedagoger eftersom de framkommer att många förskolor idag 

känner sig osäkra på hur man kan jobba flerspråkigt i sin verksamhet. Förskollärare 1 är 

tacksam för den vidareutbildning hon fått men hade gärna sett att samtliga på förskolan 

deltagit i denna. Utbildningen har väckt många tankar och hon anser att det skulle leda till 

att förskolan blir mer likvärdig när personalen har en samsyn. Med tanke på den ökade 

flerspråkigheten i denna kommun tycker hon även att kommunen borde slå ett slag för att 

alla pedagoger på alla förskolor får vidareutbildning. Även förskollärare 2 önskar en 

gemensam fortbildning för att tydliggöra hur pedagoger i förskolan kan arbeta med 

flerspråkighet på ett annat sätt än vad de redan gör. 

 

Många tänker ”vi har inga flerspråkiga barn på vår förskola så jag behöver inte 

den här utbildningen”. Men idag blir det [flerspråkighet] mer och mer aktuellt vilket 

gör att alla borde ha denna utbildning så att man kan möta barnen på rätt sätt när 

det väl är dags. (Förskollärare 1) 
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6. Sammanfattande resultatanalys  
 

I detta avsnitt sammanfattar och analyserar jag studiens resultat i förhållande till studiens 

syfte och frågeställningar. Resultatet kopplas vidare till tidigare redovisad relevant 

litteratur.   

 

Resultatet från mina intervjuer pekar på att förskollärarna inte lutar sig mot färdiga 

metoder eller strategier i verksamheterna för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. 

Det finns inte heller några färdiga metoder eller strategier för hur man kan tillvarata olika 

språk i verksamheten. Gemensamt för de tre förskollärarna är att de stöttar barns 

språkutveckling med hjälp av barnböcker, på både svenska och modersmålet. Den 

språkliga stimulansen ser olika ut på de olika förskolorna, de två kommunala förskolorna 

visar på enkla vardagliga situationer som viktiga att belysa. De lyfter vikten av att 

benämna saker som händer i barnets vardag, sjunga och jobba med rim och ramsor för att 

barnet ska hitta rytmen i det svenska språket. Resultatet tyder även på att förskollärarna 

tänker på att konkretisera olika situationer genom att använda sig av ett tydligt 

kroppsspråk, de använder sig av bilder samt tecken som stöd då barnet ännu inte utvecklat 

majoritetsspråk. 

 

Den röda tråden som framträder i min studie kring de tre förskollärarnas arbete med 

språkutvecklande arbetssätt är att de vardagliga aktiviteterna ska upplevas som roliga, 

lekfulla och enkla av barnet. Sandvik och Spurkland (2015) menar att roliga och 

intressanta språkiga aktiviteter är avgörande för att barnet ska lära sig det andra språket. 

Barnet måste finna språket som angeläget för att lära sig. Ladberg (2003) uttrycker att 

verksamheten inte nödvändigtvis behöver ha planerade språkutvecklande aktiviteter, utan 

att det snarare handlar om att använda de dagliga aktiviteterna på ett mer medvetet sätt. 

Ladberg (2003) menar att pedagogen däremot inte får ta förgivet att barnet lär sig det 

svenska språket endast genom att höra språket talas. Samtidigt menar Lennartsson 

Hokkanen m.fl. (2003) att pedagogen behöver ha strategier för att underlätta för barnets 

medverkan och förståelse i de dagliga aktiviteterna.   

 

Det som skiljer den fristående förskolan från de två kommunala i min studie, är att den 

fristående förskolan har planerade språk-pass på fyra världsspråk varje förmiddag. Tanken 

är att språklig stimulans på flera språk i sin tur gynnar andraspråket. Däremot berättar 

förskolläraren för mig, att majoriteten av barnet på denna förskola inte har något av de 

fyra världsspråken som modersmål. Svensson (2012) uttrycker att språk värderas olika, 

och att världsspråk värderas högre än ett andra språk. Tanken att den språkliga 

stimulansen gynnar barnets andra språk är god, men Sandvik och Spurkland (2015) samt 

Ladberg (2003) menar att det är modersmålet som behöver utvecklas.  

 

Utifrån mina intervjuer kan jag utläsa att alla informanter anser att pedagogens 

förhållningssätt är avgörande för hur flerspråkighet stimuleras, uppmuntras och blir en 

inkluderande del i verksamheten. Studiens resultat tyder på att förskollärarnas 

engagemang i flerspråkigt arbete kan kopplas till personligt intresse för flerspråkighet men 

också till vidareutbildning och strategisk ledning. Lahdenperä (2008) menar att en 
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mångkulturell förskola kräver ett aktivt ledarskap och en vilja hos pedagogerna i 

verksamheten. Även Sandvik och Spurkland (2015) menar att pedagogens förhållningssätt 

är grundläggande för detta arbete.  

 

Resultatet av mina intervjuer visar att flerspråkiga barn generellt får mer stöd i det svenska 

språket än i sitt modersmål. En av anledningarna till detta är, enligt mina informanter, att 

förskollärarna inte har tillgång till modersmålslärare i den utsträckning de önskar samt att 

de själva känner sig begränsade till ett språk. Huruvida man har tillgång till 

modersmålsstöd i förskolan skiljer sig mellan de två kommunerna. När man söker i 

förskolans styrdokument framkommer det inte att barn med annat modersmål än svenska 

har rätt till undervisning av en modersmålslärare. Däremot framkommer det att 

förskollärare i verksamheten ska arbeta med detta uppdrag.  

 

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

att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket 2016 s. 7). 

 

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skollagen, SFS, 

2010, s.800) 

 

Mitt resultat visar det är ovanligt att flerspråkiga barn får modersmålsundervisning i 

förskolan. Dock påtalar informanterna att det vid de få tillfällen barnet fått 

modersmålsundervisning oftast skett enskilt, det vill säga inte inkluderat i barngruppen.  

Något som även framkom i mina intervjuer är att kommun B fått kritik från 

skolinspektionen år 2015, detta på grund av att modersmålslärare och pedagoger i 

verksamheten arbetat individuellt med flerspråkiga barn istället för att inkludera språket i 

verksamheten. I Torpstens (2008) studie framkommer det att flerspråkiga barn vill bli 

bemötta och inkluderade på samma villkor som övriga i barngruppen. Ett problem med 

modersmålsstödet är enligt informanterna att detta oftast sker enskilt istället för att 

inkluderas i undervisningen med övriga barngruppen. När modersmålsläraren arbetar på 

detta sätt upplever barnet sig som avvikande och annorlunda eftersom det talar ett annat 

språk. 

 

Samtliga informanter är eniga kring att föräldrakontakten är viktig för barnets 

språkutveckling. När förskollärarna känner sig begränsade och osäkra i att stödja barnet på 

dess modersmål blir det istället viktigt att förklara för föräldrarna vikten av att 

modersmålet talas i hemmet. Lennartsson Hokkanen m.fl. (2003) samt Sandvik och 

Spurkland (2015) menar att det även är viktigt att barnet får lära sig majoritetsspråket på 

förskolan, detta för att kunna kommunicera och fungera i samhället. Trots svårigheter i att 

stödja barnet på dess modersmål kan förskollärarna stödja barnet i det svenska språket, 

vilket sker automatiskt när barnet vistas i förskolan. Både Ladberg (2003) samt Sandvik 

och Spurkland (2015) menar att det är optimalt att barnet får utveckla sitt modersmål 

parallellt som de lär sig sitt andraspråk. 

 

I den här studien anser informanterna att det finns stora fördelar med att barn behärskar 

flera språk. För individen innebär det bland annat att man utvecklar en större språklig 
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medvetenhet, viket även enspråkiga barn som vistas i heterogena barngrupper får ta del av. 

Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten arbeta flerspråkigt, vilket majoriteten av 

förskollärarna menar blir lättare och mer naturligt i heterogena barngrupper (Skolverket, 

2016). Däremot kan jag inte utläsa från intervjuerna att pedagogerna arbetar med den 

språkliga miljön. Utifrån litteraturen jag läst ser jag att detta generellt är en brist i de 

verksamheter jag besökt. Svensson (2012) och Lahdenperä (2008) påtalar att språkmiljön i 

förskolan utgör en viktig del av språkstimulansen som barnet bör vara delaktig i. Därför 

behöver pedagogen tänka över språkmiljön och upplägget i förskolans verksamhet för att 

kunna inkludera alla, oavsett etnisk bakgrund men även för att motivera barnet att använda 

sitt modersmål. Även Sandvik och Spurkland (2015) betonar att förskolans miljö måste 

vara genomtänkt för att alla barn ska känna sig inkluderande och sedda för den de är. 

Ladberg (2003) menar att atmosfären i förskolan måste vara tillåtande och öppen för att 

barnet ska våga uttrycka sig på sitt modersmål. Just detta kan vara en början till en 

förskola för alla, oavsett etnisk bakgrund.  
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7. Diskussion  

 
Flerspråkighet i förskolan är ett aktuellt och växande ämne, vilket jag med all tydlighet 

fick bekräftat i mina intervjuer. Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där 

flerspråkighet handlar om mänskliga rättigheter. Det är en mänsklig rättighet att få 

använda sig av sitt modersmål, men även att få lära sig språket som talas i samhället.  

 

Lahdenperä (2008) förklarar att Sverige idag har många utvecklingsmål som handlar om 

integration av personer med utländsk bakgrund. I kommun B blev flerspråkighet mer 

uppmärksammat efter 2015 då många förskolor i kommunen fick kritik av 

skolinspektionen på grund av att man exkluderade flerspråkiga barns 

modersmålsundervisning från övriga barngruppen. I denna kommun har man efter denna 

kritik utarbetat ett stöd till förskollärarna med hjälp av språkstödjarens organisation. Att 

detta stöd finns att få ute i verksamheten är dock inte alla förskollärare medvetna om. 

Modersmålsstödet i kommun B kommer att plockas bort och istället ersättas av en 

satsning där man ska hjälpa förskollärarna att bättre förstå sitt uppdrag. Jag anser att detta 

är en bra och viktig satsning.  

 

I kommun A är ämnet inte lika uppmärksammat från kommunens sida, trots att 

flerspråkigheten drastiskt ökade i förskolorna under hösten 2015. Vissa förskollärare i 

denna kommun blev handplockade till fortbildning i hur man undervisar flerspråkiga barn 

i förskolan. De känner sig stärkta och anser att fortbildningen bidragit till en förändrad syn 

på språkinlärning. En viktig aspekt som framkom av den här studien är att all personal bör 

få del av samma utbildning så man har en gemensam grund att utgå från. Det är särskilt 

viktigt att alla som jobbar i verksamheten förstår att språket ligger till grund för all 

inlärning och därför måste stimuleras. 

 

Utifrån studiens intervjuer kan det också utläsas att det finns skillnader i förskollärarna 

arbetar flerspråkigt i verksamheterna.  De två kommunala förskolorna belyser vardagliga 

situationer medan den fristående förskolan arbetar med språkpass varje förmiddag. Tanken 

med verksamheten i den fristående förskolan är god, den stärker barnet språkligt genom 

att undervisa i de fyra världsspråken men kan även bli exkluderande när majoriteten har 

ett annat modersmål och inte talar något av de fyra världsspråken i hemmet. För att 

barnets språkutveckling ska gynnas av andra språk menar både Sandvik och Spurkland 

(2015) och Ladberg (2003) att just modersmålet utvecklas, annars blir det bara ett 

ytterligare språk som ska läras.  

 

Utifrån mina intervjuer kan jag dra slutsatsen att det flerspråkiga arbetet inom  

förskolan till stor del handlar om pedagogens personliga intresse, tid och engagemang. 

Informanterna i min studie är också eniga i att fortbildning har bidragit till en förändrad 

syn på språkinlärning. All språkinlärning sker i en kontext. Som också framgår av den här 

studien, kan man som förskollärare med fördel arbeta med hela barngruppen för att inte 

exkludera barn med annan språklig bakgrund. En övergripande slutsats som kan dras av 

den här studien är att olika satsningar på vidareutbildning för pedagoger i förskolan 

gällande språkstöd är viktiga. Jag tror att det är bra att stötta pedagogerna i förskolan och 
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stärka den pedagogiska kunskapen. Mer kunskaper om flerspråkighet bidrar till att stärka 

pedagogers engagemang för att utveckla barns språk på olika sätt och med olika kreativa 

infinitiv. För att undervisningen i förskolan ska bli likvärdig behövs utbildning inom 

ämnet för att skapa en medvetenhet hos samtliga pedagoger. På liknande sätt menar 

Lahdenperä (2008) att det behövs kontinuerlig kompetensutveckling för att förstå och 

hantera mångfalden som finns i dagens samhälle. Enligt Lahdenperä behöver förskollärare 

framför allt lära sig att utveckla och utvärdera sina arbetsmetoder i arbetet.  

 

Att stödja språkutveckling hos flerspråkiga barn, där svenska inte talas i hemmet kan vara 

en utmaning. Jag tror att pedagogens förhållningssätt och bemötande är avgörande för att 

barnet ska våga tala sitt modersmål i verksamheten och på så sätt kunna utveckla sitt 

andraspråk parallellt med modersmålet. En svårighet som informanterna lyfter fram är att 

de flesta pedagoger är begränsade till det svenska språket. Dock kan man i verksamheten 

jobba med att skapa en acceptans och tillåtelse för olika språk då detta är viktigt för att 

barn ska våga prata sitt modersmål i verksamheten. Ett problem i sammanhanget 

flerspråkighet är att många förskolor i Sverige visar att den svenska kulturen är norm, 

istället för att faktiskt spegla samhället idag som i realiteten är mångkulturellt. Idag 

synliggörs endast den svenska förskolans normer, och barn varken ser eller får bekräftat 

att deras modersmål är tillåtet. Min studie pekar även på vikten av en bra och tillitsfull 

föräldrakontakt där förskolans personal påtalar vikten av att föräldrarna fortsätter tala 

barnets modersmål i hemmet för att på så sätt stödja barnet i sin andraspråksutveckling. 

7.1 Avslutande reflektioner  
 
Vi lever idag i ett föränderligt samhälle och det är viktigt att vårt utbildningsväsen ”hänger 

med” i utvecklingen. Förskollärarutbildningen har enligt mig inte visat på den heterogena 

förskoleverksamhet vi kommer att möta, utan har mestadels fokuserat på homogena 

barngrupper där svenskan är det dominerande majoritetsspråket.  

 

För att få en likvärdig förskola för alla barn i Sverige oavsett härkomst och 

språkbakgrund, måste det enligt mig göras en tydlig satsning från Skolverket. Detta skulle 

kunna ske genom fortbildning. Min studie visar på brister i samsyn och kunskap om 

flerspråkighet. År 2013 uppmärksammade Skolverket detta ämne och publicerade 

stödmaterialet ”Flera språk i förskolan” (Skolverket, 2013). Detta visar att staten tycker att 

det är ett viktigt och växande ämne. Dock räcker det inte med en publikation för att få en 

samsyn och förändring av den språkliga verksamheten i förskolan. Sverige idag är 

mångkulturellt och detta är något vi måste förhålla oss till. En större satsning för 

flerspråkighet skulle vara ett steg på vägen mot en förskola på lika villkor för alla.  

Jag tycker mig även, som tidigare nämnts, se skillnader i informanternas sätt att besvara 

mina frågor. En informant, förskollärare 3, är relativt nyutbildad och har även deltagit i 

fortbildning av organisationen där språkstödjaren arbetar. Hon svarade snabbt och säkert 

på mina frågor vilket skulle kunna bero på att en större insyn inom detta ämne än övriga 

informanter, men även andra faktorer kan ha spelat in. Såsom att hennes egna barn har fått 

modersmålsundervisning.   

 



 

 24 

7.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Som tidigare nämnts har några förslag på vidare forsknings berörts. En fortsatt studie med 

fler informanter skulle resultera i flera perspektiv inom detta område. Det skulle även vara 

intressant att göra observationer i syfte att synliggöra hur förskollärare arbetar med 

flerspråkighet i praktiken. Det skulle även varit intressant att intervjua vårdnadshavare till 

barn med annat modersmål.  
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9. Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

Hej! Mitt namn är Emma Åman och jag studerar till förskollärare på Umeå Universitet. 

Jag läser nu min sjunde och sista termin, det är nu dags för mig att skriva examensarbete. 

Ämnet jag valt att skriva om handlar om hur flerspråkiga barn i förskolan kan stimuleras 

och stödjas genom olika metoder och pedagogens förhållningssätt.   

 

Jag har tänkt fördjupa mig i forskning och litteratur runt det aktuella ämnet, men skulle 

även vilja intervjua verksamma förskollärare eftersom det är värdefullt för mig och mitt 

arbete. Intervjun kommer att bestå av ca 10 frågor. För att möjliggöra denna studie 

kommer jag använda mig av ljudupptagning. Intervjun tar ca 30 minuter.   

 

Jag kommer vid intervjun ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när du vill avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Namn på pedagoger och förskolor kommer ej framgå i texten och allt material 

som samlas in kommer enbart användas till mitt examensarbete.  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information.  

 

Med Vänliga Hälsningar Emma Åman  

Emma.92_@hotmail.com  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till förskollärarna 

  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

  

 Har du några erfarenheter av flerspråkiga barn i förskolan?  

  

 Arbetar ni för att stödja och stimulera flerspråkighet i verksamheten? i så fall  

 hur? 

  

 Arbetar ni för att lyfta olika språk som finnas i verksamheten? I så fall hur?  

  

 Vilka erfarenheter har du av modersmålsstöd i verksamheten?  

  

 Finns det några metoder eller hjälpmedel för att stötta flerspråkiga barns 

 språkutveckling?    

  

 Har du något speciell utbildning inom detta ämne?   

  

 Känner du dig nöjda med de resurser ni har tillgång till?   

  

 Vilka fördelar ser du med att barn har fler än ett språk?   
 

 Vilka utmaningar ställs du inför när det gäller att jobba med flerspråkiga barn? 

  

 Är det något du vill tillägga som inte framkommit under intervjun?  

 

 

Intervjufrågor till samordnare och modersmålslärare 
 

 Har du någon speciell utbildning inom ämnet barn och ”flerspråkighet”? 

 

 Vilka erfarenheter har du av att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan? 

 

 Hur kan man arbeta för att stödja och stimulera flerspråkighet i förskolans 

verksamhet?   
 

 Har du några erfarenheter av modersmålsstöd? 

 

 Finns det olika metoder eller hjälpmedel som stöd för förskollärare som arbetar 

med flerspråkiga barn?    
 

 Känner du dig nöjda med de resurser som det finns tillgång till?   
 

 Vilka fördelar ser du med att barn har fler än ett språk?   
 

 Vilka utmaningar ställs du inför när det gäller att jobba med flerspråkiga barn? 

 

 Är det något du vill tillägga som inte framkommit under intervjun? 

 
 


