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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att fördjupa och utveckla kunskapen om hur förskollärare kan 

uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling både beträffande det svenska 

språket och modersmålet. Forskningsfrågor var: Hur arbetar förskollärare för att uppmuntra 

och stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, både beträffande det svenska språket 

samt modersmålet? Vilket förhållningssätt/arbetssätt har förskollärare, när det gäller arbetet 

med barn som har ett annat modersmål än svenska? Hur används de olika metoderna och 

stödmaterial som finns, beträffande arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan? Den metodiska ansatsen var kvalitativ och som datainsamlingsmetod användes 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna med fem förskollärare vid fyra olika förskolor i norra 

Sverige genomfördes. Det sammanställda resultatet visade att flerspråkiga barn saknar 

modersmålsstöd och modersmålsundervisning i förskolan. Istället får barnen mer stöd att 

utveckla det svenska språket. Vidare visar studien att förskollärares förhållningssätt och 

bemötande har stor betydelse för att kunna skapa en bra språkutveckling för de flerspråkiga 

barnen i förskolan.   

 

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

Enligt Skolverkets rapport använder vart femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk 

dagligen (Skolverket, 2013). Som en följd av detta har förskolepersonal fått i uppdrag att öka 

sina kunskaper om barns flerspråkliga utveckling. Läroplanen för Förskolan (Skolverket, 

2010) pekar också på vikten av språkutvecklingen hos barn; 

”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, s.11). 

Som blivande förskollärare känner jag ett stort ansvar för detta. För mig är barnens 

språkutveckling ett extra intressant ämne eftersom mina barn är flerspråkiga och jag själv har 

invandrat från ett annat land. Tyvärr har mitt barn inte fått möjligheten till 

modersmålundervisning eller tillräckligt modersmålstöd i förskolan eller i skolan. Att få 

möjligheten till modersmålsundervisning varierar kraftigt mellan olika kommuner och från 

förskola till förskola i de olika kommunerna. Enligt erfarenheter från min lärarutbildning med 

verksamhetsförlagda perioder (VFU) har det inte varit mycket fokus på modersmålet, för de 

barn som kommer från andra länder eller barn med olika kulturella identiteter. Däremot fick 

barnen olika form av stöd i det svenska språket. Det framstår i mina ögon som att 

modersmålsstöd och barnens olika kulturella identitet blivit bortglömda inom förskolans 

väggar. Ladberg (2003) anser att  

       ”Det är mycket vanligt att barnen i förskolan helt och hållet håller sig till svenska, även när de är 

       många som talar samma språk. Det är ett tecken på misslyckande från samhällets och förskolans  

       sida. Då har vi inte tillräckligt tydligt visat att alla språk har en plats i förskolan” (Ladberg, 2003, s.166).  

 

Jag upplever att jag under min förskollärarutbildning tyvärr inte har fått tillräckligt med 

kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Barnens språkutveckling börjar 

tidigt. Små barn har en otrolig förmåga när det gäller att lära sig ett nytt språk. Ladberg 

(2003) menar att små barn lär sig utan att förstå innehållet vilket gör att de kan lära sig språket 

lättare än äldre barn och vuxna. Att lära sig utantill är en stor tillgång för att kunna förstå sig 

på grunderna i ett språk. Genom att kunna olika språk får barn en möjlighet och tillgång till de 

olika kulturer som språket tillhör.  Att vara flerspråkig är en fördel för individen i framtiden, 

då flerspråkighet kan ses som ett måste för att kunna skapa en bra kommunikation mellan 

människor vilket också kan ses som en möjlighet att utveckla samhälls- och näringsliv. Därför 

är det viktigt för mig som blivande förskollärare att få fördjupa och utveckla mina kunskaper 

om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Jag vill veta mera om förskollärares 

förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur förskollärare aktivt kan uppmuntra 

och stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Förhoppningsvis kommer detta arbete 
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att bidra till en grundläggande kunskap om hur förskolans personal skall kunna utveckla 

arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.  

1.1 Syfte 

Syftet är att fördjupa och utveckla kunskapen och förståelsen för hur förskollärare i förskolan 

skall kunna uppmuntra och stimulera flerspråkiga barns språkutveckling både beträffande det 

svenska språket samt modersmålet. 

 1.2 Frågeställningar 

Hur arbetar förskollärare för att uppmuntra och stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga 

barn både beträffande det svenska språket och modersmålet? 

Vilket arbetssätt har pedagogen när det gäller arbetet med barn som har ett annat modersmål 

än svenska? 

 Finns stödmaterial och metoder för arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan och hur ser det i så fall ut? 
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2. Litteraturgenomgång 

Under detta avsnitt redovisas definitioner av olika begrepp, tidigare forskning samt teorier om 

flerspråkighet. Först kommer definitioner av viktiga begrepp skall användas i studien, sedan 

fortsätter det med en beskrivning av barns språkutveckling, modersmålet och dess betydelse, 

med inriktning mot flerspråkiga barn. Därefter följer en inblick i de faktorer som spelar en 

viktig roll för flerspråkiga barns språkutveckling och olika metoder som stimulerar 

flerspråkiga barns språkutveckling förklaras. Eftersom språket har en stor betydelse i 

Vygotskijs teori och den sociokulturella teorin presenteras den här eftersom den idag har en 

central roll i svenska förskolar. Avsnittet avslutas med styrdokument för förskolan.  

2.1 Definitioner  

Nedan definieras olika begrepp som är relevanta för studien; Språk, flerspråkighet, 

modersmål (förstaspråket), andra språk och kodväxling. 

Språk 

Språk definieras av Ahlsén & Allwood (2002) som att ”överföra budskap med hjälp av 

språket”(Ahlsén & Allwood, 2002, s.14). Enligt Lindö (2002) ”språk är kultur- och 

informationsbärare”( Lindö, 2002, s.80). Vidare beskriver författaren att språket är ett viktigt 

redskap för att utveckla individers identitet, samhörighet och lärande. Wedin (2011) menar 

att språket är mycket mer än ord. Enligt henne är all typ av kommunikation språk. Till 

skillnad från djur har människan ett verbalt språk. Förutom det rent verbala språket använder 

människan också olika typer av ickeverbala signalsystem. Med det verbala språket menar hon 

människans språk med ord och grammatik medan det ickeverbala språket innebär kroppspråk, 

teckensystem som trafikmarkeringar och notskrift. Men det är inte lätt att sätta gränser för vad 

som är verbalt språk eller vad som är ickeverbalt. (Wedin, 2011, s.17) Imsen (2006) menar 

språket har två huvudfunktioner som verktyg för kommunikation mellan människor och 

verktyg för inlärning och tänkande. I denna studie används begreppet språk som människans 

verbala och ickeverbala kommunikationsmedel samt som ett redskap för att utveckla 

individers identitet, samhörighet och lärande. 

Flerspråkighet  

Imsen beskriver att ”när en person behärskar flera språk och med lätthet kan byta mellan 

dem talar vi om flerspråkighet” (Imsen, 2006, s.353). T.ex. barn som växer upp med två eller 

flera olika språk. I takt med att utvecklingen gått mot mångkulturalitet har som en följd av 
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denna flerspråkighet i förskolor och skolor ökat. Svensson menar att med flerspråkighet avses 

att ”individen kan uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt i olika sammanhang och göra 

det utan större ansträngning”(Svensson, 2009, s.190). De vanligaste egenskaperna för 

flerspråkiga människor är att de använder det ena språket i vissa sammanhang t.ex. i skolor, 

på jobbet och det andra språket i andra kontexter t.ex. med familjen samt bland vänner. Skans 

(2011) skriver i sin studie att begreppet flerspråkiga barn är de barn som i sin vardag använder 

mer än ett språk. Därutöver finns fem officiella svenska minoritetsspråk. Dessa är finska, 

samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib och jiddisch. Enligt lagstiftningen anses 

svenska teckenspråket som ett minoritetspråk.  I princip är flerspråkighet och tvåspråkighet 

nästan samma sak. Med tvåspråkighet menar man en person som behärskar två olika språk. 

Vidare menar Håkansson (2003) att begreppet tvåspråkighet – flerspråkighet kan förekomma 

på två olika sätt, simultana och successiva. Med simultan flerspråkighet menas att barn lär sig 

två eller flera språk samtidigt. Med successiv flerspråkighet lär sig barnet först ett språk sedan 

lär barnet sig ytterligare ett eller flera språk. Viktigaste är att barn får möjlighet att träna upp 

alla sina språk i olika miljöer. I denna studie med flerspråkighet menas barn som växer upp 

med två eller flera olika språk.  

Modersmål (förstaspråket)  

Enligt Svensson är ”modersmålet det eller de språk barnet lär sig först i det naturliga 

samspelet med vårdnadshavare och kamrater” (Svensson, 2009, s.190). Vidare menar hon att 

modersmålet kan vara betydelsefullt för barn eftersom det får barn att känna en tillhörighet. 

Det beror på att det oftast används i kontakten med sina föräldrar samt i barnets nära 

omgivning. Modersmålet är det språk som i hög grad är kopplat till känslor och tidigare 

upplevelser som barnet lär sig först från sina föräldrar. Ladberg (2003) skriver att ”familjen 

är ett barns viktigaste tillhörighet. Familjens språk, ett eller flera, är därför förknippade med 

de djupaste känslorna av självklar tillhörighet, trygghet och kärlek på ett sätt som andra 

språk sällan blir” (s.127). Detta är extra viktigt för denna studie eftersom om barn får stöd att 

utveckla sitt modersmål i förskolan då blir det lättare att lära sig det svenska språket enligt 

många forskningsstudier. I skolverkets stödmaterial (2013) beskrivas modersmålet enligt 

följande citat: 

       ”I förskolans läroplan kopplas begreppet modersmål samman med utländsk bakgrund och ett annat  

       språk än svenska. I policytexter ersattes 1997 begreppet hemspråk med begreppet modersmål med   

      än motiveringen att hemspråk användes inte bara i hemmet, och med denna förändring avsåg man 

      att höja invandrarspråkens status” (Skolverket, 2013, s.8). 
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Andra språk 

Skolverkets stödmaterial förklarar begreppet ”andra språk” som det språk som en person lär 

sig efter sitt modersmål i det samhälle där språket utgör ett majoritetsspråk (svenska i 

Sverige), (Skolverket, 2013, s.9). 

Kodväxling 

Kodväxling betyder att man växlar mellan olika språk och tar ord från ett eller flera andra 

språk under samma konversation. Enligt Svensson (2009) blandar man inte ihop språken utan 

man använder sin språkliga förmåga på ett bra sätt. Salameh (2012) anser att barn i tidig ålder 

kan kodväxla eftersom de kan sakna ett visst ord på det ena språket och lånar ord från det 

andra språket. Det är helt naturligt och skall därför inte tolkas som att barnet har språklig 

oförmåga.  

2.2 Språkutveckling 

I dagens samhälle spelar språkanvändningen en viktig roll. Dagligen möter vi olika former av 

språklig kommunikation som verbala, icke verbala, genom massmedia osv.  För att kunna 

kommunicera med varandra måste man utveckla sin språkliga förmåga. Via språket får man 

en ökad förståelse för omvärlden. Barnets språkutveckling börjar mycket tidigt. Wagner, 

Strömqvist och Uppstad (2010) skriver att  

       ”runt 30:e graviditetsveckan är nämligen hörseln utvecklad, och forskare har till och med påvisat  

       att barnet rör sig rytmiskt i magen i takt med moderns stämma. Redan här ligger mycket av grunden  

       för språklig utveckling, vare sig barnet ska lära sig ett eller flera språk” (Wagner, Strömqvist och 

       Uppstad, 2010, s.99).  

 

Spädbarn kommunicerar genom att skrika, gråta, jollra osv. Efter jollerperioden kommer 

första ordet. Det sker oftast i en ålder av 8-14 månader. Svensson (2009) anser att efter de 

första orden, börjar barnets ordförråd utvecklas kraftig. ”Många forskare har hävdat att det 

sker en ordförrådsspurt, då barnet lär sig många nya ord på kort tid, cirka 10 ord/vecka” 

(Svensson, 2009, s.67). Därefter kan den språkliga utvecklingen variera mycket från barn till 

barn. Det finns olika faktorer som kan påverka språkutvecklingen på ett positivt eller negativt 

sätt. Svensson (2009) menar att föräldrarnas kommunikation med barnet har stor betydelse 

och stort inflytande på barnets språkutveckling. Omgivningen är också mycket betydelsefull 

för barnets språkutveckling. Barn har en förmåga att lära sig många språk. Men detta kommer 

inte automatiskt. Ladberg (2003) påpekar att språket måste vara angeläget. För att ett språk 

skall bli angeläget kan föräldrar, släktingar, vänner eller en lärare osv vara en bidragande 

orsak. Om barnet har fått positiva känslor för de personer som finns i deras närhet så är det 

lättare för barnet att lära sig olika språk eftersom barnet då känner sig trygg med de personer 

som finns i deras omgivning. Barnets intresse för olika lekar underlättar också 



 
 

6 
 

språkinlärningen vilket innebär att hitta de aktiviteter som tilltalar barnet kan vara ett steg mot 

språktillägnandet. (Ladberg, 2003, s.48) Vidare menar hon att negativa känslor som ångest, 

oro och sorg blockerar barns inlärningsförmåga. Håkansson (2003) betonar att ålderns 

betydelse för språkinlärning är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad språkinlärning och 

Svensson (2009) menar att den språkliga inlärningsförmågan kan försämras med åldern 

eftersom den snabba språkutvecklingen sker vid tidig ålder. Samspelet med omgivningen och 

positiva upplevelser är grunden för en lyckad språkutveckling. Det finns inte någon större 

skillnad mellan enspråkig eller flerspråkig barns språkutveckling. Enspråkiga barn behärskar 

bara ett språk medan flerspråkiga barn behärskar två eller flera språk. Salameh (2012) anser 

att ordförrådet kan skilja sig från enspråkiga barn och olika språk används i olika 

sammanhang hos flerspråkiga barn. Flerspråkiga barn har därutöver en bättre förmåga att 

uppmärksamma språkliga skillnader både inom och mellan olika språk. Enligt Salameh 

utvecklas ofta ordförrådet hos flerspråkiga barn långsammare än ordförrådet hos enspråkiga 

barn eftersom flerspråkiga barn måste lära sig samma begrepp på två eller flera olika språk. 

Forskare har kommit överens om att vid tre års ålder ligger gränsen för simultan 

flerspråkighet. Ladberg (2003) anser att man kan lära sig nya språk i alla åldrar även om man 

vid olika åldrar har olika sätt att lära. Men för simultan flerspråkighet ligger gränsen vid tre 

års ålder. Eftersom barn innan tre års inte i någon större utsträckning kan dra slutsatser ligger 

gränsen för simultan flerspråkighet vid ca tre års ålder. Det handlar om att lyssna, minnas och 

härma, enligt författaren. Detta leder till att små barn lär sig utan att förstå innehållet vilket 

gör att de kan lära sig språket lättare än äldre barn och vuxna. Barn kan blanda fler olika språk 

från början och det är helt naturligt. Viktigaste för flerspråkiga barn är att de skall få en 

möjlighet att träna alla sina språk på ett systematiskt och medvetet sätt, särskilt sitt 

minoritetsspråk, enligt Ladberg (2003). 

Sveriges förskolor och skolor har ett stort ansvar för barnens språkutveckling. Wedin (2011) 

anser att barnet utvecklar sin språkliga bas i hemmet men att det sedan är i förskolan och 

skolan som barn förbättrar sin språkliga förmåga, vilket är en förutsättning för ett bra lärande.  

2.3 Modersmålets betydelse 

”För många människor är det modersmålet som är ”känslospråket”. Många saker kan bara 

uttryckas på modersmålet så att det känns riktigt” (Ladberg, 2003, s.133). 

Forskning visar att om barn får en möjlighet kan de utveckla sitt modersmål i förskolan och 

skolan så att det får positiva effekter både i det svenska språket och i andra skolämnen. 
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Skolverkets rapport ”Fler språk fler möjligheter” (2002) pekar på tre aspekter på 

modersmålet: 

 Modersmålets betydelse för identitetsutvecklingen 

 Modersmålet som ett av de flerspråkiga barnens och elevernas språk 

 Modersmålet som ett verktyg för lärande (Skolverket, 2002, s.74). 

 

Min tolkning av rapportens tre aspekter är framförallt att barn måste känna sig trygg i sin 

identitet och att det är en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling. Det är särskild 

viktigt att lyfta fram barnens olika kulturella bakgrunder på ett bra sätt eftersom 

språkutvecklingen och identitetsutveckling går hand i hand. Modersmålet är också lika viktigt 

som det svenska språket och det måste informeras om detta i förskolan och i skolan. Eftersom 

barnen behöver alla sina språk. Språk är alltså ett centralt redskap för lärande.  

Det finns faktorer som är problematiska för flerspråkiga barn. Ladberg (2003) menar att om 

ett barn inte vill använda sitt modersmål när de kommunicerar med sina föräldrar så behöver 

det inte betyda att barnet inte behärskar flera språk. Detta kallas anpassning till en enspråkig 

miljö, där enspråkighet anses som naturligt. Barnet anpassar sig till en enspråkig miljö i t.ex. 

förskolan eftersom det är naturligt och där talar alla ett och samma språk.  Därför är det 

viktigt att barn får en möjlighet att använda alla sina språk i olika miljöer. Det är viktigt att 

fortsätta tala modersmålet med barnet även om det själv inte vill kommunicera på sitt 

modersmål. Kanske vill vissa föräldrar inte ha modersmålsstöd till sina barn med tanken att 

modersmålet hindrar barnen att lära sig svenska. ”I själva verket är det tvärtom: ju  

mer barnet går framåt på modersmålet, desto lättare har det att gå fram på det nya språket” 

(Ladberg, 2003, s.12). Skolinspektionens rapport (2010:16) visar också att satsningar på 

modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers utveckling av det 

svenska språket samt de allmänna skolframgångarna. Enligt rapporten (2010:16), har 

modersmålet en viktig funktion för barn som nyss anlänt till Sverige. Om förskolor och skolor 

tar hänsyn till barnens tidiga erfarenheter i sitt modersmål och kan stärka dessa, så leder det i 

sin tur till att de också gör framsteg i det svenska språket. Att utveckla sitt modersmål samt 

det svenska språket är en förutsättning för att utveckla sin identitet och självkänsla för de 

flerspråkiga barnen.  
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2.4 Förskollärarnas roll för flerspråkiga barns språkutveckling och olika 

språkutvecklande metoder 

       ”Det är mycket vanligt att barnen i förskolan helt och hållet håller sig till svenska, även när  

       de är många som talar samma språk. Det är ett tecken på misslyckande från samhällets och  

       förskolans sida. Då har vi inte tillräckligt tydligt visat att alla språk har en plats i förskolan”  

      (Ladberg, 2003, s.166).  

 

Som tidigare nämnts finns det olika faktorer som påverkar flerspråkiga barns  

språkutveckling, på ett positivt sätt samtidigt som vissa faktorer påverkar barnen på ett 

negativt sätt. I dagens svenska samhälle börjar barnen ofta i förskolan vid tidig ålder. För barn 

som har ett annat modersmål än svenska är oftast förskolan den första platsen där de möter det 

svenska språket. Forskning visar att varje dag ökar antalet flerspråkiga barn i förskolor och 

skolor. Detta leder i sin tur till att personalen som arbetar inom förskola och skola måste 

utbilda sig ytterligare vad gäller flerspråkiga barns språkutveckling, för att kunna tillgodose 

det nya behovet. Trots det skriver Wedin(2011) i sin bok att flerspråkliga barns 

språkutveckling sällan ingår i lärarutbildningen. Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt 

samhälle och förskollärarnas kunskap om denna mångfald spelar i allra högsta grad en viktig 

roll för att hantera eller möta flerspråkiga barn, deras föräldrar eller vårdnadshavare. Men hur 

kan förskollärare hjälpa flerspråkiga barn med deras språkutveckling? Sandberg (2009) anser 

att man måste börja med att skapa en språkstimulerande miljö där alla barn oavsett om barnen 

är enspråkiga eller flerspråkiga, kan samspela och samtala med varandra och vuxna i en 

tillåtande språkstimulerande miljö. Författaren föreslår olika alternativ för att skapa en 

språkstimulerande miljö som att sänka allmänna ljudnivån så att man hör varandra lättare, 

skapa mindre grupper där alla barn kan bli sedda och hörda och öka personalens kunskaper 

inom området flerspråkiga barns språkutveckling. Det kan också vara bra att använda olika 

medier som tv, video eller dator men dessa redskap bör däremot inte betraktas som ersättning 

för mänsklig kontakt utan användas som ett bra kompletterande redskap för språk stimulering. 

Lindö (2002) pekar också på datorns unika möjligheter. Enligt författaren är det unika med 

datorer att man genom olika simuleringar och visualiseringar kan skapa en djupare förståelse 

för språkstimulering. Ladberg (2003) anser att ett medvetet arbete är en förutsättning för ett 

bra språkstöd där pedagogers uppgift är att skapa en bra atmosfär för språkutveckling. 

Barnens språk och identitet måste lyftas fram i verksamheten för att ge barnen möjlighet att 

utveckla en positiv självkänsla i gruppen. För att skapa en bra miljö i förskolan kan 

personalen lära sig några enkla ord på barnens olika modersmål. Personalen kan också 

försöka att uttala barnens och föräldrarnas namn rätt. Man kan synliggöra barnens hemländer 

inom förskolan t.ex. hitta musik, bilder, klädesplagg från barnens olika kulturer. Vidare 
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betonar författaren vikten av att arbeta med flerspråkiga barns trygghet. Om barnen inte 

känner sig trygga i verksamheten då är det svårt för dem att ta till sig några nya kunskaper, 

eftersom rädslan och otryggheten blockerar inlärningen. Loken & Melkeraaen (1996) menar 

att det behövs en strukturerad och en målinriktad vardag eftersom det är en förutsättning för 

att ge barnen en trygg miljö. Att dela in barnen i mindre grupper är också ett bra alternativ för 

att lättare kunna se vad som händer i gruppen. Små grupper skapar oftast en större trygghet 

och självkänsla därför att barnen då känner sig mer synliga och lyssnade på. Om barnen får 

positivt beröm från de vuxnas sida underlättar detta och gör att barnen kan känna sig trygga i 

verksamheten. Närhet och omsorg är en nyckel till att ge barnen ro. Författarna menar vidare 

att man skall ta tillvara de olika vardagliga situationer och använda dem för att stimulera 

barnens språkutveckling som måltider, på och avklädningen m.m. Barnens egen lek är ett av 

de bästa tillfällena för språkutveckling. Ladberg (2003) skriver om lekens betydelse på 

följande sätt:  

       ”Lugn, koncentrerad lek utan störningar och avbrott är språkets bästa vän. Det är framförallt i  

        leken som barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, att använda det språkliga material som de 

       vuxna har fört in. I leken utvecklar barn sina språk både som kommunikationsmedel och som 

       tankeverktyg”(Ladberg, 2003, s.147). 

 

Vidare menar författaren att rim, ramsor, sånger, rörelselekar, rytm är ett bra hjälpmedel för 

språkinlärning. Att ha rutiner och upprepningar är också ett viktigt redskap för att arbeta med 

barnens språkinlärning. Om barn hör samma ord flera gånger så blir det lättare att lära sig 

dem. Skapande arbete är en annan viktig språkinlärnings metod. Genom skapande får barnen 

en möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar och att barn som inte har en tillräcklig 

språklig förmåga, får en möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar på ett ickeverbalt sätt 

med alla sinnena inblandade. Med hjälp av högläsning får barnen höra nya ord och har 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Wedin (2011) menar att det är viktigt att förskollärare 

förklarar ordens betydelse tydligt för barnen. Eftersom det är en förutsättning för en gynnsam 

högläsning.  

2.5 Samverkan med föräldrar 

Föräldrarna är barnens första och viktigaste förebilder. Barn lär sig inte bara det språk som 

föräldrarna pratar utan barnen lär sig också de kulturer som finns i språket. Ladberg (2003) 

betonar att ”när man väljer bort ett språk väljer man också bort den kultur som det språket 

bär” (Ladberg, 2003, s.134). Det finns inte något språk som är viktigare än modersmålet. 

Förskollärarnas första råd till flerspråkiga barns föräldrar bör vara att uppmuntra föräldrarna 

att prata sitt språk med sina barn till och med i förskolan eftersom barnet känner sig mest 

tryggt i sin identitet när man talar deras modersmål. Om föräldrarna inte kan det svenska 
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språket så är en tolk en bra hjälp. Författaren betonar att en viktig sak med tolk är att aldrig 

använda ett barn som tolk för att kommunicera med föräldrar som inte kan svenska. 

Anledningen till detta är att föräldrarnas auktoritet kan skadas i barnets ögon eftersom barnet 

kan känna sig bättre än sina föräldrar pga. föräldrarnas språkbrist. Sandberg (2009) betonar att 

föräldrar med utländsk bakgrund kanske inte har kunskap om det svenska skolsystemet. 

Därför är det viktigt att ge en tydlig information till föräldrarna om förskolan och förklara 

förskolans uppdrag och kultur för föräldrarna. Enligt läroplanen för förskolan har förskolan 

ett viktigt uppdrag, att stödja flerspråkiga barns språkutveckling samt barnens kulturella 

identitet. Där kan föräldrarna vara en bra resurs i arbetet med att stärka flerspråkiga barns 

kulturella identitet. Ladberg (2003) menar att förskollärare kan få hjälp från föräldrarna för att 

synliggöra de olika kulturer som finns i verksamheten. Föräldrarna kan få hålla föredrag inför 

barngruppen och berätta om sina traditioner, högtider, ord på deras språk, matvanor, lekar från 

deras hemland osv. De kan också ta med sig olika föremål t.ex. bilder från deras hemland, 

musik på deras språk m.m. Samma sak gäller för de svenska barnen och deras föräldrar.  

2.6  Vygotsky och sociokulturell teori 

Vygotsky och hans sociokulturella teori är central för svenska förskolor och skolor. Språket 

och miljön har stor betydelse i Vygotskys teori. Lärandet sker i ett socialt sammanhang och 

barn lär sig språket i en social omgivning. Enligt Vygotsky är människor sociala varelser och 

inlärning uppstår med interaktioner mellan varandra och miljön. Med hjälp av språket får 

barnen en möjlighet att utforma sina tankar och utveckla en förståelse för sin omvärld. Imsen 

(2009) beskriver att enligt Vygotsky gör språket att barn får tillgång till den gemensamma 

kunskapen och kulturen som finns i omgivningen från och med födseln. Språket är alltså inte 

bara ett kommunikationsmedel utan också till för att utveckla tänkandet och medvetandet. 

Interaktioner mellan barn och barn och mellan barn och vuxna leder till social utveckling och 

kognitiva färdigheter hos barn. Språket är en viktig förutsättning för att utveckla vidare 

tänkande och kognitiva funktioner. 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp för Vygotskys teori, enligt Imsen 

(2009). Det betyder att barnet ännu inte kan på egen hand, det kan behöva hjälp och stöd från 

vuxna eller andra barn för att lära sig. Därefter kan barnet klara på egen hand, eftersom det 

sociala sammanhanget har bidragit till att lärandet sker.  

Imsen (2009) ser flerspråkighet som en fördel ur Vygotskys teori eftersom flerspråkiga barn 

har tillgång till de olika kulturella redskap som språk erbjuder.  
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2.7 Vad säger styrdokument om flerspråkiga barn och deras 

språkutveckling? 

I detta avsnitt redovisas några av förskolans styrdokument som är relevanta för den här 

studien. I Sverige har förskolorna sin egen läroplan. Alla som är anställda i en förskola skall 

följa och kunna tolka denna läroplan. Förskolan fick sin egen läroplan år 1998. År 2010 kom 

sedan en reviderad läroplan för förskolor som kallas Lpfö 98 reviderad 2010. Förskollärarnas 

och förskolechefens ansvar är att utforma förskolans pedagogiska verksamhet utifrån de mål 

och riktlinjer som finns i läroplanen. Sveriges förskolor och skolor vilar på demokratins grund 

och ett livslångt lärande. I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) finns förskolans 

värdegrund och uppdrag med hänvisningar till den kulturella mångfald som är aktuell i 

dagens förskola.  

       ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen  

        utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan 

       bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får  

       stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Skolverket, 2010:6). 

 

Språk och lärande går hand i hand. I den reviderad Lpfö 98 (Skolverket, 2010) betonas barns 

språkutveckling och identitetsutveckling tydligare än tidigare.  

       ”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 modermål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper  

       inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

      möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.”(Skolverket, 2010:7) 

 

Detta betonas också i skollagen för förskolor då: 

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

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

3. Metod  

I följande avsnitt redovisas den metod som har använts i den här studien. Samt beskrivs hur 

urvalet av informanter och material har gått till. Även hur de etiska principerna har använts i 

studien. Sist redovisas en analys av metoden.  

3.1 Val av metod 

Jag har arbetat utifrån en kvalitativ ansats och använt kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Eftersom jag vill undersöka och få en förståelse för förskollärarnas 

olika uppfattningar samt deras olika arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. Jag har gjort fem intervjuer med fem utbildade förskollärare i fyra olika förskolor. 
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Jag anpassade mig till mina informanters önskemål när det var fråga om platser för att 

genomföra intervjuerna. Fyra förskollärare intervjuades på deras arbetsplatser och en 

förskollärare intervjuades på ett bibliotek. Patel & Davidson (2011) skriver att ”syftet med 

kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder kvantitativa metoder” (Patel & 

Davidson, 2011, s.119). Mina intervjuer var i hög grad standardiserade datainsamlingar. Trost 

(2010) beskriver att man i hög grad använder sig av standardiserade datainsamlingar där 

intervjuaren läser sina intervjufrågor i en bestämd ordning utan att förklara eller ge någon 

förklaring till informanterna. Jag hade elva stycken intervjufrågor. (Se bilaga 1) Men under 

mina intervjuer ställde jag ibland öppna följdfrågor, till exempel kan du förklara mera om 

detta, hur menar du, kan du ge några exempel på detta osv. Alla intervjuerna genomfördes 

under förmiddagar. Intervjuernas längd varierade mellan femton till tjugofem minuter. Jag 

spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon. Då är det möjligt att lyssna om och om igen 

och bearbeta den informationen jag fått genom intervjuerna när jag skriver mitt 

examensarbete. Det är inte möjligt att hinna anteckna allt och samtidigt genomföra en intervju 

utan att förbise något, anser jag. Däremot noterade jag vissa stödord under intervjuerna. 

Johansson & Svedner (2010) menar att om intervjuaren antecknar under intervjun, då får 

informanten en paus. Detta leder i sin tur till att informanten får en möjlighet att tänka vidare 

eller utveckla sitt svar. Jag transkriberade alla mina intervjuer samma dag som intervjuerna 

genomfördes. 

3.2 Urval  

Jag har valt fyra olika förskolor och fem förskollärare i två olika mellanstora kommuner i 

norra Sverige eftersom jag vill att min studie ska vara så bred som möjligt, samt få flera olika 

perspektiv och en djupare förståelse. Mitt urval av pedagoger var att alla skulle vara utbildade 

förskollärare. Sedan önskade jag göra intervjuer med flerspråkiga lärare, vilket det inte fanns i 

någon av mina utvalda förskolor. Alla förskollärare som jag intervjuade var svenskar med 

svenska språket som modersmål. Min utgångspunkt för val av förskolor var att det skulle 

finnas flerspråkiga barn i deras verksamhet. Tre av de förskolor som jag har gjort intervjuer 

med ligger nära invandrartäta områden och de förskolor jag valde har ett betydande antal barn 

som är flerspråkiga och många av barnens föräldrar kommer från andra länder. Det fanns även 

ett flerspråkigt barn som representerade ett av minoritetsspråken i Sverige, vilket var finska. 

De två andra förskolorna hade också flerspråkiga barn. Men där var antalet flerspråkiga barn 

inte lika högt, som i de tre förskolorna som låg vid invandrartäta områden.  
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3.3 Etiska principer 

Jag har följt de fyra etiska kraven i min studie. Patel och Davidson (2011) beskriver 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav så här: 

Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Patel, Davidson, 2011, s.63). 

Innan jag gjorde mina intervjuer besökte jag de olika förskolorna i god tid. Under besöken 

beskrevs syftet med min studie för samtliga informatorer. Alla informatorer fick ett följebrev 

innan intervjuerna genomfördes. (Se bilaga 2) 

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”(Patel, 

Davidson, 2011, s.63).  

Att medverka i min studie var frivilligt. Information gavs till alla mina informanter om att de 

hade rätten att hoppa av min studie när som helst under den. I god tid innan deras medverkan 

tillfrågades samtliga informanter. 

Konfidentialitetskravet 

”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”(Patel, Davidson, 2011, s.63).  

Tydlig information gavs till mina informanter, både muntligt och skriftligt om att alla som är 

inblandade kommer att vara anonyma i min studie. Inga namn används på förskolor, barn, 

kommun eller personal. Jag har valt att kalla mina informanter Pedagog 1, Pedagog 2, 

Pedagog 3, Pedagog 4 och Pedagog 5. 

Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Patel & Davidson, 2011, s.63). 

Enligt nyttjandekravet garanterade jag alla mina informanter om att alla data som samlades in 

under intervjuerna uteslutande kommer användas till min studie och skall sedan raderas direkt 

efter det studien blev godkänd.   
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3.4. Analys och diskussion av metod 

Metoden som jag har valt kvalitativ intervju passade bra till mitt arbete, då jag ville undersöka 

förskollärarnas åsikter och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan. Jag har valt 

informanter som har flerspråkiga barn i sin verksamhet. Dimenäs (2008) betonar vikten av 

erfarna informanter. Han menar att erfarna informanter är mer trovärdiga och berättar utifrån 

sina erfarenheter. Då blir svaren förmodligen mer tillförlitliga. Min önskan var att göra 

intervjuer med flerspråkiga förskollärare. Men tyvärr fanns det inga flerspråkig lärare i de 

förskolor där jag genomförde mina intervjuer. Jag vet inte om resultaten skulle bli likadana 

om jag fått intervjua flerspråkiga förskollärare. 

Däremot fem olika informanter från fyra olika förskolor och två olika kommuner som har 

flerspråkiga barn i deras verksamhet. Det stärker studiens validitet, då undersöktes verkligen 

studiens område. Patel & Davidson (2011) anser att ”dels måste vi veta att vi undersöker det 

vi anser att undersöka, dvs.. Vi måste veta att vi har god validitet” (s.102).   

Den tid som planerats för varje enskild intervju var cirka trettio minuter, tiden för intervjuerna 

var inget problem. Fyra av intervjuerna genomfördes i förskolor som mina informanter 

jobbade i, samt en intervju genomfördes i ett bibliotek. Miljön där intervjuerna spelades in var 

lugn och ingenting störde oss under inspelningen. Eftersom barnen oftast var ute och lekte på 

förskolans gård. Vid intervjun på biblioteket bokades ett grupprum och där kunde vi samtala 

utan att något störde oss. De förskollärare som intervjuades var utvalda utifrån personlig 

kännedom. Detta gjorde att jag inte kände mig nervös inför intervjuerna. Under intervjuerna 

hade vi en bra dialog. Jag besökte de tre förskolorna själv en slumpmässig dag och hade ingen 

kännedom om vilka som arbetade just den dagen. Under besöket berättade jag om mitt arbete 

för de pedagoger som fanns på förskolan. Sedan bokade vi in en tid med de pedagoger som 

ville vara informant i mitt examensarbete. Med en informant genomfördes intervjun på ett 

biblioteks grupprum. Kontakten togs via telefon och en tid för samtalet bokades. Då jag inte 

hade möjligheten att besöka hennes förskola då den låg i en annan kommun. Alla 

informanterna fick ett följebrev innan intervjuerna genomfördes. Tiden spelade en viktig roll 

för denna studie. Om jag hade haft mera tid, skulle jag gjort egna observationer i de olika 

förskolorna där mina informanter arbetar. På så sätt hade jag kunnat öka valideten och stärka 

resultaten och beskriva hur förskollärare i hög grad arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. 

Mina intervjufrågor har varit relevanta för studiens syfte. Upplevelsen var att mina 
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frågeställningar ibland kunde kännas ovanligt långa och istället kanske kunde ha kortats ner. 

För att på så sätt få flera och djupare svar på mina frågeställningar. 

Genom att spela in intervjuerna hade jag en möjlighet att lyssna på dem flera gånger jag 

missade inte heller någon viktig information som jag fick från mina informanter.  De 

anteckningar jag gjorde under intervjuerna var till bra hjälp, både under och efter intervjuerna. 

Under intervjuerna blev det en naturlig paus när jag antecknade samt anteckningarna 

kompletterade inspelningarna.  Alla intervjuerna transkriberades samma dag som intervjuerna 

genomfördes. Detta ledde till att detaljerna var lättare att komma ihåg då minnet fortfarande 

var färskt.   

4. Resultat 

Under detta avsnitt presenteras resultaten från de intervjuer som genomfördes.   

Förskollärarna som intervjuades kommer att benämnas som Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 

3, Pedagog 4 och Pedagog 5. Resultaten kommer att redovisa utifrån mina frågeställningar. 

4.1 Presentation av informanterna  

Pedagog 1; svensk kvinna med svenska som modersmål. Förskollärare med 23 års 

yrkeserfarenhet.  

Pedagog 2; svensk kvinna med svenska som modersmål. Förskollärare med 32 års 

yrkeserfarenhet. 

Pedagog 3; svensk kvinna med svenska som modersmål. Grundskollärare med 29 års 

yrkeserfarenhet. Har en pedagog utbildning om flerspråkiga barns språkutveckling. 

Pedagog 4; svensk kvinna med svenska som modersmål. Förskollärare med 4 månaders 

yrkeserfarenhet. 

Pedagog 5; svensk kvinna med svenska som modersmål. Förskollärare med 25 års 

yrkeserfarenhet.  

     4.2 Hur kan förskollärare stimulera och uppmuntra flerspråkiga barns 

språkutveckling i det svenska språket med olika stödmaterial? 

Pedagogerna har olika arbetssätt när det gäller att lära ut det svenska språket till flerspråkiga 

barn. Att sjunga med barnen, leka, arbeta med teckenspråk, högläsning, vardagligt prat, rim, 

ramsor, att använda konkreta föremål är det vanligaste sättet att stimulera och stärka barnens 
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svenska språkutveckling. Att repetera samma ord många gånger är en annan arbetsmetod för 

att utveckla barns språkinlärning för pedagogerna. Sätta ord på saker och ting tydligt, genom 

att ta fram olika föremål och samtidigt visuellt peka på dem och visa barnen dem är ett annat 

sätt. Enligt Pedagog 5: 

”När det gäller det svenska språket jobbar man mycket med att benämna saker. Precis som 

när man jobbar med små barn är det viktigt att man är tydlig. Man försöker vara tydlig, 

benämna, ta fram, visa, så man får den tydligheten som behövs för att utveckla det svenska 

språket”. 

Sedan kan det vara olika från barn till barn på vilket sätt de lär sig. Vissa barn pratar 

omedelbart medan andra barn talar ingenting under en lång period, enligt Pedagog 5.          

Det viktigaste är att pedagogen fortsätter prata, leka med barnen på ett utvecklande sätt, även 

om barnen inte vill föra en dialog. Barn samlar in språket och tar fram det när det är dags. Det 

vill säga att när de anser att de har en tillräckligt god kunskap och tilltro till språket kommer 

de att börja använda det. Alla pedagogerna anser att leken är särskilt viktig för språkinlärning 

när det gäller barn. Om det behövs måste pedagogen hjälpa barnen att förstå varandra annars 

kan de inte utveckla samspelet och fortsätta leka med varandra. Pedagog 2 tycker att:  

”Leken är väldigt viktigt och där kanske man måste vara med och stödja barnet. Det kan ju 

lätt bli konflikter i leken när de inte behärskar språket”.  

Endast Pedagog 3 har extra svenska undervisning för barnen med ett annat modersmål än 

svenska. Undervisning sker en gång i veckan och barnen får en möjlighet att träna och 

utveckla sitt ordförråd. Att använda konkreta föremål som bilder, kort eller riktiga föremål 

som klädplagg, frukter, grönsaker osv. är en bra arbetsmetod enligt pedagog 3. Ibland får de 

låna skolans hemkunskapssal och där kan barnen baka eller sysselsätta sig med olika saker 

utanför förskolans normala arbetsmiljö. Barnen får då en möjlighet att lära sig svenska i en 

annan miljö.   

4.3 Hur kan förskollärare stimulera och uppmuntra flerspråkiga barns 

modersmål med olika stödmaterial? 

En av de fyra förskolorna hade modersmålsundervisning för barnen. Dock gällde det inte alla 

barnen i förskolan utan endast de med arabiskt eller afrikanskt modersmålsbehov pga. av att 

det saknades lärare med språkkunskap i andra språk. De tre andra förskolorna hade inte 

modersmålsundervisning i deras verksamhet. Anledningen till detta var att barn i tidig ålder 

inte får modersmålundervisning när de börjar i skolan samt att det måste vara minst fem barn 

som pratar samma modersmål. En annan orsak är bristen på utbildade språklärare samt 
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otillräckliga ekonomiska resurser. Pedagog 5 berättade att enligt förskolechefen och 

specialpedagogens tolkning av skollagen och läroplanen för förskola står det ingenting om 

modersmålundervisning i förskolan. Deras tolkning medför att barnen inte får 

modersmålsundervisning i hennes förskola. Däremot står det enligt Pedagog 5 klart och 

tydligt i skollagen att det ska finnas modersmålundervisning eller modersmållärare i 

förskolans verksamhet. Så förskolechefen/specialpedagogen och pedagogens tolkning av 

skollagen och läroplanen för förskola är olika men självklart är det förskolechefens åsikt som 

beslutfattare som präglar verksamheten. 

Pedagoger som intervjuades, sa att deras viktigaste råd till föräldrarna var att tala sitt 

modersmålsspråk hemma med barnet/barnen. Allmänt tyckte pedagogerna att modersmålsstöd 

och stimuli bör komma från barnens föräldrar eller modersmållärare i skolan vilket i första 

hand verkar bero på att pedagogerna känner att de inte har den kunskap eller utbildning som 

behövs för modersmålsstöd. Under intervjun Pedagog 3 berättade att:  

”Jag har gått en universitet utbildning om flerspråkiga barns språkutveckling år 2007 och det 

var tillsammans med pedagoger som jobbade på högstadiet och gymnasiet. Det kändes att det 

inte var så mycket tips om hur man jobbar med yngre barn”. 

Ett annat råd pedagoger gav till föräldrarna var att låna böcker på deras hemspråk. Om det 

sedan finns samma böcker på svenska så får barnen höra dem i förskolan och förståelsen för 

det svenska språket och deras hemspråk kommer därmed enligt pedagogerna att öka genom 

att man läser samma böcker men på olika språk. Att lyssna på sånger tillsammans med barnen 

i grupp och göra det via internet, där man får möjlighet att höra de olika barnens modersmål i 

sångerna är en bra arbetsmetod tycker Pedagog 1. Pedagog 4 berättade att i deras verksamhet 

finns det en iPod som kan vara ett bra stödmedel för modersmålundervisningen. Just nu var 

pedagog 4 upptagen med hitta ett bra program för att stödja modersmålsutvecklingen i 

förskolan. Pedagogerna berättade att man kan lära sig vissa ord på barnens modersmål. Då 

visar man ett intresse för barnen och deras föräldrar. Pedagog 3 har lärt sig några ord på 

arabiska och använder dessa i samspråk med barnen och deras föräldrar. När hon säger hej på 

barnens modersmål blir barnen och deras föräldrar glada. Däremot sa Pedagog 1 att allmänt 

vägrar barn med annat modersmål än svenska att prata sitt modersmål i förskolan. Enligt 

pedagogen har barnen redan en förståelse för att man bara talar svenska i förskolan.  

”Oftast vill barn inte prata sitt hemspråk här i (förskolan). Jag frågade en pojke vad äpple 

heter på kurdiska eller arabiska, men han hade ingen lust att prata svenska här. Han ville inte 

tala på sitt hemspråk för oss. Jag tror att när de kommer till förskolan, då pratar de svenska 

och hemma pratar man sitt hemspråk” Pedagog 1. 
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Pedagog 3 visade några bilder av olika frukter på förskolans vägg med det arabiska och 

svenska namnet på frukterna men hon påstår att bilderna hängt där länge och används inte 

som stödmaterial.  

4.4 Förskollärarnas förhållningssätt och bemötande av flerspråkiga barn 

och deras föräldrar? 

Alla förskolorna har som grundregel oftast ett ”ankomstsamtal” tillsammans med de nya 

barnen och deras föräldrar. Om föräldrarna inte kan svenska ordnar förskolan med en tolk 

under samtalet. Pedagog 5 förklarade hur ankomstsamtalen genomförs i deras förskola. Hon 

berättade att en färdig mall används som underlag med samma frågor till samtliga familjer 

som kommer från ett annat land. Under samtalet presenterar förskolechefen, 

specialpedagogen samt pedagogen verksamheten i förskolan. Sedan får familjerna praktisk 

information om saker t.ex. inskolning, hämtning/lämning, schema, utrustning, en dag på 

förskolan, samt information om tystnadsplikten. Man ställer därefter frågor till familjen om 

nuläge, familjebild, historia och bakgrund, barnets uppväxt och hälsa. Det är familjerna som 

bestämmer vad de vill berätta under samtalet. Syfte med samtalet är att få en fördjupad 

kunskap om familjens, men i första hand barnets nuvarande situation och bakgrund för att 

kunna möta och förstå barnet på bästa sätt i förskolan. Pedagog 1 förklarar att ”Först försöker 

vi lyssna in och de får berätta för oss vart de kommer från, hur deras kulturer ser ut, olika 

mat, vad de gjort i sitt hemland”. 

Pedagogerna betonar vikten av den vardagliga kontakten med föräldrarna. Att vara lyhörd, 

visa intresse och engagemang mot föräldrarna och barnen är ett måste för att förstå och 

respektera varandra. Pedagog 2 säger att: 

”Jag tycker att det är viktigt att man är lyhörd för föräldrarna. Att man visar ett intresse och 

engagemang. Sen är det olika också på föräldrar. Vissa de vill ju veta mycket och genom 

kroppspråk frågar de och ibland kan det vara ett äldre syskon som kan lite svenska som är 

med”.  

Man får inte boka tolk för den vardagliga kontakten med föräldrarna och barnen utan 

pedagogerna måste då försöka kommunicera på ett annat sätt än med det verbala språket. 

Oftast sker kommunikationen då med kroppspråk, gester, konkreta bilder osv. Generellt 

tycker pedagogerna att det är roligt att lyssna på föräldrarna och lära sig om deras kulturer, 

matvanor, högtider osv. Pedagog 1,2,3 och 5 berättade att om föräldrarna till barnen med 

annat hemspråk än svenska talar svenska, blir de inbjudna till förskolan för att själva berätta 

för barngruppen om deras kultur. Däremot berättade Pedagog 4 att det för närvarande inte 
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fanns så många barn från andra länder i deras verksamhet. Hon berättade även att i deras 

förskola brukar de inte lyfta fram de olika kulturerna i verksamheten, om inte barnet eller 

föräldrarna önskar det. Anledningen till detta var att de inte vill peka ut barnet eller 

föräldrarna. Alla pedagogerna som intervjuades sade att trygghet är ett måste och därför alltid 

ska komma i första hand. Föräldrarna måste känna sig trygga och lita på pedagogerna när de 

lämnar sina barn i förskolan. Pedagoger betonar vikten av att barn måste få känna sig trygga i 

verksamheten vilket skapas genom att det finns dagliga rutiner för dem att följa. Enligt 

Pedagog 5 måste förskolan ha en tillåtande miljö där alla barn vågar tala på sitt sätt utan att 

känna sig utanför. Pedagog 4 betonar att även om vi inte förstår vad barnen säger ibland, så är 

det viktigt att alla barnen måste få känna sig hörda och sedda. Om vi nu vill att barnen ska lita 

på oss pedagoger.  

 4.5 Vilka svårigheter och fördelar finns det i arbetet med flerspråkiga barn 

och deras föräldrar? 

Alla pedagoger som intervjuades sa att det ibland kan vara svårt att kommunicera med 

föräldrarna och barnen om de inte kan tala svenska. Pedagogerna önskade att det ska finnas 

flera modersmålslärare i verksamheten som underlättar kommunikationen med föräldrarna 

och barnen. Men tyvärr finns det inte ekonomiska resurser för det.  

Pedagog 1 sa att ”Det finns inte så många modersmållärare, tyvärr och vi får aldrig någon 

till förskolan”.  

I brist på modersmålslärare har pedagogerna utvecklat olika kommunikations metoder som 

gester, visa bilder, peka på saker, kroppspråk osv. Pedagog 3 berättade att om något akut 

uppstod på grund av språksvårigheter, kunde de ibland hämta ett annat barn/elev som kunde 

kommunicera på modersmålet. Även föräldrarnas språkliga kunskaper brukade utnyttjas om 

det uppstod problem. Pedagogerna önskade att de fick mera tid och mindre barngrupper för 

att kunna utöva ett mera effektivt arbete med barnen. Pedagog 2 ansåg att om det finns barn 

från många olika länder så är det svårt att lyfta fram allas olika kulturer och språk i 

verksamheten. Eftersom det krävs mycket tid och engagemang från pedagogerna. Det kan 

vara så att vissa pedagoger vare sig har tid eller ork att engagera sig i flerspråkiga barn, eller 

helt enkelt för att de har andra prioriteringar, tror hon.  

Pedagogerna tycker att det är en rikedom att få arbeta med blandade barngrupper i förskolans 

verksamhet. Pedagog 1 anser att det handlar om att byta olika erfarenheter med varandra för 

att skapa ömsesidiga förståelser. Att det finns barngrupper i förskolan med barn från olika 

länder och med varierande kulturer är inget konstigt. Det påverkar inte verksamheten 
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överhuvudtaget, anser Pedagog 5. Det gör att barnen blir toleranta mot varandra eftersom 

ingenting sticker ut så som speciell mat, klädsel, hudfärg eller olika dialekter. Enligt henne 

berikar detta barnen samt pedagogerna i verksamheten.  

4.6 Viktiga slutsatser av resultaten 

Resultaten visar att: 

1. Flerspråkiga barn får betydligt mera stöd i det svenska språket än i deras modersmål. 

Detta beror på att pedagogerna känner att modersmålsstöd bör komma från föräldrarna 

eller modersmålsläraren. 

2. Förskollärare saknar kunskap om modersmålsstöd eller har inte fått utbildning om 

flerspråkiga barns språkutveckling. 

3. Det finns inte tydliga mål eller strukturerad undervisning för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Det handlar mycket om pedagogernas personliga intresse, tid och 

engagemang. 

4. Flerspråkiga barn i förskolan får oftast ingen modersmålsundervisning. Detta beror på 

olika tolkningar av läroplanen för förskolan, ekonomiska resurser och brister på 

modersmålslärare. 

5. Förskollärare försöker ha en bra kontakt och ge tydlig information till barnens 

föräldrar eller vårdnadshavare.  

6. Det mest förekommande stödmaterialet för flerspråkiga barns svenska språkutveckling 

är lek, att sjunga, stödtecken, högläsning, rim, ramsor, vardagliga prat, upprepning av 

samma ord, att använda konkreta föremål samt internet.  

7. Att ta hänsyn till barnens känslor och att få dem känna sig trygga i förskolan, samt 

skapa en tillåtande miljö är extra viktigt för de förskollärarna. 

8. Generellt försöker pedagogerna lyfta fram de olika kulturerna som finns i 

barngruppen. Detta sker genom att prata om olika högtider, barnens olika matkulturer, 

man sätter även upp kort på flaggor från de länder barnen kommer ifrån.  

9. Allmänt önskar pedagogerna mindre barngrupper, extra resurser som flera 

modersmålslärare, samt mera tid att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling.   

10. Det största problemet för flerspråkiga barn och deras föräldrar är att kommunicera 

med pedagogerna om de inte har det svenska språket. 

11. Allmänt tycker pedagogerna att barngrupper med flerspråkiga barn är en förmån. De 

anser att det inte är något konstigt, utan snarare är en fördel att ha blandade 

barngrupper.  
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4.7. Analys av resultaten 

Resultaten visade att generellt får flerspråkiga barn i förskolan inte tillräckligt med stöd i 

modersmålet. Pedagogernas första upplysning till föräldrarna om modersmålsundervisning, 

var att uppmana barnens föräldrar att själva tala och läsa böcker på sitt hemspråk för sina 

barn. Därför att det inte finns tillräckligt med modersmålslärare i förskolan som kan hjälpa 

dem enligt pedagogerna. Pedagogerna ansåg att det stöd som barnen behöver måste komma 

från föräldrarna eller modersmålslärare. Det stöd som barnen får i modersmålet, var att 

pedagoger försöker uppmana barnen att prata sitt modersmål i verksamheten. Vilket ofta inte 

är så framgångsrikt eftersom barnen bara vill tala svenska i förskolan. Ladberg (2003) 

påpekar i sin bok att barnen ofta använder det svenska språket i förskolan. Och det visar på 

förskolans misslyckande arbete, eftersom barnen har en känsla av att deras språk inte har en 

plats i förskolan. Pedagogerna försöker göra sitt bästa, men utan utbildning om flerspråkighet 

är det svårt att ge barnen modersmålsstöd i förskolan. Wedin (2011) betonar att flerspråkiga 

barns språkutveckling sällan ingår i lärarutbildningen. Resultatet av min studie visade att bara 

en förskollärare har en vidareutbildning om flerspråkighet och hon uttryckte att 

vidareutbildningen mest var avsedd för äldre barn. Och hon saknar fortfarande bra kunskap 

om hur hon skall arbeta med att utveckla flerspråkighet i tidig åldern. Tyvärr förekom inget 

målinriktat och medvetet arbete, med att stödja barnens modersmålsutveckling i de förskolor 

jag besökte. Ladberg (2003) menar att ett gynnsamt språkstöd kräver ett medvetet arbete i 

förskolan. Ofta får barnen inget stöd eller modersmålsundervisning i tidig ålder, när behovet 

är som störst. 

Håkansson (2003) pekar på ålderns betydelse för språkinlärning. Enligt författaren har små 

barn lättare att lära sig språk i tidig ålder och denna förmåga försämras med åldern. 

Anledningen till detta är att små barn lär sig utan att förstå innehållet, de bara lyssnar, hör och 

härmar. Men i de förskolor jag besökte får flerspråkiga barn inte modersmålsundervisning 

innan de börjar skolan. Det verkar vara varierande regler, från förskola till förskola och i olika 

kommuner när det gäller modersmålsundervisning. I tre av förskolorna som ligger i samma 

kommun hade bara en av dem modersmålundervisning för vissa språk. Medan de andra två 

förskolorna inte hade någon modersmålundervisning. Detta visar att olika rektorsområden har 

skilda regler i en och samma kommun. I den fjärde förskolan som ligger i en annan kommun 

var gränsen för modersmålsundervisningen fem år. Även om det finns tydliga hänvisningar i 

läroplanen för förskolan och skollagen om modersmålet i förskolan, detta kan tolkas på olika 

sätt. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att: 
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        ”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 modermål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper  

       inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

      möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål”(Skolverket, 2010:7). 

 

Detta betonas också i skollagen för förskolor då: 

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

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

Enligt resultatet fick flerspråkiga barn mest stöd i det svenska språket. Pedagogerna vill att 

barnen ska känna sig trygga och att våga kommunicera med varandra i förskolan.  Ladberg 

(2003) betonar också att trygghet är en viktig aspekt för flerspråkiga barn. Om barnen känner 

sig trygga i verksamheten då är det lättare att samspela med omgivningen och ta till sig nya 

kunskaper. Pedagogerna ansåg också att leken är ett viktigt redskap för barnens 

språkutveckling och de lägger stor vikt vid barnens lek. Enligt pedagogerna är det alltså 

viktigt att hjälpa och stödja barnens lek eftersom samspelet mellan barnen ger en bra 

språkträning. Att samspela med varandra i ett socialt sammanhang är centralt för Vygotskys 

sociokulturella teori. Vygotsky påpekar att lärandet sker i ett socialt sammanhang och barn lär 

sig språket i sociala sammanhang (Imsen, 2009). 

Resultatet visade att pedagogerna har nästan samma arbetssätt när det gäller samverkan med 

föräldrar. Alla pedagoger uttryckte sig att de ger råd till föräldrarna att prata och läsa böcker 

på sitt språk med barnen. Ladberg (2003) betonar också att pedagoger bör uppmuntra 

föräldrarna att prata sitt språk med sina barn till och med i förskolan. Pedagoger ansåg att 

föräldrarna är ett viktigt hjälpmedel för att stärka barnens identitet i verksamheten. Om 

föräldrarna vill, har de möjlighet att berätta om sina kulturer, högtider och matvanor. Samt 

läsa och sjunga på sitt språk tillsammans med barngruppen. Ladberg (2003) påpekar att 

sådana saker är viktiga och skapar en bra relation till föräldrarna. Samtidigt som det stärker 

och lyfter fram barnens identitet i verksamheten.  

Enligt resultatet var det stödmaterial som förekom i förskolans verksamhet: lek, sjunga, 

stödtecken/teckenspråk, högläsning, rim, ramsor, vardagligt prat, upprepning av samma ord, 

att använda konkreta föremål och internet. Vilket är i linje med de råd som Svensson (2009) 

ger till pedagoger. Hon menar vidare att flerspråkiga barn får möjlighet att samtala med 

omgivningen och pedagoger bör skapa många tillfällen att uppmuntra och hjälpa barnen att 

hitta ord för att uttrycka sig. 

Resultatet visade att det inte fanns stödmaterial för att stödja och utveckla modersmålet i de 

förskolor som jag besökte, även om det rekommenderas i förskolans styrdokument. De 
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undantag som fanns var en pedagog som ville använda iPod som stödmaterial, och några 

pedagoger som försökte lära sig några ord på barnens modersmål och en pedagog har några 

fruktbilder med arabiska texter som enligt pedagogen inte används utan bara fanns där på 

väggen.  

5. Diskussion 

Under diskussionsavsnittet redovisas diskussionen av de viktiga resultaten och vilka behov av 

vidare forskning inom flerspråkighet som jag har identifierat. 

5.1 Resultat diskussion 

I denna studie undersökte jag hur förskollärare i förskolan kan uppmuntra och stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling både beträffande det svenska språket, samt modersmålet. 

Förskollärarna som intervjuades har arbetslivserfarenhet och kunskaper om språkutveckling. 

Däremot saknar de kunskap och har inte heller vidare utbildning om flerspråkiga barns 

språkutveckling. Pedagogerna ansåg att flerspråkighet är en fördel och ingen av dem hade 

några negativa upplevelser av flerspråkighet. Trots att det i verksamheten ofta inte finns 

medvetet och målinriktat modersmålsstöd. En pedagog i denna studie uttryckte att hon gärna 

vill arbeta mera aktivt för att stimulera barnens olika modersmåls behov i verksamheten. Men 

hon saknar samma engagemang och intresse från resten av arbetslaget. Detta gör att det blir 

svårt att uppnå de mål som finns i verksamheten. Alla i arbetslaget måste sträva åt samma håll 

för att få ett bra resultat, tycker jag. Resultatet visade också att barn oftast inte får 

modersmålstöd eller modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. Trots att 

undersökningar visar att antalet flerspråkiga barn ökar i förskolan.  Enligt Ladberg (2003)  är 

det viktigt att stimulera och använda språket flitigt tillsammans med de yngsta barnen. Hon 

menar att ”små barn är i en viktig och känslig period när det gäller språk. De håller just på 

att lära sig använda språket eller språken aktivt. Det är för de yngsta barnen som 

modersmålsstöd är allra viktigast (s.150). Lärarutbildningen bör därför innehålla kurser om 

flerspråkighet i förskolan, eller det skulle finnas vidareutbildning för flerspråkighet i 

förskolan så att förskollärare får kunskaper och utvecklar förståelse om flerspråkiga barn och 

deras språkutveckling.  Detta skulle kunna bidra till att förskollärarna kan ge flerspråkiga barn 

det stöd de behöver. Däremot har pedagogerna många bra idéer och arbetsmetoder för att lära 

ut det svenska språket. Barn med ett annat modersmål än svenska får tillräckligt med stöd och 

hjälp i det svenska språket av pedagogerna. Pedagogerna överför den svenska kulturen till 

barnen genom att läsa svenska barn böcker, sjunga de traditionella barn sångerna, rim och 

ramsor m.m. Det är grundläggande för barn med utländsk bakgrund eftersom förskolan oftast 
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är den första plats som de träffar på det svenska språket och den svenska kulturen. Wedin 

(2011) betonar högläsningens betydelse på ett annat modersmål än svenska följande; 

”Andraspråkseleverna ska inte bara lära sig det språk som används, svenska, utan också den 

kultur där svenska talas” (s.113). 

Det kan vara fel att bara se förskollärarna som ansvariga för flerspråkighet inom förskolan. 

Studieresultatet visar att förskollärare inte har stöd eller vägledning av högre instans som t.ex. 

förskolechefen, rektor för arbetet med flerspråkighet i förskolan. Snarare enligt Pedagog 5 att 

deras förskolechef anser att modersmålsundervisning inte ingår i förskolans arbete. Trots att 

det står i skollagen och läroplanen för förskolan. Vilket gör att flerspråkiga barn inte får 

modersmålslärare eller modersmålsundervisning i förskolans verksamhet även om 

pedagogerna vill. Pedagogernas vilja räcker inte till för att ändra detta, eftersom det är 

förskolechef, rektor eller kommunens utbildningsförvaltning som fattar besluten. 

Studiens resultat visade även att pedagogerna vill ha mera tid, mindre barngrupper och öka 

personaltätheten i förskolan, vilket inte är ovanligt inom förskolans värld. Självklart önskar 

man alltid mindre barngrupper, mera tid och tillräcklig mycket med personal.  Men om man 

har en bra planering blir det inte svårt att stimulera flerspråkiga barns modersmålutveckling i 

förskolan. Man kan bland annat fråga om hjälp av barnens föräldrar att skriva enkla ord på 

deras hemspråk t.ex. olika frukters namn. Sedan kan man tillsammans med barngruppen 

försöka uttala frukternas namn på de olika språken. Mina erfarenheter visar att barn tycker om 

att höra olika språk och tycker till och med att det är kul. När ett barn fyller år kan man sjunga 

på de olika språken som finns i barngruppen. Det behövs inte så mycket mera extra tid eller 

personal utan bara ett eget intresse, eller sin egen fantasi för att utmana, stimulera barnens 

modersmålsutveckling i förskolan.  Lite intresse och kreativitet för barnens olika språk öppnar 

många olika dörrar. Sedan är förskollärarens förhållningssätt och personliget en avgörande 

faktor för hur olika arbetsmetoder kommer att fungera. Jag vill betona att pedagogernas 

förhållningssätt spelar en viktig roll för flerspråkiga barns språkutveckling. Förhållningssättet 

påverkar hela verksamheten. Att erbjuda barnen en verksamhet som är tydligt utformad 

utifrån barnens behov och en tillåtande miljö där barnen kan känna sig trygga och välkomna 

är en förutsättning för en gynnsam språkutveckling, anser jag. Vilket även förskollärarna som 

intervjuades ansåg. Ladberg (2003) ser trygghet som första förutsättningen för språkinlärning. 

Hon menar att ”trygga barn suger i sig kunskaper. Rädda, osäkra, oroliga, otrygga barn lär 

sig inte mycket. Rädslan blockerar mot inlärning. Så det är helt riktigt att tryggheten kommer 

först” (s.152).  En annan viktig aspekt för en lyckad språkinlärning är att tala med barnet på 

barnets nivå, tycker Svensson.  Pedagogerna bör ta hänsyn till Vygotskys den proximala 
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utvecklingszonen. Hon menar att pedagogen bör tala förenklat med barn om det behövs, men 

att det är viktigt att inte tala under barnets intellektuella nivå. ”Om ett barns kunskaper i 

andraspråket inte motsvarar barnets intellektuella nivå eller barnets ålder innebär det inte att 

man ska tala barnslig till detta barn” (s.202).   

Jag anser att rutiner, tydlighet, upprepning behövs i förskolans verksamhet inte bara för 

flerspråkiga barn utan alla barn som finns i verksamheten för att allas välmående. Loken & 

Melkeraaen (1996) anser att genom en strukturerad vardag med rutiner kan pedagogerna ge 

barnen trygghet. Samt upprepningarna av centrala ord och begrepp är viktiga för flerspråkiga 

barn för att skapa förståelse.   

 5.2 Vidare forskning: 

Denna studie grundades på förskollärarnas perspektiv och erfarenheter. Det skulle vara 

intressant att göra samma studie med förskolechefer och rektorer, om hur de tänker arbeta 

med flerspråkighet och flerspråkiga barn i förskolan. Det skulle även vara intressant att höra 

föräldrarnas åsikter om hur de vill att deras barns modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning skall gå till i förskolan.  
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  Bilaga 1. 

     Intervju frågorna: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Har du en speciell utbildning om flerspråkiga barn och deras 

språkutveckling? 

 

 Hur bemöter du flerspråkiga barn och deras föräldrar?  

 

 Hur arbetar ni för att stödja och stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling i verksamheten? Både i det svenska språket 

samt modersmålet. 

 

 Lyfter ni barnens olika språk och kulturer i verksamheten? I så 

fall hur? 

 

 Får flerspråkiga barn modersmålundervisning i verksamheten? 

Hur funkar det? 

 

 Är du nöjd med resurser som finns i verksamheten? Eller hur vill 

du ”verkligen” arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

 Finns stödmaterial för arbete med att stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling? Hur används det i så fall? 

 

 Finns det nackdelar, svårigheter med att arbeta med flerspråkiga 

barns språkutveckling? 

 

 Finns det fördelar med att arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

 Vad är det som är mest viktigt för dig att arbeta med när det 

gäller flerspråkiga barn? 

 



 
 

 

Bilaga 2. 

Hej! 

Mitt namn är Elif Andersson och jag är student vid Umeå universitet. 

Jag studerar min sista termin på förskollärare programmet. Mitt 

examens arbete handlar om flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskola. Syftet är att få fördjupade kunskaper om hur pedagoger 

uppmuntrar och stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling både 

beträffande det svenska språket samt modersmålet. 

Metoden för min studie är intervjuer med förskollärare. Intervjun tar 

ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in. Jag kommer att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och konfidentialitet för 

alla inblandade.  Inspelningarna raderas direkt efter uppsatsen är 

godkänd. Alla som inblandade i min studie som förskolor, barn och 

förskollärare kommer att vara anonym. Medverkan är frivillig och du 

har rätt att hoppa av från min studie när som helst. 

Har du frågor eller funderingar, ring eller maila mig. 

Elif Andersson 

Tel: 070 2743993 

Mail: elan0046@student.umu.se 

TACK PÅ FÖRHAND! 
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