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Sammanfattning 

I syfte att belysa de yngsta barnen med annat modersmål än svenska i förskolan har 

intervjuer av pedagoger samt observationer i verksamheten utförts. Undersökningens 

fokus har lagts vid enskilda pedagogers åsikter och erfarenheter. Studien fokuserar på hur 

kommunikationen ser ut mellan barn och pedagog, hur deras modersmål bevaras och hur 

språkinlärningen sker. Barnens kultur och språk kommer i fokus då dessa är direkt 

sammankopplade till identiteten och dess utveckling. Samtliga respondenter betonar hur 

viktigt det är att vara tydlig, med både ord och kroppsspråk. När det handlar om att lära sig 

ett helt nytt språk måste tydligheten vara densamma som med ett litet barn som lär sig det 

verbala språket från allra första början. Resultaten visar även att pedagogerna är positivt 

inställda till att arbeta med flerspråkiga barn men att det många gånger saknas kunskap 

och resurser. Barnens modersmål fick sällan komma fram eller tränas i förskolans 

verksamhet. Detta trots att skollagen och styrdokumenten säger att förskolan ska 

medverka till att alla barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål.  

 

Nyckelord – Modersmål, flerspråkighet, förskola, pedagog, stödtecken 
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1. Inledning 
 

Det svenska samhället blir alltmer mångkulturellt vilket också innebär att det blir vanligare 

med flerspråkighet i förskoleverksamheten. Detta kräver i sin tur ytterligare kunskaper av 

pedagoger, då de har ett stort ansvar för att ge stöd till flerspråkiga barn och deras 

språkutveckling. Pedagogerna bör även vara införstådda i vikten av att barnen får behålla sitt 

modersmål och att deras kultur ej faller i glömska. Barnen bör i tidig ålder få ett ordförråd, en 

begreppsuppfattning i sitt modersmål och i det nya språket för att senare kunna sätta ord på 

tidigare och kommande erfarenheter. Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) menar att barn 

med ett stort ordförråd har med hjälp av det en större möjlighet att lära sig ännu fler ord. 

Författarna likställer ordförrådet med krokar som barnen kan hänga upp ny kunskap på, desto 

fler krokar desto mer kunskap. 

 

Denna studie har för avsikt att belysa flerspråkighet i förskolan och undersöka hur pedagoger 

ser på begreppet samt hur de arbetar med barnens modersmål i den dagliga verksamheten. 

 

Vi anser att pedagogerna bör ha nödvändig kompetens och kunna strukturera sitt sätt att stödja 

barnen i att behålla modersmålet, utveckla andraspråket (svenska) och synliggöra deras kultur 

på ett respektabelt sätt.  Det pedagogiska arbetet med barn med annat modersmål än svenska 

kan variera. Vi vill finna fram till en gemensam struktur som kan anpassas och utformas för 

barnen utifrån individuell anpassning.  

 

Vi har genom egna perioder av praktiktjänstgöring och vikariat uppmärksammat 

flerspråkighet och sett att det saknats tydliga direktiv för hur arbetet på detta område 

struktureras. Vi har därför valt att göra en studie kring hur flerspråkighet hanteras i förskolan. 

När det gäller de yngsta åldrarna tyckte vi att det skulle vara intressant att se hur arbetet med 

flerspråkighet sker, framförallt då vi sällan har stött på modersmålslärare eller någon form av 

modersmålsutveckling för de yngsta barnen. Som blivande förskollärare anser vi att det är 

vårt ansvar att stödja de flerspråkiga barnen i sin utveckling i svenska samt modersmålet och 

den egna kulturens bevarande. Vi upplever att dagens förskola gärna delar med sig av den 

svenska kulturen och språket medan pedagogerna glömmer bort att visa upp barns andra 



 

 

2 

 

kulturer och språk. Detta kan medföra att barn med annat modersmål både väljer att bortse 

från det egna språket och den egna kulturen, då de märker att förskolan ej värdesätter annat än 

den svenska traditionen. 

 

1.1 Syfte  

Vårt syfte är att se hur barn i åldrarna ett till tre år med annat modersmål än svenska bemöts 

av förskolan. Vi vill undersöka hur förskolebarnens flerspråkighet får respons, hur den 

bevaras och utvecklas av pedagogerna. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur stimuleras flerspråkighet i förskolans vardag? 

 

2. Vilka metoder och strategier använder man i förskola för att hjälpa barnen att 

 kommunicera? 

 

3. Hur ser pedagogerna på sin kompetens och de resurser som de har att tillgå för ett 

 flerspråkigt arbete i förskolan? 

 

2. Bakgrund  
 

I detta avsnitt beskriver skollagens, förskolans läroplans, skolinspektionens samt skolverkets 

offentliga hållningen på flerspråkighet. Vad säger styrdokumenten kring flerspråkiga barn i 

förskolan och hur ska pedagogerna arbeta för att gynna deras språkliga utveckling? Dessa 

dokument utgör underlaget för studiens teoretiska utgångspunkt som nedan beskrivs närmare, 

där också centrala begrepp definieras. 

 

2.1 Lagar och direktiv 

I skollagen finns de grundläggande bestämmelserna kring barn och deras vårdnadshavares 

rättigheter och skyldigheter inom förskolan. Den innehåller även de krav som finns på 

personalen inom kommun och skola. Om modersmål inom förskolan går det i skollagen att 

läsa: 
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”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 

(skollagen, kap 8, 10 §) 

Enligt svensk lag ska alla barn med annat modersmål få lära sig båda sina språk i förskolan. 

Detta innebär att förskolan och pedagogerna aktivt ska medverka för att stimulera språken. 

För att barnen ska kunna stimuleras måste förskolan känna till deras modersmål och den 

kultur som de bär på. 

 

Skolverket (2010) skriver i läroplan för förskola (lpfö 98 rev. 2010) om språkinlärning och 

hur tätt den hänger samman med lärande i allmänhet samt även barnens identitetsutveckling.  

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen.  Barn med utländsk bakgrund som 

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

utveckla kunskaper inom andra områden.” (Skolverket, 2010:7) 

 

Vidare i läroplanen beskrivs vikten av barnens kultur, att de får behålla den som de redan äger. 

Det är även viktigt att den inte glöms bort eller ignoreras samt att de får fortsätta utveckla sin 

identitet som byggs upp runt just kulturen. 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål.” (Skolverket, 2010:11) 

 

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna 

och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet.”(Skolverket, 2010:6) 
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Skolinspektionen (2010) granskade tolv kommuner för att se hur skolor och förskolor tog till 

vara flerspråkiga barns erfarenheter i verksamheten. Det framkom att erfarenheterna hos barn 

med utländsk bakgrund sällan fick prägla förskolans arbete. Inte heller blev deras 

flerspråkighet särskilt uppmärksammad.  

 

En annan rapport från Skolinspektionen (2010) belyste många brister i förskolornas arbete för 

barn med annat modersmål. Bristerna bestod i att de allt för sällan fick möjligheten att 

utveckla sitt modersmål. Statistik visar att antalet flerspråkiga barn i förskolan hade ökat 

kraftigt. Trots ökningen ligger i dag antalet barn som får modersmålsstöd kvar på samma nivå 

som det gjorde vid slutet av 1970-talet. Skolinspektionens utvärderingar pekar också på att 

många förskolor brister i kompetens, både angående flerspråkighet och om vilka rättigheter 

barn har inom detta område enligt skolförfattningarna. 

 

I en lägesbedömning från Skolverket (2009) framkom det att 17 procent av barnen i förskolan 

hade ett annat modersmål än svenska vilket är en ökning med en procent sedan 2007. Vidare 

fick endast 18 procent av de modersmålsberättigade barnen modersmålsstöd i förskolan 

(ibid.). Antal barn som får modersmålsstöd är lägre i enskilda privata förskolor än de som 

tillhör kommunen. 

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

Utöver läroplanen bygger denna studie på en sociokulturell grund. Den ryske psykologen Lev 

Vygotskij är grundaren till den sociokulturella teorin. Imsen (2005) påvisar att teorin bygger 

på barns kognitiva utveckling men omfattar även samhällets och omgivningens roll i 

människans utveckling. Vygotskij lägger stor vikt vid språket och menar att det inte endast är 

till för att kommunicera, utan även för människans tänkande, medvetenhet och framförallt 

inlärning. Enligt Imsen (2005) har teorin en central roll i dagens pedagogiska forskning 

eftersom stor vikt läggs vid sociala interaktioner.  

 

Vygotskij (1999) beskriver att ord ständigt utvecklas och att ett ords betydelse ändras under 

barnets utveckling. Stor del av hans forskning handlar om tanken och språket. Han menar att 

det finns en specifik relation mellan tanken och språket. Detta innebär att om ordets betydelse 

förändras, förändras även tankens relation till ordet. Lindqvist (1999) förtydligar genom att 
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skriva att relationen mellan tanke och språk är nära besläktade med varandra men absolut inte 

identiska. Förhållandet dem emellan är ytterst komplext men utvecklas också under barnets 

utveckling och uppväxt. Imsen (2006) förklarar den proximala utvecklingszonen som ett 

nyckelbegrepp i teorin, vilken innebär den inlärningszon där barnet kan utföra något i samspel 

med andra innan den kan utföra samma sak på egen hand. Det som du kan göra med andra 

idag kan du göra själv imorgon. Grundbulten i teorin är att det utan socialt utbyte och 

kommunikation omöjligt kan ske någon utveckling, varken språklig eller kognitivt.  

 

 

2.3 Definitioner 

I studien har vi valt att definiera begreppen på följande sätt; 

 

Tvåspråkighet 

I denna studie syftar begreppet på en person eller ett samhälle som behärskar eller kan 

använda två språk.  

  

Flerspråkighet 

Enligt Nationalencyklopedin (2012) så är begreppet i princip samma sak som tvåspråkighet, 

dock används flerspråkighet i denna studie eftersom att det inte ska begränsas till endast två 

språk. Det kan handla om personer som behärskar flera språk än två. Många gånger är det 

vanligt att barn har fler än två språk med sig hemifrån. Håkansson (2003) beskriver 

Skolverkets definition av begreppet flerspråkighet som barn/elever/föräldrar med ett annat 

modersmål än svenska. (I studien används begreppet flerspråkighet eftersom begreppet 

tvåspråkighet kan verka begränsande). 

 

Modersmål 

Modersmål kan benämnas på många sätt, det kan vara det allra första språket ett barn lär sig 

eller det språk som talas hemma. Ibland syftar det till det språk som barnets mamma talar. I 

denna studie betyder modersmål det språk som barnet har med sig hemifrån, det språk som 

dominerar i hemmamiljön. (Ladberg, 2000). 

 

Andraspråk 
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Det språk som personen blir tvungen att lära sig utöver sitt modersmål, språket som finns i 

dennes omgivning. 

 

Kodväxling 

När man växlar mellan olika språk, två eller flera, under samma samtal.  

 

Pedagog  

I denna studie benämner vi alla som arbetar inom förskolans verksamhet som pedagoger, 

oavsett utbildning. 

 

3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Samhällets syn på flerspråkighet 

Samhällets syn på flerspråkighet har ändrats över tid. Fram till 1960-talet var den allmänna 

åsikten att det fanns negativa effekter av att ha fler än ett språk. Det sågs som skadligt för den 

kognitiva samt språkliga utvecklingen (Nationalencyklopedin, 2012). Trots att forskningen 

gått framåt finns det fortfarande gamla tankesätt kvar. Ladberg (2000) beskriver de senaste 

årens debatt angående språk och integration som relativt enformig. Åsikter finns fortfarande 

gällande att barn som lär sig svenska samtidigt som de behåller sitt modersmål skulle bli 

lidande och uppleva inre motsättningar. Författaren menar att radikalare åsikter går så långt 

som att påstå att barn med bristande svenska skulle ha blivit det just på grund av 

modersmålsundervisningen.  

 

Håkansson (2003) menar att tvåspråkigheten är ett hett ämne i Sverige och att många lyfter 

fram olika åsikter. Vissa är skeptiska medan andra ser det som en rikedom och något som är 

nödvändigt. Författaren menar att en vanlig åsikt är att det måste vara för svårt och 

komplicerat för just små barn att lära sig två språk, den motsatta sidan menar tvärtom att det 

är just när man är barn som man har den fantastiska möjligheten att lättare lära sig flera språk. 

Vidare beskriver författaren att det inte finns några vetenskapliga bevis som skulle visa på hur 

flerspråkighet skulle vara skadligt. Dessa diskussioner uppkommer mycket oftare i samhällen 

som är enspråkiga, som det svenska samhället. I tvåspråkiga samhällen ses det som något helt 
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naturligt och som sällan skulle starta en debatt. I många länder världen över används mer än 

ett språk, det finns till och med länder som har hundratals olika språk på en relativt liten 

population. Att vara enspråkig i ett sådant land skulle med stor sannolikhet vara ett 

handikapp. För att människorna i ett land med så många språk ska kunna kommunicera med 

varandra bör alla behärska minst två språk. I länder med många språk är det vanligt att 

personer skiftar språk beroende på sammanhang, ett språk i skolan, ett i affären och ett i 

umgängeskretsen till exempel. Enspråkighet skulle begränsa det sociala livet i fall som dessa. 

(Håkansson, 2003). 

 

Ladberg (2003) skriver om hur barnets språkliga utveckling försvåras när deras modersmål 

väljs bort och deras språkantal begränsas. Detta görs med all välmening men det blir fel när 

man berövar barnet på språk. Detta kan ske genom att familjen väljer att hålla sig till ett språk 

eller att barnens modersmål aldrig får komma fram i förskolan. Historiskt sett har många 

småbarnsfamiljer med utländsk bakgrund fått rådet från talpedagoger, barnläkare etc. att de 

inte ska tala sitt eget språk med barnen. Föräldrar har lämnat sitt modersmål för att de trott att 

det varit för barnens bästa och för att ge dem en bra start i det svenska samhället. I slutändan 

får det ofta tråkiga effekter då det kan leda till att medlemmar i samma familj inte längre talar 

samma språk eller kan förstå varandra.  

 

Wagner et al,. (2010) understryker vikten av att inte se enspråkigheten som en norm, det är 

lätt hänt eftersom att vi lever i ett samhälle där majoriteten är enspråkiga. Det allra vanligaste 

världen över är dock flerspråkighet, det är vi svenskar som är en minoritet globalt sett. 

Svensson (1998) berättar att cirka 15 procent av de barn som föds i Sverige tillhör 

flerspråkiga familjer. Dessa barn får på så vis tillgång till flera språk under den tidigaste 

perioden i livet, den då människan är som allra mest mottaglig för inlärning av språk. 

 

Loken & Melkeraaen (1996) är av den åsikten att om barn ska kunna få goda kunskaper i ett 

andraspråk bör de gå via hemspråket. De menar att samhällsdebatten endast handlar om ifall 

modersmålet ska användas som hjälpmedel för inlärning av svenskan eller om man ska gå 

raka vägen till svenskan utan att ta hänsyn till modersmålet.  
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Ladberg (2000) beskriver hur familjens språk är något av de allra viktigaste vi människor har 

och att det aldrig kan ersättas av ett annat. Det innebär att om barnen från familjer med annat 

modersmål än svenska i tidig ålder endast använder det svenska språket, kan det leda till stora 

splittringar inom familjegemenskapen. 

. 

3.2 Modersmålets funktion 

 "Att lämna ett språk är att lämna en kultur." Ladberg (2000:130). 

Med citatet menar Ladberg (2000) att kulturer uttrycks via språk, genom att barnet lämnar ett 

språk så kan konsekvensen även vara att barnet glider ifrån sin kultur. Om barnets modersmål 

slutas att pratas med barnet eller att barnet tar avstånd från sitt modersmål, tappar barnet även 

de kulturella självklarheter som finns i språket. Barnets vilja att passa in i omgivningen kan 

också medföra att barnet lägger fokus på det nya språket och snabbt lär sig att prata det. Det 

kan finnas flera olika skäl till att barnet inte utvecklar sitt modersmål. Ladberg beskriver 

vidare att redan i tidig ålder börjar små barn tala likadant som sina vänner och inte som sina 

föräldrar.  

 

Loken och Melkeraaen (1996) nämner även att barn som i förskolan är ensamma om sitt 

modersmål, är speciellt utsatta för att bli isolerade och kan ha svårigheter att förstå och att bli 

förstådda. Ladberg (2003, 2000) menar att barn har behov av att bli förstådda av dem som 

barnet tycker om, det utgör deras motivation att lära sig språket. Barn behöver språket för att 

kunna tala med de människor som berör barnet. Författaren nämner dessutom att 

minoritetsbarn socialiseras i samhällets förskolor till att ta över majoritetens syn på dem. När 

pedagogerna inte uppmärksammar barnets språk och kultur, utan enbart majoritetens, lär sig 

barnen att deras egen identitet är ointressant och ej av värde.  

 

"Det man inte gör i förskola har alltså betydelse, precis som det man faktiskt gör." 

Ladberg (2000:180) 

 

Svensson (1998) menar att ett barns språkförmåga på modersmålet snabbt minskar när barnet 

byter språkmiljö om det inte tränas. Detta styrker även Håkansson (2003) som skriver att om 

inte barnet använder båda sina språk kan det ena språket försvagas eller rentav försvinna. 

Flerspråkighet är ett föränderligt fenomen som behöver underhållas. Ladberg (2000) menar 
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även att barnet behöver börja i kropps- och sinneserfarenheter, detta för att underlätta att 

komma närmare innebörden av ordet. Små barn behöver förankra det nya språket i sina egna 

sinnesintryck och knyta an till det nya språket med tidigare erfarenheter.  

 

Skolinspektionen (2010) visar att språklig utveckling och allmän inlärning bygger på att 

barnen kan känna igen sig. De behöver kunna länka den nya kunskapen med sina egna 

erfarenheter för att en utveckling ska ske. Vilket även författarna Loken & Melkeraaen (1996) 

styrker när de skriver att barns utvecklingsmöjligheter är dåliga om omgivningens språkliga 

påverkan ligger utanför den närmaste utvecklingszonen. Även Håkansson (2003) trycker på 

att språkträning ska sättas in så tidigt som möjligt, den ska vara kontinuerlig tills det är helt 

styrkt att barnet är tvåspråkig. Modersmålet är viktigast, då det kan utgöra en bra grund för att 

det nya språket ska befästas. Vidare citerar Håkansson (2003) ur (SPRINT. hot eller möjlighet, 

2001:29) att:  

 

"Barnen som har ord och begrepp på sitt eget modersmål har dock lättare 

att fråga efter och lära in sig ord på ett nytt språk." (SPRINT, 2001:29)  

 

Det som dock Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) skriver i sin bok är att enligt 

Skutnabb-Kangas sker ofta andraspråksutvecklingen på bekostnad av förstaspråket och att i 

sin tur förstaspråket försvagas, detta är något som hon kallar för subtraktiv tvåspråkighet. 

Vidare anser författaren att målet bör vara att behålla och utveckla båda språken. Ladberg 

(2003) tar upp vikten av att pedagogerna förstår att hjärnans kapacitet att hantera språk är 

väldigt stor, och även inse att barn med flera språk behöver alla sina språk. Författaren menar 

att det inte finns någon gräns för hur många språk ett barn kan prata, det som begränsar är 

snarare människans livslängd. Barn lär sig tidigt att anpassa språk till sammanhang. Det 

händer att barn oavsiktligt blandar språk ibland men sådana blandningar är dock inte vanliga. 

Barn kan mycket tidigt hålla isär språken. Det är inte klarlagt om flerspråkiga barn lär sig sina 

språk som ett eller flera system. Däremot är det vanligt att barn avsiktligt blandar och växlar 

mellan de olika språken, det vill säga kodväxling. Det är även vanligt att barn lägger in ett ord 

från ett språk, detta för att barnet inte då kanske har lärt sig just det ordet på motsvarande 

språk. (Ladberg, 2003). 
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Wagner et al., (2010) menar däremot att det ligger nära till hands att tro att flerspråkiga barn 

kommer att släpa efter sina jämnåriga under hela skoltiden. Detta gäller mest 

minoritetsspråkiga barn som använder sitt modersmål hemma. Författarna menar att utifrån 

vad de vet om ordförrådets stabilitet från förskoleåldern till skolåldern så är detta troligt. 

Även Håkansson (2003) nämner att det inte i någon studie framkommer att barnet behöver 

kunna ord på sitt modersmål, utan att undersökningar visar att de tvärtom kan behärska 

svenska utan att ha god behärskning av modersmålet. Tvärtom tar Loken och Melkeraaen 

(1996) upp att språkforskningen stödjer att barn som har utvecklade begrepp på sitt 

modersmål lättare kan föra över det till ett andraspråk. Författarna beskriver även en välkänd 

pedagogisk princip att gå från något som är känt till okänt, i detta fall från modersmålet till 

det nya språket. Flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla begrepp på sitt modersmål för 

att lättare kunna få den kunskapsmässiga insikten. Litteraturen ovan visar på olika åsikter 

inom forskningen kring flerspråkiga barn. Vissa belyser vikten av modersmålets bevarande 

medan det finns en annan sida som menar att flerspråkiga barn kan lära sig svenska utan att ha 

modersmålets grunder. 

 

3.3 Modersmål i tidig ålder 

Forskning tyder på att det är som allra viktigast när barnen är små att fortsätta utveckla sitt 

modersmål. Ladberg (2000, 2003) menar att modersmålsstödet är viktigast för de yngsta 

barnen då de är i ett känsligt stadium när de lär sig att använda språken på ett medvetet sätt. 

Att lägga till ett språk i ett litet barns miljö är inget problem, problemet är vad som tas bort. 

Det är till stor fördel att tidigt lära sig ett språk då det är enklare att lära sig uttalet och 

grammatiken. Den som tidigt blir flerspråkig bör ha lättare att få ett bättre uttal i andra språk, 

då den flerspråkiga har flera olika uttalsnätverk i hjärnan. Nätverk som formas tidigt är stabila 

och förändras inte lika lätt, vilket innebär att vi inte tappar dem i första taget. Små barn har 

lätt för att lära sig ett nytt språks grammatik och uttal, medan det är svårt för en vuxen. Det 

som är naturligt att lära sig i låg ålder, försvåras och kanske blir omöjligt i äldre ålder. Språk 

som man upplever tidigt får man en djupare känsla för. Ju äldre man blir desto mer bygger 

lärandet på erfarenheter och slutsatser medan förmågan att lära sig utantill övergår till 

tänkande. Hjärnan är som mest mottaglig i småbarnsåldern, det är då lättare att lära sig den 

språkliga basen i ett eller flera språk. Möjligheterna minskar med barnets stigande ålder, detta 

har med hjärnas utveckling att göra dock vet forskare inte riktigt hur. Även Wagner et al,. 
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(2010) belyser att det redan är vid cirka treårsåldern som många barn har utvecklat ett 

grundläggande ordförråd och grammatik. De tidiga åren i förskolan har stor betydelse för 

barnens språkinlärning. 

 

"Trettio år i vuxen ålder ersätter inte tre år i tidig barndom." Ladberg 

(2000:89)   

 

Ladberg (2000, 2003) menar att den språkliga basen är något som det som små barn lär sig 

tidigt. Dock är det annorlunda med ordförrådet som kommer med erfarenheter, vilket innebär 

att barns ordförståelse är kopplat till deras livserfarenhet. Det kan vara svårt att ta till sig nya 

ord som är utanför sin erfarenhetsvärld. Ett språk behöver underhållas kontinuerligt för att 

upprätthållas. Ladberg använder uttrycket "Use it or lose it" (2000:98) och menar att det är en 

psykologisk sanning som innebär att förmågor som inte används går förlorade, i detta fall den 

språkliga förmågan. Uppfattningen är att när människor lär sig ett nytt språk så blir ett annat 

språk lidande.  

 

Wagner et al,. (2010) har sett att barn ofta har det ena eller det andra ordet i sina ordförråd 

men inte alltid har förståelsen. Förstahandserfarenheter är viktiga för barn att utveckla 

förståelsen av begrepp. Då människor även använder språk som ett stöd att bearbeta 

information och minnas. Barn med ett litet ordförråd fortsätter ofta att halka efter under 

skoltiden.   

 

3.4 Det pedagogiska arbetet med flerspråkiga barn  

I pedagogiskt arbete är grunden att ha en planerad och målinriktad verksamhet menar Loken 

och Melkeraaen (1996). Författarna understryker vikten av ett målinriktat arbete inom 

flerspråklighetsutveckling, att arbetet är strukturerat och systematisk är av stor betydelse för 

flerspråkiga barn. En planering för hur arbetet ska ske från början till slut bör göras för att 

underlätta för ett målinriktat arbetssätt. Att planera konkret vilka aktiviteter som ska användas 

för att uppnå målen. För att arbetslaget ska arbeta i samma riktning, kan det ibland behöva 

arrangeras ett personalmöte som har med flerspråkiga barns situation på förskolan att göra. 

Genom att arbeta målinriktat med språkstimulering på förskolan har författarna upplevt stor 

utveckling i barnens språkutveckling. Wagner et al,. (2010) menar att både bra pedagogik och 
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forskning handlar om att först undersöka och ta reda på något innan utförandet. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) menar att pedagogerna kan för att uppnå en 

pedagogisk språkutvecklande förskoleverksamhet, använda dessa tre principer i sitt 

tillvägagångssätt: 

 

1) Använd barnets erfarenheter och det den har med sig såsom språk och kultur. Bygg 

 vidare på barnets erfarenhet och förståelse. 

2) Pedagogen ska ge ett innehåll som fyller det behov som barnet har för att utvecklas.  

3) Ge barnet utrymme att bearbeta och själv prova sina nya kunskaper. 

 

3.4.1 Rutiner och trygghet 
Ladberg (2000) lägger stor vikt vid trygghet när det gäller modersmålets betydelse för de 

yngre barnen. De allra yngsta har störst behov av att någon vuxen talar deras modersmål, då 

de kan hamna i många situationer där allt är nytt för dem och det behövs någon som kan 

förklara. Det kan vara obehagligt för ett litet barn att hamna i en situation där ingen förstår det 

de försöker uttrycka. Loken och Melkeraaen (1996) drar slutsatsen att flerspråkiga barn som 

inte har förståelse för det nya språket har större behov av en dagsrytm med rutiner och 

upprepningar, detta för att en trygghet ska infinna sig och för att de ska veta vad som ska 

hända. På så sätt kan barnet lättare strukturera upp och få förståelse för vad som komma skall. 

Barn som förstår väldigt lite av det som händer, kan oftare än andra bli otrygga. 

 

3.4.2 Pedagogiska metoder och strategier 

Loken och Melkeraaen (1996) menar att det kan vara till hjälp att pedagogerna skriver en 

ordlista med viktiga ord och begrepp på barnets modersmål och på det nya språket, då det kan 

underlätta kommunikationen. De framhäver vikten av enkla principer som att möta barnen där 

de är, upprepa och förenkla samt låta det ta tid eftersom varierande metoder också kan vara 

viktiga för att utveckla flerspråkighet. Omväxling i sättet att utveckla språket kan vara en 

viktig del för att barnet ska hitta olika sätt att närma sig ett nytt språk och på så vis skapa en 

helhet. 
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Wagner, et al,. (2010) ger förslag på hur pedagoger kan förbättra barnens språk. Ett verktyg 

som pedagogerna kan ta till är att hjälpa och stödja de flerspråkiga barnen i verbala uttryck 

såsom ord och repliker. Exempelvis: ”får jag vara med och leka?”, ”nu är det min tur”, ”jag 

vill inte att du ska göra så.” Andra sätt för pedagogen att hjälpa barnen är att upprepa och 

utöka meningar. Prepositioner kan via synliga hjälpmedel användas för att det ska bli konkret 

och tydligt för barnen, det visar vad som menas med exempelvis i, på, under, mellan osv. En 

annan viktig del är att ge barnen upplevelser så att de får uppleva orden och kan koppla in 

dem i ett sammanhang där pedagogen sätter ord på det som händer och finns runtomkring. 

Genom att förbereda barnen på vad som ska hända, samtala under och efter aktiviteten, 

hjälper det barnet att språkligt bearbeta händelser.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) kommer med det konkreta förslaget att det 

flerspråkiga barnet kan använda sig av en egengjord pekbok, där familjen och barnet finns 

med på bilder i konkreta vardagssituationer. Här kan då föräldrarna och pedagogerna skriva 

på respektive språk under bilderna. 

 

Loken och Melkeraaen (1996) menar att samlingen kan vara ett bra tillfälle för flerspråkiga 

barn att få höra sagor och berättelser på det nya språket upprepade gånger. Sagorna och 

berättelserna bör vara sådana som det flerspråkiga barnet har fått berättat för sig på sitt 

hemspråk flera gånger tidigare, för att barnen för varje gång ska kunna koppla ihop sagan på 

modersmålet och det nya språket. Detta är även ett bra tillfälle att arbeta med centrala ord och 

begrepp på modersmålet. Författarna menar även att språkutvecklingen inte endast ska ske via 

samlingen, utan i andra strukturerade pedagogiska situationer. Samlingen är dock inte alltid är 

en bra språksituation för flerspråkiga barn eftersom att de ofta har en begränsad 

uttrycksförmåga. I många fall ligger inte samlingen inom de flerspråkiga barnens proximala 

utvecklingszon då den anpassas för barn med svenska som modersmål. 

Pedagogernas arbete kan enligt Wagner et al,. (2010) ha en stor fördel av nära tillgång till ett 

bibliotek eller till litteratur som är uppdaterad med en målmedvetenhet. Det är av största vikt 

att ständigt följa med i den utveckling som sker och den nya forskningen som kommer. 

Författarna belyser även vikten av att som pedagog vara uppmärksam och lyssna. Det kan 

vara en nyckel till framgång då det gäller att ta fasta vid barnets språk och vad de vill 

förmedla. Detta för att lättare kunna möta barnen i deras utveckling och hitta inlärningssätt 
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som kan passa. Pedagogens kroppsspråk kommer att vara en synlig del för det barn som inte 

har det verbala språket. Andra hjälpmedel är sång, lekar, ramsor, sagor och dramatisering, 

detta för att skapa flera nivåer i lärandet och bidra till en större förståelse till helheten. 

 

Ramsor kan stödja det flerspråkiga barnet anser Myndigheten för skolutveckling (2008), då de 

hjälper med språkmelodin. Det som de rekommenderar är att först gå igenom ramsan på 

modersmålet, så att de får en förförståelse för innehållet. Dock kan innehållet på ramsorna 

sällan översättas ordagrant. 

 

Loken och Melkeraaen (1996) pekar på vikten av att repetera dagliga händelser för de 

flerspråkiga barnen, eftersom det tar längre tid för barnen att förstå vad som sker och vad som 

blir sagt på ett annat språk. Upprepningen skapar en trygghet och då trygghet är av största vikt 

för att skapa en grund för inlärning, den ska inte underskattas. När det gäller flerspråkiga barn 

är det, oavsett ålder, viktigt att förenkla, vara tydlig samt att pedagogen repeterar det som ska 

förmedlas. 

 

Ett av de vanligaste hjälpmedlen för språkutveckling och kommunikation i förskolan är 

stödtecken. Heister Trygg (2010) skriver om TAKK - Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation. Författaren menar att personer som har svårigheter med 

språk och kommunikation kan ta stor fördel att använda andra vägar förutom det verbala 

språket. Metoden utgår från det svenska teckenspråket, men är inte samma sak som det. 

Det är istället ett komplement som används tillsammans med det talade språket. 

Stödtecken är bra för flerspråkiga barn då de: 

 

 kräver mindre finmotorik än tal 

 använder fler sinnen 

 höjer koncentration 

 är konkretare än tal 

 tydliggör det talade språket 

 får den vuxne att tala långsammare 

 

Stödtecken är en metod för att lära sig regler för språk och kommunikation, samt för att 
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samspela med andra. Omgivning bör använda tecken hela tiden och använda det som ett 

kommunikationssätt. Tecknen ska vara nyckelord och betydelsebärande och tillsammans med 

språket bli en tydlig kommunikation. Hur omgivningen och miljön utformas påverkar hur 

användningen av tecken sker, detta kräver utbildning. Om barnen får se mycket tecken runt 

omkring så är det större chans att de tar det till sig och börjar kommunicera. 

 

Pedagogerna har en stor del i hur barnets kultur synliggörs och värderas, att till exempel ha en 

världskarta, bilder, flaggor och föremål. Ett annat exempel som kan stärka den flerspråkigas 

kultur och språk är att använda deras sånger, sagor, lekar och ramsor. Loken och Melkeraaen 

(1996). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2008) tipsar om att ha familjemiddagar där alla får ta med 

sig mat från sin kultur och bjuda varandra. En så kallad kulturell almanacka kan också 

användas med fördel så att pedagoger, barn och föräldrar får ta del av varandras traditioner. 

 

3.4.3 Estetiska uttrycksformer 
Att ge de små barnen tid anser Loken och Melkeraaen (1996) är viktigt då det handlar om att 

lära sig ett nytt språk. Med hjälp av andra uttryckssätt än det verbala kan flerspråkiga barn 

kommunicera. Estetiska uttrycksformer är ett exempel på ett sådant, exempelvis dans och 

musik. Det är överhuvudtaget viktigt att använda aktiviteter som ger barnen förutsättningen 

till att uttrycka något av sig själv, annat än att endast måsta förlita sig på det verbala språket. 

De estetiska uttrycken framhävs även av Wagner et al., (2010) som rekommenderar att 

använda bilder och andra sinnesintryck som stöd, för att skapa förståelse mellan individerna 

och mellan språken. 

 

3.4.4 Samarbete med vårdnadshavare 
I Myndigheten för skolutveckling (2008) beskrivs det hur ett språksamtal kan se ut under 

inskolningen. Språksamtalet som sker mellan pedagog och vårdnadshavare, där pedagogen 

kan få reda på vårdnadshavarens syn och kunskap om flerspråkighet. Detta är ett viktigt 

tillfälle att synliggöra båda parters tankar om flerspråkighet. Vårdnadshavarna bör hemma tala 

det språk som de själv behärskar bäst, eftersom de på det sättet bäst kan förmedla vad de 

verkligen menar till barnet. Att barnet får höra vårdnadshavarnas nyanserade språk medför på 
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längre sikt en bättre språkutveckling. Rådet till vårdnadshavarna är att inte ge upp även om 

barnet inte förstår just då, resultatet kommer längre fram. Målet med detta språksamtal är att 

så mycket som möjligt kunna främja barnets första- och andraspråk i förskolan. Samtalet ska 

resultera i en språkutvecklingsplan för det flerspråkiga barnet.  

 

Wagner et al,. (2010) ger även rådet till vårdnadshavare som har flerspråkiga barn att 

stimulera modersmålet. De kan gärna prata med barnet om vad som hänt, vad som ska hända, 

utöka ordförrådet samt förklara ord. Pedagoger och vårdnadshavare kan ha en gemensam 

skrivbok för att anteckna viktiga ord och fraser för det flerspråkiga menar Myndigheten för 

skolutveckling (2008). 

 

3.4.5 Pedagogisk dokumentation 
Flerspråkighet kan med hjälp av pedagogisk dokumentation stödja barns utveckling, detta 

skriver Myndigheten för skolutveckling (2008). De fortsätter med att belysa pedagogisk 

dokumentation som ett sätt att se barnets utveckling, men även som ett utvärderingsredskap 

som hjälp till pedagogerna. Pedagogerna bör observera för att få ett underlag för utvärdering. 

Det kan även fungera som ett hjälpmedel för fortsatt utveckling, ett sätt för barnet att känna 

sig synliggjort och utgöra ett kommunikationsmaterial. Den pedagogiska dokumentationen 

kan ge information om vart barnet befinner sig i olika områden, se inlärningsprocessen och 

göra barnet uppmärksammat på sin egen språkutveckling. Dokumentationen kan även göra 

det lättare att kartlägga de flera språk som barnet har. Som pedagog kan det vara viktigt att 

synliggöra hur kommunikationen med barnet ser ut, vem samtalar med barnet och om vad? 

och så vidare. Förslag på konkreta dokumentationer kan vara exempelvis loggbok, 

språkobservationer, fotografier, barns teckningar och andra alster, språkutvecklingsanalys och 

reflektion (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

 

4. Metod 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. Vid kvalitativa intervjuer är syftet att upptäcka 

mönster, liknande handlingssätt samt personliga erfarenheter och tankar hos pedagoger. Enligt 

Trost (2010) är kvalitativa studier mest lämplig när man vill synliggöra och förstå samband, 
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veta hur personerna reagerar och hur de tänker kring ämnet. Kvantitativa studier däremot 

passar bättre om studien handlar om procentsatser eller frekvenser, en bredare men ytligare 

studie. Lantz (2007) beskriver kvantitativa studier som ett undersökande av olika mängder 

och på så vis kan man förstå relationer mellan olika fenomen. Kvalitativa studier kan däremot 

ge en känslomässig förståelse över ett fenomen och en djupare analys vilket i sin tur kan bidra 

till olika modeller som förklarar fenomenet på ett nytt sätt. För att bredda insamlingen av 

analysmaterial användes även löpande observationer. Löpande observationer innebär enligt 

Johansson & Svedner (2010) att man försöker att skriva ner så mycket som möjligt av det som 

sker men för att detta ska kunna vara analyserbart krävs ett förarbete. 

 

4.1 Urval  

Intervjuerna skedde på tre olika förskolor där vi intervjuade fem kvinnliga förskollärare och 

en barnskötare. Sammanlagt blev det sex intervjuer. Pedagogerna var i olika åldrar varav de 

flesta hade varit aktiva inom yrket en längre tid medan en var relativt nyutexaminerad. 

Spannet av pedagogernas yrkesverksamhet sträckte sig mellan 5-31 år. För närvarande har alla 

flera barn med annat modersmål än svenska i sina respektive barngrupper. Vi valde olika 

förskolor för att få en bredare bild av olika synsätt och arbetssätt. Förskolorna är olika i sin 

karaktär då två av dem har ett högt antal flerspråkiga barn medan den tredje förskolan ligger i 

ett villaområde där flerspråkighet inte hör till det vanliga. 

 

Vi valde att lägga fokus på en av förskolorna, eftersom det var den förskola som hade allra 

flest flerspråkiga barn. Det var på denna förskola som hälften av våra intervjuer genomfördes 

samt alla våra observationer. Förskolan ligger centralt i en medelstor svensk stad, och ligger 

inte i kontakt med något skogsområde men har en relativt stor skolgård. Skolan är en F-6 

skola, alltså från förskolan upp till årskurs sex. Skolan är av en mycket heterogen karaktär då 

det finns många barn med utländsk bakgrund.  

 

 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Intervjuer 
Intervjuerna var strukturerade ur den synvinkeln att frågorna endast handlade om ett och 

samma område, nämligen barns flerspråkighet. Trost (2010) beskriver en strukturerad intervju 
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som en intervju där man håller sig till ett ämne och inte flera, intervjuaren vet vilka frågor den 

vill ha svar på och frågorna handlar endast om ämnet ifråga. Dock skulle vi vilja kalla våra 

intervjuer semistrukturerade eftersom att vi var öppna för den intervjuades svar och lät 

personen få utveckla sina åsikter och frågor. Denscombe (2000) beskriver semistrukturerade 

intervjuer med att det fortfarande finns ett färdigt frågeformulär men att det finns en viss 

flexibilitet i frågornas ordningsföljd samt att det är fritt för den intervjuade att berätta mer 

djupgående kring ämnet. Tanken med en semistrukturerad intervju är att personen ska få en 

möjlighet att utveckla sina tankar kring ämnet lite ytterligare och att intervjuaren inte ska vara 

helt låst i sina frågor. Intervjuerna bestod av tio frågor och våra samtal varade mellan 15-20 

minuter. (Se bilaga 1). 

 

4.2.2 Observationer 
Vi utförde så kallade löpande observationer och observationerna gjordes strax efter 

intervjuerna då vi undersökte hur pedagogerna agerar spontant i vardagen. Sammanlagt 

utförde vi fyra observationer, vi var båda med under observationerna vilket vi anser bidrar till 

en bredare analys och fler synvinklar på situationen. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) 

menar att en direkt observation, alltså när forskaren uppfattar allt som sker direkt på plats, 

med fördel kan göras av flera forskare samtidigt. På så vis kan man hjälpas åt att få en tydlig 

bild över vad som skett genom jämförelser av protokoll och scheman.  

 

Observationerna vi utförde var 30 minuter vardera och vi var där främst under den fria leken 

men även under samling. Vi använde oss av så kallade löpande protokoll då vi antecknade allt 

som skedde kring de flerspråkiga barnen och pedagogerna. Observationerna ska vara fria från 

egna värderingar och så exakta som möjligt. Vi inser dock komplexiteten av att vara helt fria 

från egna åsikter och värderingar men är av den uppfattningen att medvetenhet kring 

dilemmat gör det lättare att upptäcka sitt eget inflytande på studien. Innan våra observationer 

tog vi fram några frågeställningar som skulle hjälpa oss att veta vad vi skulle observera. 

Frågeställningarna var: 

 

 Hur kommunicerar det flerspråkiga barnet med omgivningen? 

 Hur kommunicerar omgivningen med det flerspråkiga barnet? 
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Denscombe (2000) beskriver vikten av att miljön förblir så naturlig som möjlig. Den som 

observerar måste kunna smälta in och helst inte märkas alls för att resultatet ska bli så nära 

sanningen som möjligt. Vi placerade oss i utkanten av rummet och försökta vara så naturliga 

som möjligt för att smälta in i barngruppens dagliga verksamhet.  

  

4.3  Databearbetning och analysmetoder 

Under våra intervjuer använde vi bandspelare för att få med så mycket av informationen som 

möjligt. Ljudupptagningen gjorde det möjligt för oss att få med exakta citat samt gav oss 

möjligheten att kunna fokusera helt och hållet på den intervjuade istället för att vara upptagen 

med att anteckna. En ljudupptagning gör det även möjligt i större utsträckning att vara 

flexibel och följa den intervjuade i dess tankegångar. Direkt efter intervjuerna transkriberade 

vi allt som sagts.  

 

Under observationerna antecknade vi båda var för sig och efteråt sammanställde vi materialet 

för att få en gemensam bild av de skeenden vi hade observerat. Det visade sig att vi hade 

observerat samma viktiga skeenden. Olika nyanser och sätt att se saker upptäcktes, vilket kan 

bero på våra olika placeringar i rummet eller egna tolkningar och värderingar som påverkar en 

del, dock ej i någon avgörande grad. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Trost (2010) menar att reliabilitet eller tillförlitlighet är när en mätning kan göras flera gånger 

och visa samma resultat. Alla situationer är då likadana, intervjuaren beter sig på exakt samma 

sätt och ingenting kan förändras av slumpen. Vid en kvalitativ studie är detta dock högst 

ovanligt eftersom att allt bygger på individer och deras personliga svar, människor är aldrig 

statiska. Vid kvalitativa intervjuer finns ingen konstans, snarare är det olikheterna som är 

intressanta. På detta vis hänger reliabilitet mer samman med kvantitativa studier där 

värderingar mäts och eftersöks. Denna studie är en kvalitativ sådan vilket innebär att den 

oundvikligt innehåller skiftningar, d.v.s. den kan anses av låg reliabilitet för att dra generella 

slutsatser, men hög reliabilitet för det urval av förskolor och pedagoger som ingår i studien. 

 

Denscombe (2000) beskriver tillförlitligheten som om huruvida mätinstrumenten är helt 

neutrala och stabila. Eftersom att vid en kvalitativ studie är forskaren själv en del av 

mätinstrumentet är det inte absolut säkert att en annan forskare skulle få exakt samma resultat. 
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Med validitet eller giltighet menas om metoderna och data reflekterar verkligheten. 

Författaren menar att validitet är om de slutsatser som dras verkligen kan göra det undersökta 

fenomenet rättvisa.  

 

Eftersom att studien innehöll mer än en metod, nämligen intervjuer som kompletterades med 

observationer ökar validiteten. Metodernas hjälpmedel, nämligen bandspelare och 

observationsfrågor, användes för att öka studiens reliabilitet och därmed bidra till att skapa en 

mer exakthet. 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Inom forskning är skyddet av de enskilda individerna primärt, Vetenskapsrådet har författat 

fyra krav för detta individskydd. 

 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” Vetenskapsrådet (2002:7) 

 

Alla pedagoger vi intervjuade var väl medvetna om studiens syfte, vi informerade dem 

muntligt om vårt kommande arbete när vi frågade om de ville medverka. Även de pedagoger 

som var med under våra observationer var införstådda med vårt syfte.  

 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” Vetenskapsrådet (2002:9) 

 

Medverkan i våra intervjuer var frivillig och alla tillfrågades i god tid innan. De var även fria 

att avstå från vissa frågor om de önskade samt kunde avsluta intervjun tidigare om de ville. Vi 

fick muntligt via pedagogerna godkännande av föräldrarna till de barn vi ville observera, även 

om alla vuxna och barn var helt anonyma i vår undersökning. Det uppstod inga problem med 

föräldrarnas medgivande. 

 

Konfidentialitetskravet 
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”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Vetenskapsrådet (2002:12) 

 

Vi var tydliga att påpeka att alla skulle vara anonyma i vår studie och att vi arbetar med 

tystnadsplikt i åtanke. Vi använde inga namn på varken personal, barn eller förskolor. 

Utomstående personer ska inte kunna identifiera enskilda individer i vår studie. 

 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” Vetenskapsrådet (2002:14) 

 

All information vi samlade in om personerna vi intervjuade samt observerade stannade mellan 

oss och användes endast i vårt forskningssyfte. Resultatet framställer verkliga skildringar av 

verksamheten men individerna förblir anonyma.  

 

5. Resultatredovisning 
 

Studiens resultat bygger på fyra observationer och sex ljudinspelade intervjuer. 

Observationerna och intervjuerna har vi sedan skriftligt sammanställt. I vårt resultat kommer 

vi att kalla pedagogerna som vi intervjuat för respondenter. Respondenterna bestod av fem 

förskollärare och en barnskötare, totalt sex respondenter. 

 

De viktigaste resultaten är: 

 Samtliga intervjuade pedagoger saknar vidareutbildning inom svenska som 

andraspråk. 

 Samtliga intervjuade pedagoger menade att de använde sig av stödtecken i 

vardagen, dock i olika grad. 

 Resultatet visar en brist på handlingsplaner och tydliga direktiv från kommun och 

chefer när det gäller flerspråkighetsarbetet i förskolan. 

 Tre av fem respondenter var missnöjda med de resurser som finns för att kunna 
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bidra till ett fullgott flerspråkighetsarbete. 

 Observationerna visade på att stödtecken användes för att kommunicera med 

barnen och för att förtydliga. 

 Observationerna visade även att barnens modersmål inte uppmärksammades i 

någon hög grad. 

 Resultatet pekar till stor del på att det är det svenska språket som ligger i fokus i 

förskolans verksamhet, oberoende om barnen är flerspråkiga eller ej. 

 

5.1 Intervjuerna 

Yrkeslängd och utbildning 

Respondenternas yrkeslängd varierade på ett spann mellan 5- 31 år. Det som kan tilläggas är 

att det kan innehålla några år av barnledighet. Fem av de sex intervjuade var utbildade 

förskollärare, varav en även hade grundskolelärarutbildning medan den sjätte var barnskötare. 

 

Ämneskompetens och erfarenhet 

Samtliga av de sex respondenterna hade ingen utbildning inom svenska som andraspråk.  Tre 

av sex respondenter hade endast sporadiskt stött på flerspråkiga barn i sitt yrke. I deras 

befintliga barngrupper fanns det nu barn med annat modersmål men tidigare i deras yrkesliv 

hade de inte stött på så många. De påpekade alla att flerspråkiga barn var vanligare nu än det 

var förr. Två av sex respondenter uttryckte att de hade kontinuerlig erfarenhet av att jobba 

med flerspråkiga barn. En av dem menade på att hon hade en relativt stor erfarenhet av 

flerspråkiga barn då hennes barngrupp för tillfället bestod av ca 50 % barn med annat 

modersmål än svenska. Samtliga påpekade att de var förberedda på att flerspråkighet var 

något som skulle ingå i deras yrkesroll. För en av de sex respondenterna så var detta första 

erfarenheten av att arbeta med flerspråkiga barn.  

 

R 2 ”Jag har jobbat här på denna förskola i snart fyra år, innan det hade 

 jag ingen erfarenhet av flerspråkighet... Jag var nog förberedd på det, 

 förut har jag jobbat inom så här, om man säger villaområden där det 

 var väldigt lite flerspråkighet. Men jag var nog medveten om det när 

 jag började här.” 
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Vidare nämnde två av sex respondenter att de hade valt att läsa extra litteratur för att förkovra 

sig ytterligare i ämnet flerspråkiga barn och svenska som andraspråk. 

 

Flerspråkighet i vardagen 

Fyra av sex respondenter lyfte fram språket i sig som något de arbetat mycket med i vardagen, 

dock ansåg de alla i detta fall det svenska språket. De påpekade att barnen var så små så det 

var inte så stor skillnad i hur de arbetade med flerspråkiga barn och barn med svenska som 

modersmål. En av sex respondenter tyckte det var svårt att veta om barnet var försenat eller 

om barnet var ”splittrat” i och med att de hade flera språk. En av de intervjuade fortsatte även 

och sa att hon tyckte att de flerspråkiga barnen i allmänhet var lite försenade.  

 

R 6  ”Det kan vara svårt att veta vad det beror på att de inte har språket. Är 

 det för att de är senare med att få det verbala språket eller är det för att 

 det är splittrat för dem med två språk. En del har ju flera språk 

 också… och att det kanske blir en splittring för dem. Det är svårt att 

 avgöra vad det är som gör det, eller så är det att de är ju under två år och 

 att det har med det att göra.” 

 

En av de sex respondenterna ansåg att det var lättare att arbeta med yngre barn. Detta menade 

hon hade att göra med att man gör naturligare gester med yngre barn, då man inte förväntar 

sig att de ska förstå allt det verbala. Hon sa även att man måste vara lika tydlig med en 

femåring som inte kan svenska som med ett litet barn som precis håller på att lära sig tala. Det 

är naturligt att vara övertydlig med en tvååring när det kommer till talspråket och 

kroppsspråket. Respondenten förtydligar att när det handlar om en femåring som inte har det 

svenska språket är det viktigt att tänka till och vara lika tydlig. Ofta finns högre verbala 

förväntningar bara för att barnet är äldre, då utgår ofta vuxna från att barnet ska förstå och 

därför blir kommunikationen alldeles för snabb och otydlig. 

 

Samtliga respondenter menade att det i allmänhet var viktigt med tydlighet, rutiner och 

upprepningar. Vidare nämnde respondenterna viktiga delar som att inte alla de yngre kan 

kommunicera, pedagogerna får vara som en tolk och att det inte var någon skillnad på hur de 

arbetade med barn som har annat modersmål än svenska. En respondent nämnde det faktum 
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att de inte fick ha en modersmålslärare i arbetslaget, utan det kommer när barnet blir äldre. 

Andra uppfattningar var att barnen kunde ha svårare att komma in i gruppen när de inte blev 

förstådda. En av respondenterna sa att man hade rätt till tolk om föräldrarna ville ha det under 

inskolningen. En annan av respondenterna sa att språket kunde komma senare för de 

flerspråkiga barnen och på så sätt kunde det vara bra att stödja med bilder och tecken. Fem av 

sex hade gått stödteckenkurs, en av dem hade även en teckenspråksutbildning. 

 

Alla sex respondenter sa att de använde stödtecken. En av de intervjuade nämnde att hon hade 

fått tid av arbetslaget så att hon gjorde i början ett collage varje dag, som innehöll bilder och 

korta meningar med pilar som pekade mot bilden. Det dokumenterades under dagen och 

sammanställdes så att föräldrarna fick ta det med sig hem och samtala med barnet kring detta.  

En av respondenterna sa att de endast använde stödtecknen när barnen var mindre och att det 

nu inte skedde lika ofta. Tre av sex tog upp estetiska hjälpmedel som en del av deras vardag. 

De använde sig av bilder, rörelser, sånger och sagor på de andra språken. En av sex 

respondenter beskrev hur hon brukar lära sig enkla fraser och ord på barnets modersmål för att 

kunna kommunicera enklare. 

 

En av de intervjuade nämnde bland annat att tredimensionella sagor och konkret material 

såsom gosedjur kan vara till hjälp, som barnet sedan själv får prova på att leka med. En annan 

respondent nämnde att de gjorde i början en enkel bok med lite japanska i för att kunna 

samtala kring. 

 

Tre av sex beskrev föräldrarnas roll i det hela, hur viktig den är och hur de försöker få dem att 

prata sitt hemspråk med barnen. En pedagog beskrev hur de har sagor till barnen, en på 

svenska och en på modersmålet som ska läsas hemma. Två av sex menade dock att det är 

svårt när barnen pratar språk som de själva inte kan, de menade att det inte gick att läsa sagor 

och även sånger kunde vara svårt. 

 

En av sex menade att de från början hade en tanke om att de skulle arbeta med barnens 

modersmål i verksamhetens vardag. De kom dock senare fram till eftersom att föräldrarna kan 

modersmålet så bra och att barnen får höra det hela tiden hemma så skulle de överlåta 

modersmålsträningen till hemmet. Respondenten syftade till att de ändå inte kunde de 
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språkens uttal eller meningsbyggnader. 

 

R 5 ”Från början vet jag att vi hade en tanke att vi kanske skulle ha  

  sagoböcker på deras språk, men samtidigt så känner ju vi att vi kan ju inte 

  de där språken, vi kan inte uttala rätt, vi vet inte meningsbyggnad och 

  hur man lägger upp. I och med att båda deras mammor pratar  

  modersmålet med dem får dom ett korrekt uttal och meningsbyggnad av 

  ena föräldern. Så då kände vi att det vi kan erbjuda här det är ju liksom 

  att få svenskan.”  

 

Finns det styrdokument och handlingsplaner?  

På denna fråga kunde tre av sex respondenter inte svara säkert. De tre var osäkra på om det 

fanns handlingsplan eller styrdokument att utgå ifrån när det gäller att hantera 

språkutvecklingen för barn med flera språk. En respondent svarade ja på frågan, men fortsatte 

med att beskriva en likabehandlingsplan. Med detta så menades alltså inte specifikt 

handlingsplan eller styrdokument speciellt för flerspråkiga barn. En av respondenterna 

svarade nej. Respondenten fortsatte med att tydliggöra åsikten genom att säga, att det är mer 

upp till oss hur vi väljer att arbeta med det. En av sex sa ja det finns handlingsplaner för det. 

Respondenten fortsatte dock och sa att de inte använder det. 

 

R 4 ”Jag vet att det finns, vi har ett material som vi inte jobbar med. Jag

 kan tycka vår skola är ganska dåligt förberedda, man tycker att det borde 

 vara bättre eftersom man har en lång kultur av att ta emot flerspråkiga 

 barn. Eller barn med annat modersmål. Så jag är lite  förvånad av att det 

 inte finns. Jag vet att vi har fått en bok någon gång, men det är ingen 

 chef som har sagt hur vi ska jobba. För då ska man göra en 

 kartläggning, först då. Det gör man ju eller nu kan jag bara tala för mig 

 själv, men det gör jag ju när jag gör utvecklingssamtal, man kartlägger 

 familjens språk, liksom situationen.” 

 

Två av sex respondenter anser att de saknar någon form av handlingsplan och styrdokument. 

Sammanfattningsvis vad de saknar är direktiv på vad man ska fokusera sig på, samt menade 
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en av de respondenterna att det via en handlingsplan skulle väcka en medvetenhet hos 

pedagoger. En av dessa respondenter kunde inte uttrycka vad som saknas. 

Två av sex respondenter var tveksamma till att styrdokument och handlingsplaner var något 

som de ville ha. En av dem menade att det fanns en risk med att bli för styrd, då alla familjer 

är olika. Den andra respondenten menade att det inte direkt saknade någon:  

 

R 5  ”Nä, det vet jag inte om det finns. Nä vi har ju liksom språket som sådant. 

 Vi kan ju ha en handlingsplan då det gäller just det svenska språket. Att 

 om man upptäcker att det behöver stimuleras, extra resurser och så. Men 

 vi utgår ju från det svenska språket och det kan ju gälla barn som både 

 har helsvenska föräldrar som ändå har svårt för språket. Så det har inget 

 specifikt med tvåspråkighet att göra... Jag har inte upplevt att jag saknat 

 någon handlingsplan än, jag vet att vi har diskuterat det när de här två 

 pojkarna var mindre. Just det här med rätt till hemspråksundervisning och 

 sådana bitar och då kändes det lite sådär otydligt som att har dom rätt till 

 det eller har dom inte. Det var lite sådär flytande. 

 

Nöjd med resurserna? 

Tre av fem kände sig missnöjda med de resurser som finns. Skäl som nämndes av 

respondenterna var att de ville lära sig mer om barnens kultur, språk, religion osv. Något som 

de nämnde skulle vara av intresse är att få lära sig hur man bemöter andra språk, för att stärka 

barnets identitet. Det nämndes att det skulle vara spännande, roligt och berikande med 

tvåspråkighet. En respondent tog upp att Sverige växer och blir mer mångkulturella, samt 

ville även ta med de flerspråkiga barnens ramsor och sånger.  

 

En av respondenterna svarade klart och tydligt, nej hon var inte nöjd.  

 

R 4  ”Nä, jag känner inte det. Jag hade förväntat mig att det skulle vara en 

 större kunskap hos de som har jobbat här länge och jag tycker inte att jag 

 ser det. Jag tror inte att dom har reflekterat över att det är mångkulturellt 

 här, och det kan väl vara en vanesak. Men när man tänker på vad 

 forskning säger att det är jätteviktigt det här med modersmålet och att det 
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 kopplas ihop med svenskan, att det blir tydligt för dem. Så måste man ju 

 på något sätt lära sig och skaffa den kunskapen. Så man ska kunna hjälpa 

 de här barnen på bästa sätt.” 

 

En annan av respondenterna var nöjd med de resurser som fanns. 

 

R 5   ”Ja, vi har inte stött på så mycket problem så därför känns det nog att ja 

 vi har ju haft tillräckligt, vi har bollat lite med specialpedagogen och fått 

 lite tips och så. Så det är ingenting som vi saknar.” 

 

Något som fyra av fem respondenter tog upp var att de ville ha mer kunskap och utbildning 

inom flerspråkighet och annat modersmål. Det som en av respondenterna tog upp var den 

bästa utgångspunkten som vi har på förskolan är leken, och att det är en stor fördel då den har 

ungefär samma faser. Vidare tyckte hon att förskolan var efter i utvecklingen, då skolan har ett 

mer uppbyggt system för hanteringen av flerspråkighet. 

 

5.2 Observationerna 

Observationstillfälle 1  

Klockan var 08.30 på morgonen och frukosten var precis avklarad på avdelningen med ett- 

och tvååringar.  

 

På avdelningen finns det två flerspråkiga barn. Dagen började med att barnen lekte, de 

svensktalande barnen pratade och gjorde ljud, mest dock för sig själva. En pedagog pratade 

med den flerspråkiga pojken (P 1), hon pratade långsamt och tydligt. P 1 svarade med 

kroppsspråket först en axelryckning sedan en nickning. Han var avvaktande och hade inte 

börjat leka ännu. P 1 stod och höll något i handen som han intresserade sig för. Den ena 

pedagogen såg honom och satt sig ner bredvid och frågade vad han gjorde. Det var en liten 

kula som han höll i handen. Hon frågade om de skulle ta fram något, hon visade ”boll” med 

stödtecken och ”rulla”. Hon kommunicerade med honom via stödtecken och tydliga ord.  

 

Pedagogen tog fram bollar och kulor för honom att leka med. Hon satte ord på det hon gjorde 

och förtydligade pysslet. P 1 lekte själv med bollarna och såg väldigt nöjd ut fast han satt själv 
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och tyst vid bordet. De andra barnen var väldigt verbala och framåt medan pojken var mer 

tyst och tillbakadragen. En av pedagogerna frågade honom om han ville komma ner från 

stolen och bygga med klossar med de andra barnen, hon visade ordet klossar med hjälp av 

stödtecken. Än så länge så hade han inte kommunicerat med någon med hjälp av ord eller 

tecken. All kommunikation hade varit till honom. 

 

Ett annat barn på avdelningen fick syn på bollarna och utropade genast, ”Titta! Bollar!  En, 

två, tre, Titta!” De två pojkarna började leka tillsammans med bollarna. De kommunicerade 

inte med ord med varandra. P 1 observerade mest. Pedagogen kom dit och försökte tydligt 

hjälpa dem att räkna bollarna. De lekte och turades om. Pedagogen var väldigt tydlig när hon 

pratade med p 1. Hon benämnde färger, prepositioner med mera. Stödtecken används även till 

barnen med svenska som modersmål. 

 

P 1 sa några ord när han var mitt uppe i leken, de två pojkarna verkade kunna kommunicera 

med varandra via leken. ”OJ!” Sa han när han tappade ner en boll. Han sa även en mening 

otydligt, på ett annat språk. Barnen lekte ohämmat trots bristen på språklig kommunikation, 

de kommunicerade via kroppsspråket och läten. 

 

Observationstillfälle 2 

Denna morgon var klockan 08.45 och det var åtta barn på avdelningen, båda de flerspråkiga 

pojkarna var där. (P 1 och P 2). 

 

Barnen lekte med bilar och klossar, p 1 lekte inte med de andra barnen ännu. Han lekte och 

pratade för sig själv, det lät som på ett annat språk än svenska. P 2 satt vid bordet och 

samverkade med de andra. Pedagogen frågade honom vad han gjorde och visade med 

stödtecken. P 2 var väldigt kommunikativ med ord/läten och kroppsspråk. Han var mycket 

intresserad av gruppfotot på barnen och kunde allas namn. De två flerspråkiga barnen verkade 

ty sig lite till varandra, p 2 var dock väldigt framåt och pratade mer svenska än de flesta 

barnen som hade svenska som modersmål. Han knuffade till ett annat barn och pedagogen 

visade tydligt med stödtecken och tydliga ord att det var fel.  

 

P 2 stod tillsammans med några andra barn och drog i en låda. Pedagogen frågar p 2 vad han 
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hade under armen? "bioll...boll" svarade han. Pedagogen bygger vidare på hans intressen för de 

andra barnen i gruppen och tar fram ett fotoalbum på barnen. "Vem är det där?" frågade 

pedagogen när hon pekade på bilder på barnen. P 2 säger namnen tillsammans med de andra 

barnen som står där. 

 

P 1 stod bredvid. Pedagogen frågade också honom vilka barnen är på bilderna men han stod 

stilla och är tyst och observerar. 

P 2 satt i pedagogens knä, som sjunger. P1 kollade på och gick sedan iväg för att ta upp en 

liten vit kula, samma kula som i observation 1. Han satt sig ensam på golvet och lekte. P 2 

rusade fram till ett annat barn och ryckte en bil ur handen och ropade "Miiiin!". Han är mycket 

verbal och de båda flerspråkiga pojkarna är väldigt olika på det sättet. P 2 kan kommunicera 

med hela kroppen samt på svenska bättre än många av barnen med svenska som modersmål. P 

1 däremot är passiv och uttrycker sig sällan med ord och nästan aldrig med svenska ord. 

 

Observationstillfälle 3 

Observationen startade 08.45, på avdelningen fanns denna morgon sex barn och två 

pedagoger. 

 

P 1 var sjuk vid detta observationstillfälle så fokus hamnade på p 2. P 2 satt vid bordet med en 

av pedagogerna och lekte med fiskar. Pedagogen använde stödtecken för färger samtidigt som 

hon sa färgen. Pojke 2 härmade henne för fullt. "Blåå fisk" . 

 

P 2 lekte med en boll själv och började kasta den, han pratade högt för sig själv på ett annat 

språk och gjorde ljud. Pedagogen sa åt pojken; "Lek med bollen inte kasta den". Då sparkar han 

den men kort därefter så kastar han den igen. Pedagogen sa återigen till honom "Nej! sparka 

bollen till mig" . Det gjorde han, men kort därefter kastade han en liten filt. Det är tydligt att 

pojken förstår vad pedagogen menar, han förstår alltså svenskan relativt bra. Pedagogen 

försökte avleda situationen och tog pojken till bilderna på barnen. De började peka och prata 

om vilka barn han kunde se.  

 

Lite senare lekte pedagogen med en flicka, p 2 kommer och vill ta muggen som flickan håller 

i. Men pedagogen säger "Nej vänta tills hon bjuder". Pojken förstod och väntade tills flickan 
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bjöd honom. Pedagogen fick vara med och styra upp situationen. 

 

P 2 är snabb i vändningarna och hittade snart något nytt att göra. En annan pojke stod och höll 

i en bok, p 2 sprang dit och ropade "Abi abi abi!!". Det visade sig att han gärna ville ha den 

boken. Pojkens ord på modersmålet reflekterades inte av någon pedagog. 

 

Observationstillfälle 4 

08.45 började även denna observation och den dagen var det fem barn och två pedagoger där. 

 

Pedagogerna uppmanade barnen att börja städa undan legot för att snart skulle det bli samling. 

P 1 var sjuk även denna dag.  

 

Barnen vet att det vankas fruktstund så barnen gick och satte sig runt bordet. P 2 var den 

förste som tog plats. Pedagogerna hämtade en trumma och började sjunga en namnsång. P 2 

satt och lyssnade och hjälpte pedagogen ibland utan att det var hans tur. Barnen får en och en 

trumma och sjunga sina namn. Två barn till kom till bordet, p 2 gick fram till dem och 

hälsade, han sa något på ett annat språk medan han pekade på bordet.   

 

Fruktstunden började, pedagogerna använde sig av en handdocka. De hade bilder på väggen 

på de olika frukterna. P 2 slår till dockan, pedagogen säger ”Nej det gör ont."  Barnen bjöds på 

frukt och p 2 ombads att skicka fatet vidare vilket han gjorde. De pratar om frukterna som 

hängde på väggen och pedagogerna visar med stödtecken, de kommer dock inte ihåg hur man 

gör tecknet för apelsin och diskuterade hur det skulle kunna se ut. 

 

5.3 Resultatanalys 

I intervjuerna så fann vi att flera av respondenterna påpekade att barnen var så små så det var 

inte så stor skillnad i hur de arbetade med flerspråkiga barn och barn med svenska som 

modersmål. Ladberg (2000, 2003) menar dock att hjärnan är som mest mottaglig i 

småbarnsåldern. Även Wagner et al,. (2010) belyser att det redan är vid cirka treårsåldern som 

många barn har utvecklat ett grundläggande ordförråd och grammatik. De tidiga åren i 

förskolan har stor betydelse för barnens språkinlärning. 
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"Trettio år i vuxen ålder ersätter inte tre år i tidig barndom." Ladberg (2000:89)   

 

Respondenterna lade stor tonvikt vid tydlighet, rutiner och upprepningar. Loken och 

Melkeraaen (1996) drar slutsatsen att flerspråkiga barn som inte har förståelse för det nya 

språket har ett större behov av en dagsrytm med rutiner och upprepningar.  

 

Respondenterna menade att det inte var någon större skillnad i hur deras arbete ser ut med 

barnen med svenska som modersmål och de flerspråkiga barnen. Detta styrker Ladberg (2003, 

2000) när hon menar att minoritetsbarn socialiseras i samhällets förskolor till att ta över 

majoritetens syn på dem.  

 

Andra uppfattningar av respondenterna var att barnen kunde ha svårare att komma in i 

gruppen när de inte blev förstådda på grund av språkskillnaderna. Detta styrker Loken och 

Melkeraaen (1996) när de nämner att barn som i förskolan är ensamma om sitt modersmål, är 

speciellt utsatta för att bli isolerade och kan ha svårigheter att förstå och att bli förstådda. 

Detta fenomen var något vi uppfattade under våra observationer. Den ena pojken med ett 

annat modersmål än svenska höll sig utanför gruppens gemenskap och kommunicerade inte 

med de andra barnen förutom vid något enstaka tillfälle. Självklart får inte barnens 

personligheter glömmas bort, alla är individer och situationen kan även bero på det. Dock 

anser vi att det var tydligt att pojken inte kunde uttrycka sig verbalt så att någon annan förstod 

honom. Håkansson (2003) menar att språkträning ska sättas in så tidigt som möjligt, den ska 

vara kontinuerlig tills det är helt styrkt att barnet är tvåspråkig. Under våra observationer 

kunde vi inte se någon organiserad språkträning för de flerspråkiga barnen. Det fanns en 

allmän språkinlärning för att kunna kommunicera på svenska, med hjälp av tydliga ord och 

stödtecken. Dock inget som tydde på ett tillvaratagande och utvecklande av barnens 

modersmål. 

 

Likt som Lpfö 98 (rev 2010) utgår vår studie ifrån en sociokulturell grundsyn. I läroplanen 

står det; 
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål.” (Skolverket, 2010:11) 

 
Trots detta så visar inte resultatet på att någon större fokus läggs på barnens modersmål. 

Varken i intervjuerna eller i observationerna belyses läroplanens riktlinjer och på så vis kan 

verksamheten kännas bristfällig. 

 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vårt metodval att göra en kvalitativ studie anser vi var ett lämpligt beslut då syftet var att 

upptäcka personliga åsikter och tankar kring ämnet. Styrkorna är att studien blir mer 

djupgående och den skildrar personliga erfarenheter från en professionell verksamhet. Våra 

intervjuer och observationer utgjorde en grund som gjorde att vi först fick höra pedagogers 

åsikter, sedan observera hur arbetet med flerspråkiga barn kunde se ut. Hur de flerspråkiga 

barnen kommunicerade med omgivningen och hur omgivningen kommunicerade med dem. 

Flera observationer på olika förskolor skulle kunna vara en fördel. Det är av vikt att komma 

ihåg att resultatet bygger på några enskilda individers erfarenheter och kan på så vis inte 

direkt generaliseras över en hel yrkeskår. Dock ger det en djupare inblick i hur verkligheten 

kan se ut i de studerade. Det finns en stor potential för studien om den repeteras och även 

omfattar intervjuer med beslutsfattare, exempelvis kommunala skolchefer eller förskolechefer. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat har givit insikten att ju mer kunskap pedagoger har inom detta ämne desto 

mer otillräcklig och bristfällig känns verksamheten enligt dem. Pedagoger som är mindre 

insatta tycker däremot att de har tillräckligt med resurser och så länge de inte stött på några 

större problem ser de inte några brister.   

 

Vi anser att genom att inte uppmärksamma barnens kultur, visar vi barnen att deras kultur är 

ointressant, vilket i sin tur med största sannolikhet kan leda till att barnet kommer att lägga 
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stor vikt vid att lära sig det nya språket för att passa in i mallen. Ladberg (2003, 2000) menar 

att barn har behov av att bli förstådda av dem som barnet tycker om. Författaren nämner 

dessutom att minoritetsbarn socialiseras i samhällets förskolor till att ta över majoritetens syn 

på dem. Därför anser vi att barns modersmål bör få en tydlig plats i förskolan, för att detta ska 

kunna ske så måste högre beslutsfattare sätta upp tydligare riktlinjer och förmedla dem till 

pedagogerna. 

 

Vad innebär det att vara förberedd? 

Samtliga av pedagogerna vi intervjuade sa sig vara förberedda på att arbeta med flerspråkiga 

barn, dock så såg vi att det endast var en av dem som kändes på riktigt förberedd och hade en 

tanke på flerspråkigheten. Trots att alla ansåg sig vara förberedda och medvetna om vikten av 

behållandet av barnens flera språk så skedde det inte ett medvetet flerspråkighetsarbete. Vi 

tror att det beror på en kunskapsbrist om vikten av modersmålets utveckling och kulturens 

bevarande. Vi har kommit fram till att pedagogerna säger sig vara förberedda. Dock anser vi 

att det handlar mer om att de är medvetna om att de kommer att ha flerspråkiga barn i sin 

verksamhet, inte nödvändigtvis att de vet vad det verkligen innebär. De utgår istället ifrån att 

arbetet med flerspråkighet handlar om att lära barnen svenska och föra över den svenska 

kulturen. Detta är också självklart är viktigt, men det betyder inte att den andra kulturen ska 

uteslutas. I och med detta så kan man sammanfattningsvis säga att alla var medvetna om att de 

skulle arbeta med flerspråkiga barn, dock så var alla inte fullt förberedda för det arbetet. 

Bristen i pedagogers kunskap om flerspråkighet påverkar hur arbetet på förskolan sker. Trots 

att det troligtvis inte är pedagogens medvetna val att ignorera de andra språken, så kan 

kunskapsbristen medföra konsekvenser för barnets kultur och flerspråkighetsutveckling. 

Håkansson (2003) skriver att om inte barnet använder båda sina språk kan de ena språket 

försvagas eller rentav försvinna. Ladberg (2003) menar även att detta kan försvåra barnets 

språkliga utveckling, när det plockas bort ett språk. Det görs med all välmening men det blir 

fel när man berövar barnet på språk.  

 

Vi upplevde att en av de sex respondenterna visade på ett stort engagemang för de 

flerspråkiga barnen och hade mycket kunskap inom området. Pedagogen hade många olika 

strategier och metoder för att stimulera barnens modersmål, men var även den av alla 

respondenter som var mest kritisk till förskolans arbete med de flerspråkiga barnen. Alla 
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pedagoger såg dock på ämnet med stort intresse och välvilja. För att hjälpa pedagogerna i 

deras arbete med flerspråkiga barn så bör det ske någon form av kompetensutveckling inom 

detta område. Pedagogerna bör ta del av forskning, litteratur eller vidareutbildning för att 

skapa en gemensam kunskapsbank för det flerspråkiga arbetet. 

 

Flerspråkighetsträning redan som liten?  

Litteraturen pekar på att barns alla språk måste underhållas och utvecklas redan från början. I 

många av intervjuerna påpekade pedagogerna att flerspråkighetsarbetet inte fått så stort 

utrymme med tanke på att barnen är så små. Denna återkommande kommentar pekar tydligt 

på brister i kunskapen om flerspråkighetsutveckling. Dock så visar litteraturen att det är just 

när barnen är små som språket lättast kan läras in. Vi har upptäckt att fördomen om att små 

barn inte behöver träna och underhålla sina olika språk kan skapa hinder i arbetet att ta tillvara 

på de många språken i tidig ålder. Håkansson (2003) menar att en vanlig åsikt är att det måste 

vara för svårt och komplicerat för just små barn att lära sig två språk, den motsatta sidan 

menar tvärtom att det är just när man är barn som man har den fantastiska möjligheten att 

lättare lära sig flera språk. Ladberg (2000, 2003) menar att modersmålsstödet är viktigast för 

de yngsta barnen då de är i ett känsligt stadie när de lär sig att använda språken på ett 

medvetet sätt. Barnen har stor nytta av att tidigt lära sig ett språk då det är enklare att lära sig 

uttalet och grammatiken. 

 

Studiens intervjuer pekar på att vissa av pedagogerna menar att de flerspråkiga barnen kan ha 

en språklig splittring, vilket kan resultera i en språkförsening. I litteraturen fann vi dock att 

det oftast är medvetet när barnen ibland skiftar och blandar språken. Det betyder inte att 

barnen är förvirrade utan endast att de inte har alla orden på ett och samma språk, och då 

medvetet blandar de språken. Detta anser vi visar på att barnen har en oerhört större förmåga 

än vad många tror. Barnets förmåga att växla och koppla samman språken, tyder enligt oss på 

att de verkligen har förståelsen för innebörden av orden och kompetensen att kommunicera. 

Pedagoger kan hjälpa de flerspråkiga barnen att koppla samman de olika språken och fylla i 

de luckor som saknas. Ladberg (2003) menar att barn lär sig tidigt att anpassa språk till 

sammanhang. Barn kan mycket tidigt hålla isär språken. Däremot är det vanligt att barn 

kodväxlar, alltså avsiktligt blandar och växlar mellan de olika språken. 
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Vilka metoder och strategier kan rekommenderas? 

Ett mångkulturellt arbete behöver inte vara så komplicerat och tidskrävande som det låter. Det 

vi tror kan vara det ”svåra” är processen att komma igång. För pedagoger att sätta igång ett 

arbete som de känner att de brister i kunskap inom krävs mycket energi och tid, istället blir 

det troligtvis något som skjuts upp eller till och med glöms bort. Att arbeta med flerspråkiga 

barn innebär inte att det ska vara oändligt tidskrävande, det som vi har sett är att det krävs 

intresse och engagemang. Genom att pedagogerna innan planerar hur ett konkret arbete ska 

ske med flerspråkighet, så kan det underlätta till att ett mer strukturerat och målinriktat arbete 

kan utföras. Även Loken och Melkeraaen (1996) understryker vikten av ett målinriktat arbete 

inom flerspråkighetsutveckling, att arbetet är strukturerat och systematisk är av stor betydelse 

för flerspråkiga barn. En planering för hur arbetet ska ske från början till slut.  

Även utvärdering som till exempel pedagogisk dokumentation är ett bra hjälpmedel för att 

kartlägga och synliggöra barnens språkutveckling men även pedagogernas egna arbete.   

För att skapa en bra grund för lärande, så är det av största vikt att använda sig av barnens 

tidigare erfarenheter för att skapa förståelse. Loken och Melkeraaen (1996) beskriver en 

välkänd pedagogisk princip, nämligen att gå från något som är känt till okänt. Flerspråkiga 

barn ska få möjlighet att utveckla begrepp på sitt modersmål för att lättare kunna få den 

kunskapsmässiga insikten. Vi anser vidare att genom att använda sig av barnets tidigare 

erfarenheter skapar det en trygghet och är på så vis av stor vikt för inlärningen. Ladberg 

(2000) lägger fokus vid trygghet när det gäller modersmålets betydelse för de yngre barnen. 

Det kan vara obehagligt för ett litet barn att hamna i en situation där ingen förstår det den 

försöker uttrycka.  

 

När det gäller flerspråkiga barn och i allmänhet barn som inte har det verbala språket, så är det 

oerhört viktigt att ge barnen möjlighet att utrycka sig på fler sätt än via talet. Uttrycksformer 

som estetiska medel och stödtecken är ett bra komplement för barn att få uttrycka sig på 

varierande sätt för att få synas och höras. Loken och Melkeraaen (1996) anser att det är viktigt 

att använda aktiviteter som ger barnen möjligheten att uttrycka sig, att de inte endast måsta 

förlita sig på det verbala språket. De estetiska uttrycken framhävs även av Wagner et al., 

(2010) som rekommenderar att använda bilder och andra sinnen som hjälp för att skapa 

förståelse. Estetiska uttrycksformer är något som vanligtvis är en stor del av den allmänna 

förskoleverksamheten, vilket gör att det inte behöver bli ett stort tillägg utöver de vanliga 
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planeringarna. Det krävs endast en större medvetenhet från pedagogernas sida om varför. 

 

Studiens observationer och intervjuer har även synliggjort betydelsen av rutiner och 

upprepningar, för att skapa en trygghet för barnen. Barnen kan på det viset bearbeta och skapa 

förståelse i sina erfarenheter om de upprepas. Loken och Melkeraaen (1996) pekar på vikten 

av att repetera för de flerspråkiga barnen, eftersom det tar längre tid för barnen att förstå vad 

som sker och vad som blir sagt på ett annat språk. Vi har genom litteraturstudier, intervjuer 

och observationer kommit fram till några konkreta förslag till förskolans arbete med 

flerspråkiga barn i vardagen.  

 

När det gäller konkreta metoder så kan några enkla idéer vara att i början ha en gemensam 

bok med enkla fraser på båda språken som både föräldrar och pedagogerna kan skriva ord i. 

Detta för att kunna skapa ett gemensamt underlag och en bas för att kunna kommunicera med 

varandra och för att värdesätta båda språken i barnens liv. Myndigheten för skolutveckling 

(2008) skriver att det flerspråkiga barnet kan använda sig av en egengjord pekbok. Där kan då 

föräldrarna och pedagogerna skriva på respektive språk under bilderna. 

 

Att tillsammans med föräldrarna visa att deras kultur har betydelse och är värdig att visas upp 

är centralt enligt oss. Be föräldrar om tips på någon sång eller berättelse från hemlandet som 

kan användas i förskolan. Både de flerspråkiga barnen och barnen med svenska som 

modersmål kommer med största sannolikhet tycka att det är roligt att lyssna och ta del av.  

 

Våra tre tips till att på ett enkelt sätt få in barnens modersmål i vardagen: 

 

 Föräldrasamverkan (tips på sånger, ramsor, berättelser, andra kulturella traditioner och 

så vidare) 

 Nyckelord som man använder på båda språken (till exempel mat, leksaker, djur, 

lekord, vanliga ord såsom ja och nej.) 

 Bilder (bilderna används för att stödja upp orden, ett förtydligande) 

 

Intervjuerna och observationerna visade att stödtecken användes av alla, men huvudsakligen 

som ett komplementtill utvecklingen i svenska språket. Pedagogen som visade kunskap och 
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motivation att stödja både modersmålet och det nya språket, förklarade vidare hur de använde 

stödtecken och tydlig kommunikation med åtanke på flerspråkighet. Pedagogen var dessutom 

den enda som nämnde pedagogisk dokumentation som ett sätt att skapa en förståelse och en 

sammanlänkning mellan tidigare erfarenheter och de båda språken. 

 

Kulturen och språket 

I början av vårt arbete saknade vi insikten om hur mycket kulturen hänger samman med 

språket. Vi har nu förstått att kulturen är direkt kopplat till språket. Något som har 

framkommit i våra litteraturfördjupningar är att språken är en länk till att bevara sin kultur. 

Ladberg (2000, 2003) beskriver hur familjens språk är något av de allra viktigaste vi 

människor har. Det innebär att om barnen i tidig ålder endast använder det svenska språket 

,även i hemmet, leder det ofta till tråkiga effekter såsom att familjemedlemmar inte längre 

talar samma språk eller kan förstå varandra. Vi anser att barn som kommer bort ifrån ett språk 

även skapar ett avstånd till sin kultur då det kan vara mycket i språket som är kulturbärande. 

 

”Att lämna ett språk är att lämna en kultur."   Ladberg (2000:130)  

 

Pedagoger har ett viktigt uppdrag i att synliggöra de olika kulturerna för att visa att det 

accepteras och värderas i förskolan. Vi har insett att betydelsen av vad pedagoger gör och inte 

gör är av stor vikt. Barnen kommer att se och lära sig vad som är viktigt och vad som inte 

anses som viktigt av pedagogerna. Ser barnet då att pedagogen inte värderar deras kultur så 

kommer de snabbt att lära sig att frångå det och försöka anpassa sig. I våra intervjuer så fann 

vi att endast en pedagog synliggjorde de flerspråkiga barnens kultur. 

 

Barnens kulturer kan synliggöras på olika sätt både i aktiviteter men även genom att skapa en 

mer mångkulturell atmosfär på förskolan. Genom detta skapas en positiv känsla för föräldrar 

och barn när de ser sin kultur representeras på förskolan. Loken och Melkeraaen (1996) 

skriver att pedagogerna har en stor del i hur barnets kultur synliggörs och värderas, att till 

exempel ha en världskarta, bilder, flaggor och föremål. Myndigheten för skolutveckling 

(2008) tipsar om en så kallad kulturell almanacka som kan användas så att pedagoger, barn, 

föräldrar får ta del av varandras traditioner. Enligt oss kan barnens olika kulturer endast berika 

förskolans verksamhet, de får aldrig ses som ett hinder eller hot. Alla har mycket att lära av 
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varandra och varför inte börja när barnen är små att lära dem att acceptans och respekt för 

allas lika värde. Det ska inte vara något som känns främmande och ogripbart utan bör finnas 

som en naturlig del i vardagen. 

 

Vems ansvar? 

Det bör påpekas att ansvaret inte endast ligger på pedagogerna. Först och främst bör tydligare 

direktiv komma från högre beslutsfattare. Skolpolitiskt ansvariga och tjänstemän inom 

kommunerna bör ta ett större ansvar i dessa frågor och förstå vikten av att flerspråkiga barn 

får en god möjlighet att utveckla sina modermål. Det bör finnas tydliga riktlinjer som 

pedagoger kan förhålla sig kring hur de ska arbeta i en mångkulturell förskola. Utan direktiv 

rinner frågor som dessa lätt ut i sanden. Beträffande ansvar står det i skollagen att: 

 

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

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” 

(Skollagen, kap 8, 10 §). 

 

Vem ansvarar för att denna lag följs? För att försäkra sig om att verksamheterna gör 

sitt yttersta i denna fråga måste det finnas uppställda mål att sträva efter, riktlinjer att 

följa samt utvärderande funderingar och diskussioner.  

 

Bristen på kunskap är den främsta orsaken till att flerspråkighetsarbetet försummas. Denna 

brist omfattar både hur pedagogerna tar tillvara på flerspråkigheten och vilka rättigheter 

barnen har enligt styrdokumenten. I och med detta så anser vi att pedagoger bör erbjudas 

vidareutbildning och kompetensutveckling för att bättre kunna arbeta med flerspråkighet. Då 

Sverige blir alltmer mångkulturellt så bör även förskolan följa med i utvecklingen. Förskolan 

ska spegla samhället och tillvarata olika kulturers resurser, rikedomar och rättigheter för att 

underlätta samvaron mellan alla medborgare.  

 

Slutsatser 

Förskolan har många ansvarsområden och ofta råder en brist på resurser för att tillfredsställa 

behov. Denna studie pekar på brister i tillämpningen av en medveten bearbetning av ämnen 

som flerspråkighet och modersmålsträning i lägre åldrar. Utifrån rådande ramfaktorer går det 
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att ana att området underprioriteras och lätt faller mellan stolarna. Inget i studien pekar på 

ovilja från pedagogernas sida utan orsaken kan förmodligen sökas i bristande resurser och 

nedprioritering på grund av okunskap. 

 

Avslutningsvis tror vi att pedagoger undviker att visa upp andra kulturer på grund av sin 

rädsla att göra ”fel” och trampa på någons tår, detta på grund av okunskap. Tillsammans med 

föräldrar kan pedagoger hitta passande delar och synliggöra kulturen på ett rättvist sätt. Vi vill 

dessutom trycka på vikten av att använda föräldrarna som ord- och kunskapsbank. När vi har 

varit ute i förskoleverksamheten så nämns ofta tidsbrist som en faktor till problem. 

Flerspråkighetsarbete behöver dock inte ta en massa tid om pedagogerna vet varför de gör 

som de gör. Allt handlar om att ha ett reflekterat arbetssätt där varför-frågan står i fokus. Med 

ett målinriktat och strukturerat arbete, baserat på kompetens, bör flerspråkighet bli en 

självklarhet och en rikedom i vardagen.  

 

6.3 Nya forskningsfrågor 

Studien framkallar en mängd nya tankar och frågeställningar. Som tidigare nämnts så kan 

nästa steg vara att undersöka frågan högre upp i leden. Att intervjua kommunala chefer och 

förskolechefer skulle bidra till ännu en dimension. Finns det några handlingsplaner och 

riktlinjer? Och i så fall hur tycker de att de efterföljs av pedagogerna i verksamheten? Vid en 

längre studie skulle det även vara intressant att utföra observationer på flera förskolor och 

kontinuerligt under en längre tid för att få en mer tydlig bild över hur flerspråkighetsarbetet 

ser ut. Det skulle även vara intressant att få en föräldrasynvinkel. Intervjuer skulle också 

kunna göras med vårdnadshavare med annat modersmål för att få deras uppfattningar om 

deras barns språkutveckling och vad som är viktigt för dem.  

 

En annan intressant fråga skulle kunna vara hur skillnaden i flerspråkighetsarbetet ser ut 

mellan privata och kommunala förskolor. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Vilken utbildning har du?  

 

 

Hur länge har du arbetat i yrket? 

 

 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med två/flerspråkiga barn? Hade du förväntat 

dig eller var förberedd på nödvändigheten att arbeta med flerspråkighet? 

 

 

Har du någon annan utbildning inom svenska som andraspråk eller liknande? 

 

 

Hur arbetar ni på er avdelning med barnens flerspråkighet i vardagen? 

 

 

Finns några handlingsplaner att tillgå för att hantera språkutveckling för barn med 

flera språk? 

 

Om ja: 

Hur ser de ut?  

Hur tycker du att de fungerar? 

 

Om nej: 

Är det något du saknar? 

Vad skulle den i så fall behöva innehålla enligt dig? 

 

 



 

 

44 

 

Använder ni några hjälpmedel som stöd för barnens kommunikation? 

 

Om ja: 

Har du någon utbildning inom dessa hjälpmedel? 

 

Om nej: 

Vad skulle du vilja använda som hjälpmedel? 

 

 

Hur är det att arbeta med de allra minsta barnen som har två språk? Finns det något 

särskilt man måste tänka på? 

 

 

Känner du dig nöjd med de resurser ni har att tillgå och den kunskap ni har inom 

området? 

 

Om ja: 

På vilket sätt? 

 

Om nej: 

Vad skulle du vilja ändra på? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 


