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SAMMANFATTNING  

Syftet med den här studien var att få en fördjupad kunskap om hur förskolan stödjer och 

stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling, kommunikationsförmåga och 

identitetsskapande. Vi har valt att studera detta ämne ur ett specialpedagogiskt perspektiv då 

vi upplevde att detta var en grupp som inte får det stöd i förskolan och skolan som de skulle 

behöva. Studien utgick från fyra förskolor där vi intervjuade 12 pedagoger, en specialpedagog 

och en modersmålstränare samt gjorde fyra observationer. Resultatet visade två sidor av 

arbetet kring flerspråkiga barn, det ena handlade om språkstimulering och det andra handlar 

om arbetet med att stödja den mångkulturella identiteten. Pedagogerna ansåg att 

språkstimulering var ett viktigt uppdrag i förskolan och har ett stort utbud av metoder och 

arbetssätt för hur de stimulerade svenskan. Däremot såg vi att de har ett väldigt svagt 

interkulturellt arbetssätt och de ansåg att det var svårt att veta hur de skulle stödja barns 

modersmål när de inte kunde det språket. Vi menar att förskolans arbete med flerspråkiga 

barn behöver lyftas och diskuteras och en interkulturell pedagogik måste utvecklas. Även 

pedagogerna efterfrågade mer kunskap och utbildning inom detta område.   
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INLEDNING 

Vi lever i ett informationssamhälle som ställer höga krav på den enskilda individens förmåga 

att kunna ta del av skriftlig och muntlig information. Information kan röra allt från att välja 

skola till att läsa busstidtabeller. Samtidigt bor det många människor i Sverige som kommer 

från andra länder och därmed har ett annat modersmål än de som är födda här. Detta kan göra 

att de inte har samma möjligheter att ta del av samhällets informationsflöde, att de inte vet 

vilka krav de kan ställa på samhället eller vad som krävs av dem. Att inte bemästra språket, 

kan leda till en känsla av utanförskap, missförstånd och uppgivenhet. 

Språk är liv. Språk är bron mellan människor. Vi människor behöver språk för att 

möta varandra, för att förstå, och att bli förstådda. Kan jag uttrycka mig så kan jag 

nå fram till andra människor. Fråntas jag den möjligheten så blir jag ensam. 

Fasansfullt ensam (Ladberg, 2003, s7) 

Enligt Skolinspektionen (2010) gick var fjärde elev 2009/10 med utländsk bakgrund ut 

grundskolan utan att ha en grundläggande behörighet för de nationella programmen på 

gymnasienivå. Motsvarande siffra 2009/10 för svenskfödda var, var tionde elev. En mindre 

geografisk studie (Bel Habib, 2001) visar även på en stor överrepresentation av elever med 

utländsk härkomst inskrivna i särskolan. Vad detta beror på vet vi inte i dagsläget. Det finns 

dock många starka hypoteser om varför barn med utländsk härkomst är överrepresenterade i 

särskolan. Bland dem nämns kommunaliseringen av särskolan, ekonomi och felaktiga 

diagnoser (Tideman, 2000). Kommunaliseringen gjorde att särskolan och grundskolan fick 

samma huvudman, det blev då inte lika dramatiskt att placera elever i särskolan. När de 

ekonomiska resurserna till den generella grundskolan minskar, så leder det ofta till sämre 

kvalitet på undervisningen och alla barn får då inte det stöd de behöver, därmed skrivs fler 

elever in i särskolan. Elever med utländsk härkomst är även i många fall inskrivna i särskolan 

på diffusa grunder, ofta är besluten symtombaserade och inte tillräckligt utredda för att veta 

vad symtomen står för. Om dessa hypoteser stämmer eller inte är svårt att säga, men elever 

med utländsk bakgrund är överrepresenterade i särskolan. 

Dessa exempel menar vi, visar på att det svenska skolsystemet är i behov av att utvecklas, för 

att kunna hjälpa dessa elever till en bättre skolgång och därmed ge dem större valmöjligheter i 

framtiden. Eftersom många flerspråkiga barn inte får rätt stöd, för att kunna utvecklas till sin 

fulla potential har detta ämne i allra högsta grad specialpedagogisk relevans. Ett bra 

språkutvecklande arbete på förskolorna anser vi kan öka dessa elevers chanser till en bättre 

skolgång. Vi anser att i samspelet mellan miljön och individer skapas det stora möjlighet till 

språkinlärning.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 

barns språkutveckling, och att barnen ska få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och 

det svenska språket. Barnen som kommer till förskolan, har olika förutsättningar för att lära 

sig språk. De kommer från olika kulturella och sociala bakgrunder och detta påverkar deras 

möjligheter att ta till sig och att lära sig språk (Bjar & Liberg, 2008). Det blir då förskolans 

uppgift att överbrygga dessa olikheter och ge barnen de allra bästa förutsättningarna. Språket 
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är en av de viktigaste faktorerna för hur väl elever med utländsk bakgrund lyckas i den 

svenska skolan (Skolverket, 2014). Skolinspektionen (2010) pekar dock på stora brister i 

förskolornas arbete med den viktiga språkutvecklingen. Granskningen visar att många av 

förskolorna varken har tillräcklig kunskap eller kompetens för att möta dessa barn i deras 

språkutveckling och hjälpa dem att erövra språket. Detta är från en kvalitetsgranskning 2010. 

Hur ser det ut idag? Har förskolorna den kunskap och kompetens som krävs för att stödja de 

flerspråkiga barnen i deras viktiga språkutveckling? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa fördjupad kunskap om hur förskolan, ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv, stödjer och stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling, 

kommunikationsförmåga och identitetsskapande.  

Frågeställningar 

 Hur arbetar pedagogerna i förskolan med språkstimulering för flerspråkiga barn? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna i arbetet med att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling, kommunikationsförmågor och identitetsskapande? 

 Vilka kunskaper och verktyg behövs i förskolan för att stödja flerspråkiga barn och 

upplever pedagogerna att den kunskapen och de verktygen finns?  

 

BAKGRUND 

Förskolan i ett mångkulturellt samhälle 

Den policy som präglar politiken sedan 1960-talet har i hög grad påverkat förskolan. Även om 

begreppen och idéerna har förändras, har mycket av grundtankarna som finns idag funnits 

under en längre tid. På slutet av 1960-talet och början av 1970-talet startar den politiska 

debatten om invandrare i Sverige, vilket även får konsekvenser för skolpolitiken. Då lyfts 

begrepp som jämlikhet, valfrihet och samverkan upp och man pratar om invandrare och 

invandrarpolitik som begrepp (Gruber & Puskás, 2013). Första gången som förskolan kommer 

upp i invandrardiskussionen är i Barnstugeutredningen (SOU 1972:26 & 1972:27). I den 

diskuteras invandrarnas behov och vilka stödåtgärder förskolan ska tillgodose. 

Problemområden anses vara språket, kontakten till familjen och att delge information. Målet 

är att invandrarbarnen ska få en bra introduktion till det svenska samhället och ge dem 

svenska språket för att skapa mer jämlika villkor och möjligheter när de ska börja skolan.  

Under 1980-talet handlar diskussionen mer om kulturer och mångkulturellt perspektiv. Nu ska 

förskolan anpassa sitt bemötande till invandrarna och man pratar inte lika mycket om att 

invandrarna ska anpassas till de svenska förhållandena. Viktiga åtgärder blir hemspråksstöd, 

tvåspråkiga lärare och flerkulturell kompetens. (Gruber & Puskás, 2013) 

Under 1990-talet handlar den politiska debatten mycket om att det ska till en ömsesidig 

process där majoritetsbefolkningen och invandrarna alla aktivt ska delta i processen för att få 

en samhällsgemenskap med grund i mångfald. De politiska ambitionerna är antirasistiska 
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(Gruber & Puskás, 2013). Under denna tid blir även förskolan en del i utbildningssystemet 

och får därmed en egen läroplan (1998). Genom detta blir förskolan det första steget i det 

svenska utbildningsystemet. Läroplanen blir nu målstyrd men till skillnad från skolan är 

förskolans läroplan uppbyggd på strävansmål istället för uppnåendemål. Tidigare styrs 

direktiven mer kring hur förskolan ska arbeta, nu läggs mer ansvar ut på kommunerna och 

verksamheterna, hur de ska arbeta för att uppnå målen. Förskolan har gått från att styras på 

politikernivå till att styras på förskolenivå (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013).  

Trots att flerspråkiga barns situation i förskolan har diskuterats under lång tid, ser 

Skolinspektionen (2010) flera brister kring hur förskolor och skolor arbetar med att ge 

flerspråkiga barn en optimal språk- och kunskapsutveckling. Detta resulterar i att de 

flerspråkiga barnen får sämre förutsättningar att nå de nationella målen. Rapporten lyfter fem 

huvudsakliga iakttagelser.  

 Att förskolor och skolor saknar kunskap om barnens bakgrund (erfarenheter, behov 

och intressen) och deras språkliga och kunskapsmässiga nivå.  

 Att det finns ett svagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv i skolor och förskolor. 

De menar att det finns ett intresse av barnens och föräldrarnas olika erfarenheter och 

kulturella bakgrund, men det påverkar inte verksamheten. Verksamheterna utgår inte 

från barnens erfarenhetsvärld, vilket gör att det saknas sammanhang och förståelse för 

många barn. Det saknas kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande för 

flerspråkiga barn.  

 Att det är oklart hur lärarna ska arbeta med ämnet: svenska som andra språk.  

 Att många förskolor har en inställning att flerspråkiga barn framför allt behöver 

trygghet och förskolans uppdrag att stimulera och utmana barnen i deras lärande får 

inte det utrymme det borde ha.  

 Att modersmålsundervisningen inte är integrerad med övrig verksamhet och att 

ansvaret läggs över på någon annan. Uppdraget känns för svårt för personalen i 

förskolan. Det finns en positiv inställning till barns flerspråkighet och modersmålsstöd 

men man anser att ansvaret ligger hos någon annan.  

Skolinspektionen (2010) anser att för att ge flerspråkiga barn optimala förutsättningar behöver 

förskolorna i högre utsträckning ha höga förväntningar och utmana de flerspråkiga barnen och 

se lärandet som en viktig del av förskolans verksamhet. Förskolorna behöver förbättra 

kartläggningen av barns erfarenheter, kunskaper, språkliga förmågor och livsmiljöer samt 

använda dessa i utformningen av verksamheten och ha ett språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt, där språket sätts in i ett sammanhang som skapar mening och förståelse för barnen. 

Det är också viktigt att förskolorna utvecklar bättre samverkan med modersmålslärarna och 

att förskolorna tar ett större ansvar för modersmålsinlärningen hos flerspråkiga barn. Detta 

måste vara allas ansvar och att det ska ske enligt läroplanens intentioner och ge barnet ett 

sammanhang. 
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Förskolans läroplan  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att omsorg, utveckling och lärande ska 

bilda en helhet, den ska främja alla barns intresse för ett livslångt och lustfyllt lärande. Genom 

att ta tillvara barnens erfarenheter och intressen och att använda leken som utgångspunkt ska 

förskolan stimulera och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Läroplanen är tydlig 

med att förskolan är till för alla barn och verksamheten ska anpassas efter barnens olika behov 

och förutsättningar.  Förskolan vilar på demokratisk grund och ska förmedla de demokratiska 

värden som samhället vilar på. Den ska även ses som en social och kulturell mötesplats, där 

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar är grundläggande. Barn med utländsk bakgrund ska 

få stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Förskolan skall lägga stor vikt vid 

språkstimmulering och kommunikation och betonar att språk är viktigt både för lärande och 

för identitetsskapandet. Barn med utländsk bakgrund ska få möjlighet att utveckla både sitt 

modersmål och det svenska språket (Skolverket, 2010). 

Utveckling av språket 

Förstaspråksutveckling 

Med förstaspråk menar vi det språk barnet lär sig först. Det behöver inte vara ett språk utan 

det kan vara flera. Detta sker oftast när föräldrarna talar varsitt språk med barnet. Det brukar 

även benämnas som simultan språkinlärning (Håkansson, 2003). Nästan alla barn som lär sig 

ett förstaspråk följer samma mönster oavsett var i världen de föds (Arai, 2002).  

Språkutvecklingen är en komplex process och kan delas in i mindre kategorier som uttal, 

grammatik, automatiserat språk. Uttalet brukar delas i två delmoment, språkmelodin 

(prosodin) och uttalet av varje enskilt språkljud (Kjellin, 2002). Språkmelodin hör barnet 

redan i mammans mage och det är den de försöker efterlikna när de lär sig prata. Att kunna 

urskilja enskilda språkljud brukar de flesta barn klara vid 3-4 årsåldern, men som all inlärning 

så finns det ingen exakt tidpunkt när det inträffar, utan det ser olika ut för varje enskilt barn. I 

grammatiken handlar det om ordföljd och ordets former. Barn lär genom att lyssna och 

minnas. Hur barn exakt lär sig grammatik är ett mysterium, men många forskare tror att det 

kan ha att göra med att hjärnan söker mönster i det den tar in (Kjellin, 2002). Det skulle 

förklara de logiska grammatiska misstag som barn gör under sin språkutveckling, t.ex. att de 

generaliserar ändelserna på ord och säger gedde och tarde istället för gav och tog. Att ha ett 

automatiserat språk innebär att barnet kan uttrycka sig utan att behöva leta efter orden och att 

de lyssnar och förstår vad som sägs. Dessa tre kategorier tillhör det som kallas språkbasen. 

Den bemästrar de flesta barn innan skolstart. Språkbasen är en viktig faktor när det gäller att 

lära sig läsa.   

När språkbasen är färdig påbörjas de språkliga utbyggnaden som består av ordförråd och 

pragmatisk kompetens (Ladberg, 2003). Ordförrådet delas in i ett passivt ordförråd och ett 

aktivt. Det passiva ordförrådet är de ord barnet förstår och det aktiva ordförrådet är det som 

barnet använder sig av och uttrycker (Bjar & Liberg, 2008). Det passiva ordförrådet är oftast 

mycket större än det aktiva det vill säga att barnet förstår mer än den kan uttrycka. Pragmatisk 
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kompetens är att barnet kan använda rätt ord i rätt sammanhang, att de kan hålla tråden och 

hålla sig till ämnet (Bjar & Liberg, 2008). 

Andraspråksutveckling 

Andraspråksinlärning sker när individen ska lära sig ett nytt språk när den redan har ett 

förstaspråk etablerat. Det kallas även successiv språkinlärning. Inlärningen följer inte samma 

mönster som en förstaspråksinlärning (Håkansson, 2003). Språkprocessen som sker börjar 

med att individen använder sig av korta stereotypa fraser som t.ex. att barnet använder ordet 

den, om saker och personer istället för dess riktiga namn. I nästkommande fas har ordförrådet 

blivit större och substantiven ersätter ordet den, när individen ska berätta om något. I denna 

fas börjar även adjektiven synas i språket och ordföljden är rak. Tredje steget innebär att 

verben kommer med tillsammans med substantiven och adjektiven. I denna fas är det väldigt 

vanligt att barnet pratar med omkastad ordföljd. Ordföljden brukar räta till sig längre fram i 

språkutvecklingen. Detta är en grov generalisering hur en andraspråksinlärningsprocess ser ut. 

Det kan se olika ut för olika individer och innan barnet har tillägnat sig språket är det vanligt 

att de blandar sitt förstaspråk med andraspråket. De använder det ord som kommer upp först. 

T.ex. kan de säga att de vill – leka med trains, istället för att säga att de vill leka med tågen. 

Detta kallas kodväxling. De använder de ord de kan för att få fram det de vill berätta. Detta 

tyder på bra språklig medvetenhet (Kultti, 2014a). 

Faktorer som påverkar andraspråksinlärning 

Hur inlärningen går till, hur snabbt barnet tar till sig ett nytt språk och hur bra individen blir 

på det nya språket är beroende av en rad olika faktorer. Enligt Skolverket (2014) är åldern när 

barnet börjar sin andraspråksinlärning en av många viktiga faktorer för ett barn när det gäller 

att bemästra det nya språket. Ju yngre barnet är vid påbörjande av andraspråksinlärningen, 

desto större är chanserna att de kommer att bemästra det nya språket till fullo. Men det räcker 

inte med att vara ung när man börjar lära sig ett andra språk, enligt Skolverket (2014) 

underlättas eller försvåras andraspråksinlärningen även av vilket barnets första språk är, liknar 

språken varandra underlättar det inlärningen. Skolverket menar även att det är viktigt att den 

som lär ut det nya språket, förhåller sig positiv till och visar intresse för barnets första språk 

och kultur, känner till barnets strategier för inlärning och vilka kunskaper barnet har med sig. 

Att lära sig ett nytt språk innebär inte bara att lära sig förstå orden och att uttala orden korrekt, 

utan det innebär även att lära sig tolka miner, gester och röstlägen. I början av en 

andraspråksinlärning tolkar barn och även vuxna orden som sägs och skrivs ordagrant. Detta 

gör att det är svårt för dessa individer att förstå ironi, skämt och underförstådda budskap. När 

de lärt sig detta har de lärt sig bemästra det nya språket, men alla når inte dit. (Ladberg, 2003) 

Förskolan och skolan möter dessa barn som kommer från andra länder och som balanserar två 

eller flera språk. En norsk studie (Grover Aukrust & Rydland, 2011) drar slutsatsen att barn 

som har skolspråket som sitt andraspråk är hjälpta av att ha med sig ett rikt ordförråd vid 

skolstarten. De menar att det är viktigt att förskolan är en bra språkmiljö som arbetar aktivt 
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med att ge barnen ett rikt ordförråd, en bra ordförståelse och bada dem i språk. Ett rikt 

ordförråd underlättar för läsförståelsen, vilket gör arbetet med barns ordförråd viktigt, 

speciellt viktigt för de flerspråkiga barnen (Lervåg & Grover Aukrust, 2010). 

Att utveckla ett bra språk, lära sig att läsa och att förstå vad det är man läser är nyckeln till att 

lyckas i samhället. Greenwood, Carta, Goldstein, Kaminski, McConnell och Atwater (2015)  

skriver i sin artikel att barnen som kommer till förskolan i USA har olika språkliga 

förutsättningar och att förskolan tyvärr inte alltid lyckas överbrygga dessa olikheter. De menar 

att förskolan inte har ett tillräckligt genomtänkt språkutvecklande arbetssätt. De förespråkar 

en tidig screening av barnens språkförmåga för att kunna sätta in stöd på olika nivåer 

beroende på vilka svagheter som barnet behöver arbeta med. 

Bailet, Repper, Murphy, Piasta & Zettler-Greeley (2011) beskriver även de resultat av en 

studie som gjorts på flera förskolor i USA, där man med hjälp av screening upptäcker barn 

som är i riskzonen för att få problem med läsningen. De barn som upptäcks i screeningen får 

sedan specialinsatser i smågrupper. Barnen visar på positiva resultat av insatserna men det 

finns barn som inte lyckas trots att insatser gjorts. Artikelförfattarna menar dock att tidig 

screening kan hjälpa till att överbrygga de olikheter som finns i den språkliga medvetenheten 

hos barn och på så vis ge dem bättre förutsättningar i skolan. 

Språk och identitet  

En människas identitet skapas i samspelet med människorna och samhället runt omkring dem. 

Människan strävar efter att känna tillhörighet med andra men att ändå vara unik (Almqvist, 

2013). I identitetsutvecklingen tar individen ställning till hur den ska förhålla sig till de 

människor den träffar, situationer som inträffar i dennes vardag och det samhälle som den 

lever i. De måste även ta ställning till sin etniska tillhörighet. Om individen tillhör majoriteten 

i samhället behöver det ställningstagandet inte bli så problematisk, men för de som har ett 

annat etniskt ursprung än majoriteten, kan det bli ett större problem (Almqvist, 2013). Många 

av dessa kämpar för att utforska vem de är i det samhälle som de lever i. Det är viktigt för 

dessa individer att få möjlighet att förhålla sig till sin etniska bakgrund, att de får känna en 

stolthet och en tillhörighet i alla sina etniska bakgrunder och i det majoritetssamhälle de bor i. 

Språk och identitet hör ihop, och vi kan stärka ett barns språk genom att stärka dennes 

identitet (Ladberg, 2003) Det är viktigt att visa att det är ok att vara flerspråkig och 

mångkulturell, att alla delar är viktiga. På så vis blir det lättare för barnet att utveckla en 

flerspråkig och mångkulturell identitet. Om språket och kulturen möts av en nedvärderande 

attityd från omgivningen kan barnet utveckla försvarsstrategier som i längden utvecklas till en 

negativ nedåtgående spiral, som kan leda till känsla av utanförskap (Ladberg, 2003). Några av 

försvarsstrategierna är 

 Förnekelse, barnet förnekar sin bakgrund och vill vara bara svensk 

 Isolering, barnet håller sig till sina egna landsmän och vill inte interagera med 

svenskar 
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 Kompensation, barnet ska bli bättre än alla andra. De tar den identitet de kan. Bättre 

att vara t.ex. en värsting än att inte vara någon alls. 

 Projektiv identifikation, barnet identifierar sig med omgivningens negativa attityd 

gentemot dess språk och kultur och döljer att de är flerspråkiga 

För dem som arbetar med barn från andra länder är det viktigt att se hela barnet, se dess 

bakgrund, familjeförhållande, försvarsmekanismer och inlärningsstrategier för att kunna möta 

dem och hjälpa dem i dess utveckling, som individer men också som delaktiga medborgare i 

samhället (Håkansson, 2003). Pedagogerna har ett stort ansvar för att skapa en kultur där alla 

får känna tillhörighet och gemenskap fast de har olika etniska bakgrunder (Almqvist, 2013). 

Pedagogerna har även en viktig uppgift i att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för att 

lära sig språket. Det är i interaktionen mellan barnet och pedagogen som förutsättningarna 

skapas (Torpsten, 2013). 

Kommunikation 

Kommunikation handlar om ett samspel mellan människor. Den kan vara både verbal och 

icke verbal. Den verbala kommunikationen kallas oftast för samtal. Stor del av vår 

kommunikation är ett icke verbalt samspel. För att få till en bra kommunikativ miljö behövs 

bland annat pedagoger med god kompetens och förmåga att kommunicera, inbjudande miljö, 

att kommunikationen är i centrum, att det kommuniceras i alla situationer, ett ständigt 

språkbad, medvetenhet om att kommunikation hör ihop med lärande, att man ger tid till 

kommunikation, att man använder ett tydligt och generöst kroppsspråk och att man 

uppmärksammar och uppmuntrar all kommunikation. (Heister Trygg, 2008) 

AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation och handlar om kommunikation 

mellan människor med hjälp av vissa särskilda former eller vägar (Heister Trygg, 2008). AKK 

delas in i två olika spår, nämligen kropps-, sinnesnära och manuella AKK former och grafiska 

AKK former. Kropps-, sinnesnära och manuella AKK (eller hjälpmedelsoberoende) former 

handlar om kroppsspråk, mimik, gester, naturliga reaktioner och signaler mm. Tecken som 

stöd finns även den under detta spår. Grafiska AKK (hjälpmedelsberoende) former bygger på 

något synligt och konkret eller något tryckt, ex konkreta föremål, bilder eller symboler.  

Skans (2011) visar i sin studie att pedagogerna lyfter konkreta föremål, fotografier och bilder 

som viktigt språkstöd i förskolan, för att kunna tydliggöra det som sägs. I hans studie visar att 

språkstödet är tydligast i samlingar och lässtunder och handlar oftast om det gemensamt 

upplevda i förskolan. 

Socialt samspel  

Kultti (2012) belyser i sin avhandling att förskolan är uppbyggd av många gemensamma 

aktiviteter i både stor och liten grupp. Dessa aktiviteter är regelbundna och återkommande, 

vilket ger ett sammanhang för barns deltagande. De bygger även på upprepning, imitering och 

tydlighet vilket gör att alla barn är delaktiga oavsett deras bidrag till aktiviteten eller deras 

språkliga förmåga, de kan delta på olika premisser, vilket ger goda villkor för språkliga och 

kommunikativ utveckling. Hon ser det som en form av lärlingskap.  
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Kulttis (2012) studie visar att stöttning är en viktig del i förskolepedagogiken och viktig för 

barns möjligheter till deltagande och kommunikation. Stöttning kan ske i form av utpekande 

och frågor om det som görs och som en förklaring på svenska för att bygga vidare på barnens 

initiativ, alltså barns handlingar uppmärksammas och tydliggörs samt att innebörden 

tydliggörs. Stöttning är även något som efterfrågas av barnen, att vuxna finns närvarande och 

har kunskaper om vad som hänt och pågår i leken och kan hjälpa till att förtydliga leken och 

att föra leken framåt.  

Lekmaterialet och miljön är viktiga förutsättningar för barns kommunikation, de leder till 

samtal, rollalternering, fantasi och varaktighet i leken. Lekmaterialet inbjuder till samspel och 

gemenskap. Ett viktigt material i förskolan är bilderboken. Samarbete och lek är otroligt 

viktiga för att använda och utveckla ett andra språk. Barn lär språk i samarbete med varandra 

trots skilda språkkunskaper (Kultti, 2012). 

Kulttis resultat visar även att förskolan tydligt markerar att svenska är kommunikationsspråket 

som används, svenskan ska ses som det gemensamma språket. Genom detta osynliggör 

förskolan användandet av andra språk. Förskolan uppmuntrar i väldigt liten grad användandet 

av flera språk. Både barn och vuxna bekräftar och förstärker likheterna sinsemellan.  

Även Björk Willén (2006) har studerat barns sociala samspel och hon menar att deltagande är 

en förutsättning för lärande och deltagandet i sig innebär en lärprocess. Syftet med hennes 

avhandling är att studera barns sociala samspel, med varandra och med de vuxna i 

flerspråkiga förskolor. Resultatet visar bland annat att barnen leker in den normativa 

skolordningen genom att de använder sig av de regler och rutiner som lärare använt i 

lärarledda aktiviteter. Det sociala samspelet i kamratgruppen har betydelse för barns 

insocialisering i förskolans pedagogiska praktik. Barnen använder skuggning, 

språköverskridande och kodväxling (interaktionella fenomen) för att upprätthålla lek och för 

att förbli delaktig i leken. Rutiner och rutinavvikelser får betydelse för barns deltagande i 

lärarledda aktiviteter. 

Språkstimulerande metoder  

Skans (2011) studerar i sin licentiatuppsats en flerspråkig förskolas didaktik och 

uppmärksammar att pedagogerna i förskolan uttrycker att de anser att språkutveckling är 

förskolans viktigaste uppdrag. Pedagogerna lyfter att språkträning främst sker i samlingar och 

under lässtunder, de sker oftast i storgrupp och utgår från pedagogernas planering och har lite 

utrymme för barnens egna initiativ.  

Gruppstorlekens betydelse 

Skans betonar att gruppstorleken har betydelse för möjligheten till kommunikation och att 

arbeta med språkträning i storgrupp minskar möjligheten till kommunikation med varje 

enskild individ. Kommunikation i stor grupp består till mesta del av frågor från pedagogerna 

och korta svar från barnen. Att arbeta med barnen i små grupper anses enligt Wasik (2008) 

vara en effektiv metod för att nå utveckling och lärande och inte minst språkutveckling för 

barn. Hon menar dock att det är en metod som inte används i den utsträckning som den borde 

göras i förskolorna. Wasik skriver i sin artikel att förskolorna vinner mycket på att arbeta med 
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bl.a. barns språkutveckling i små grupper. Med små grupper menar hon grupper med högst 

fem barn i. Arbete i små grupper gör att barnen får större möjlighet att utrycka sig och att bli 

lyssnade på. Pedagogen ges också en större möjlighet till att kunna utmana barnet utifrån 

barnets kunnande och intressen. Pedagogen kan med frågor göra så att barnet får möjlighet att 

utveckla sina tankegångar. Interaktionen mellan den vuxne och barnen, och mellan barnen är 

viktig för barnets utveckling av språket och för att öka barnets ordförråd. Wasik menar att det 

inte räcker med att dela in barnen i mindre grupper för att utveckling och lärande ska ske. Hon 

menar att pedagogen har en nyckelroll i detta arbete. Det är pedagogen som planerar och utför 

arbetet i den lilla gruppen och det är den som med sina frågor och sitt intresse styr samtalen. 

(Wasik, 2008). 

Lässtund  

Lässtunden ses som en viktig del i förskolans språkstimulerande arbetssätt. Damber (2015) 

studerar i sin forskning just lässtunden. Hennes resultat visar att läsning sker i genomsnitt en 

gång om dagen, i en planerad rutinsituation i anslutning till lunchen, den så kallade läsvilan. 

Läsningen är oftast oplanerad och oberoende av övriga aktiviteter och teman samt innehåller 

sällan uppföljande aktiviteter eller frågor/diskussioner kring innehållet i böckerna. Böckerna 

väljs slumpmässigt utan bakomliggande tanke. Damber tolkar lässtunden mer som en 

disciplinär åtgärd, för att samla och lugna ner barnen, än som en språkstimulerande metod. 

Hon menar att förskolan inte utnyttjar de tillfällen som ges, för att ge barnen en optimal 

inlärningsmöjlighet, speciellt för de språksvaga och flerspråkiga barnen. Hon anser att 

läsningen ska ingå i ett tematiskt arbetssätt, där läsning är involverad i övriga aktiviteter. 

Läsningen ska planeras av alla i arbetslaget och följas upp av aktiviteter och diskussioner, där 

utveckling av kunskaper, frågor, kommentarer och reflektion är naturliga delar. 

Benckert och Obondo (2000) visar i sin studie på de positiva effekterna planerade sagostunder 

och medvetet språkarbete anknutet till sagor kan ha, hur de ökar de flerspråkiga barnens 

möjligheter att bemästra det svenska läs- och skrivspråket. De menar att kvaliteten på 

interaktionen mellan barnen och den vuxne är lika viktig som läsningen och böckerna för de 

flerspråkiga barnens läs-, språk- och skrivutveckling. Det vill säga att de vuxna utmanar 

barnen i deras tänkande och låter dem koppla innehållet i böckerna som de läser till sina egna 

tankar och livssituation, och på detta sätt öka deras språkförståelse. De menar att det är viktigt 

att pedagogerna i förskolan inser vilket ansvar de har för att utveckla barnens språk oberoende 

vilken språkbakgrund barnen kommer ifrån. Det är pedagogernas uppgift att överbrygga de 

olika språkbakgrunderna och ge dem så goda förutsättningar som möjligt. Obondo och 

Benckert (2000) menar även att sagostunden inte ska vara någonting som bara görs i 

förskolan, utan att den ska vara genomtänkt och planerad, det ska vara ett medvetet val av 

böcker och det ska finnas en planerad tid för att arbeta med böckerna.  

Wedin (2010) studerar hur berättande och återberättande används som ett medel/metod att 

utveckla barnens språk och för att utveckla de kunskaper som de behöver i de högre åldrarna, 

och som ett sätt att jobba med språket i ett mångkulturellt klassrum. Även små barn använder 

berättandes form och med hjälp av stöttning från vuxna kan de utveckla sitt berättande. 

Pedagogerna behöver organisera så barnen kan berätta under längre stunder. Oftast vill 
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pedagogerna att alla ska få prata vilket kan leda till att barnen får för lite tid, för korta ”prat” i 

förskolan menar Wedin (2010) 

Sång och musik 

Även musikaktiviteter kan skapa bra förutsättningar till både språkutveckling och till bättre 

gemenskap menar Ehrlin (2012). Genom återkommande musikaktiviteter kan barnen möta ord 

och begrepp, få kunskap om meningsuppbyggnad, språkljud och språkrytmer som påverkar 

språkutvecklingen på ett väldigt positivt sätt. Texten illustreras av bilder och rörelser så 

innehållet blir mer förståeligt för barnen och speciellt för de flerspråkiga barnen förklaras 

orden i sångerna tydligt. Ehrlin menar också att musik är bra för gruppens känsla av 

gemenskap, att man skapar ett gemensamt uttryck med hjälp av sång, ljud och rörelser. Alla 

barn har stora möjligheter att delta på sina egen premisser och det finns stora möjligheter att 

utnyttja sånger och musik från hela världen, att ta vara på barnens och familjernas kulturella 

bakgrunder. 

Måltidssituationer  

Skans (2011) lyfter måltidssituationen som ett bra tillfälle för språkträning och 

begreppsförståelse i förskolan, men att måltiden inte alltid tas tillvara för ett lärande, utan att 

de praktiska kring matsituationen tar överhand. Kultti (2014b) visar i sin studie att samtalen 

vid måltidssituationer på svenska förskolor kretsar kring det som finns här och nu, eller kring 

ämnen som alla kan relatera till t.ex. hur det var när de kom till förskolan på morgonen eller 

vad de gjort på förmiddagen. Detta skriver även Skans (2011) om, han menar att det är det 

gemensamt upplevda som är i fokus och något som används för kommunikation och 

språkträning i förskolan. Kultti (2014b) ser däremot inga samtal under måltiderna som lyfter 

de olikheter som finns hos barnen, det flerspråkiga och mångkulturella är osynligt i samtalen 

runt bordet. Pedagogen har en viktig roll i vilket fokus samtalet får kring bordet och att den 

styr vart samtalet tar vägen. Hon menar att om samtalen kring bordet ska leda till lärande och 

språkutveckling bör barnen få flera tillfällen till att samtala med både barn och vuxna och en 

chans att agera självständigt. Detta talar även Scheridan, Pramling, Samuelsson och 

Johansson (2009) om. De skriver om svårigheten att mäta kvaliteten på förskolans 

verksamhet, men de menar att en indikation på om förskolan håller en hög kvalitet är att se 

vilket fokus samtalen kring bordet har vid måltidssituationer. De uttrycker att en förskola med 

hög kvalitet ger barnen många chanser att träna på att vara självständig i måltidsituationen, de 

får även stort utrymme att agera socialt med både vuxna och barn och utrymme att 

kommunicera. På en förskola med låg kvalitet fokuseras samtalen runt bordet till de regler 

som ska hållas. De har ofta en kaotisk atmosfär och barnen ges få tillfällen till att träna på att 

vara självständiga och kommunicera med barn och vuxna. Grover Aukrust och Rydland 

(2011) menar att det är viktigt att de flerspråkiga barnen får många tillfällen för att möta nya 

ord, uttryck och förklarande samtal. De 15 timmar som barnen sitter vid bordet per vecka är 

ett ypperligt tillfälle för detta (Kultti, 2014). 
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Informations- och kommunikationsteknik 

Sverige är i framkant vad det gäller IT-användandet, och många barn möter informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) både på fritiden och i förskolan (Samuelsson, 2014). Däremot 

kan det se väldigt olika ut hur förskolorna arbetar med IKT. Samuelsson (2014) menar att 

pedagogernas utbildning inte hänger med i den takt som IKT har blivit en del av förskolans 

vardag. Pedagogerna har en viktig roll när barnens IKT användande ska leda till utveckling 

och lärande (Nilsen, 2014). Ett av IKT-verktygen som förskolorna använder mest i är 

lärplattan. Den är ett lätthanterligt verktyg som även de minsta barnen kan använda sig av 

(Gällhagen & Wahlström, 2013). Gällhagen och Wahlström menar att pedagogerna kan 

använda lärplattan som ett komplement i den pedagogiska verksamheten och att med hjälp av 

lärplattans funktioner tränar barnen på att samarbete, att lyssna, att följa instruktioner, att 

träna färger och former, bokstäver och spela in ljud. Möjligheterna är oändliga. Gällhage och 

Wahlström menar dock att det är viktigt att pedagogerna reflekterar och utvärderar arbetet 

med lärplattan för att den ska användas på ett utvecklande och lärande sätt. När det gäller 

arbetet med de flerspråkiga barnen, kan lärplattan vara ett verktyg för att stärka barnets 

modersmål. Olika appar gör att barnen kan använda sig av och träna och lyssna till sitt 

modersmål även när ingen av pedagogerna pratar barnets modersmål.  

 

TEORETISKA PERSPEKTIV 

I vår studie utgår vi från två perspektiv, nämligen specialpedagogiskt perspektiv och 

sociokulturellt perspektiv. Vi vill belysa den specialpedagogiska sidan av arbetet med 

flerspråkiga barn i förskolan och se vilka förutsättningar som ges för språkutveckling och 

identitetsskapande. Språkutveckling och identitetsskapande är beroende av det sociala 

sammanhanget och de möten mellan människor som sker i förskolan, därför anser vi att det är 

viktigt att även se studien ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi kommer även att tolka och 

analysera vårt material utifrån en interkulturell pedagogik, för att vi anser att det är ett viktigt 

förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn.  

Specialpedagogiskt perspektiv 

Specialpedagogiken kan både vara generell och specifik. Det vanligaste är att man ser 

specialpedagogiken som den pedagogik som används när den vanliga pedagogiken inte räcker 

till, att det görs extra anpassningar och stödinsatser, den är då specifik. När 

specialpedagogiken är mer generell handlar det om att tillsammans skapa en pedagogik som 

kan möta alla barn utan att lyfta ur någon ur gemenskapen. Det är i detta sammanhang det 

pratas om inkludering. (Lutz, 2013) 

Inkludering handlar om att miljön måste anpassas till barns olikheter, det handlar om 

delaktighet och att alla ska kunna vara med och påverka förutsättningarna i verksamheten. Det 

gäller att skapa en generell pedagogik som motverkar exkludering av vissa barn (Lutz, 2013). 

Mångfalden måste välkomnas och olikheter ses som en tillgång, inkludering handlar då om 

hela skolan och alla elevers delaktighet och gemenskap (Ahlberg 2015). 
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Nilholm (2012) skiljer mellan proaktiva och reaktiva verksamhetskulturer. I proaktiva 

verksamhetskulturer försöker man förhindra att problem uppstår, ett förebyggande arbete, i 

reaktiva verksamhetskulturer agerar man först när problemen uppstår. Nilholm betonar att 

förebyggande arbete handlar om att förskolan håller en hög kvalité och stödjer barn som är 

eller skulle kunna bli i riskzonen för att hamna i svårigheter. Han menar att det är viktigt att 

det görs i den vanliga verksamheten och sker på ett icke utpekande sätt. ”Andelen elever som 

behöver extra stöd blir mindre om alla elever från början ges goda möjligheter att lära” 

(Nilholm 2012, s 13).  

Inom specialpedagogiken talas det ofta om barn i behov av särskilt stöd men vilka barn gäller 

detta? Skollagen säger att ”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (SFS 2010:800). I 

Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlunds (2010) studie tydliggörs två 

perspektiv när det handlar om hur pedagoger i förskolan definierar ”barn i behov av särskilt 

stöd”. Det ena är ett organisationsperspektiv som handlar om hur det är organiserat och hur 

verksamheten ser ut. Här uttrycker sig pedagogerna främst om det som rör personal, tid och 

resurser. Det andra är ett elevperspektiv som handlar om att pedagogerna utgår från barnets 

förutsättningar och behov. Det här perspektivet delas in i tre kategorier, det första är att alla 

barn är i behov av stöd, alla har behov som behöver tillgodoses, det är bara en fråga om mer 

eller mindre. Det andra är att barn med diagnoser är barn i behov av stöd. Det tredje är att 

vissa barn kan behöva extra stöd för att klara av sin vardag även om det inte finns någon 

diagnos, det kan röra sig om kortare eller längre perioder. Här kan det handla om sociala, 

emotionella, intellektuella, medicinska och psykologiska svårigheter. I den här kategorin 

placeras bland annat barn med invandrarbakgrund.  

Sociokulturellt perspektiv  

Det handlar om att människan ses som en social och kulturell varelse och grundar sig till stor 

del i Vygotskijs kulturhistoriska teorier. Fokus ligger på relationerna mellan kollektivet och 

individen, samt hur individen tillägnar sig kulturella redskap och hur dessa används i sociala 

praktiker (Säljö, 2000).  

För att förstå och kunna agera i världen använder vi oss av olika typer av hjälpmedel/verktyg, 

som inom sociokulturellt perspektiv beskrivs som kulturella redskap. Redskapen kan vara av 

fysisk karaktär eller av intellektuell karaktär. De fysiska redskapen, även kallade artefakter, är 

redskap gjorda av människan med ett speciellt syfte och med speciella egenskaper t.ex. kniv 

som används i syfte att t.ex. dela saker och ska vara vass utan att man skär sig. De 

intellektuella även kallad språkliga, är tankeredskap som hjälper oss att förstå och agera i 

olika sammanhang. Språket är ett verktyg, både det talade och det skriftliga. Men även om en 

uppdelning har gjorts är fysiska och språkliga verktyg beroende av varandra och svåra att 

skilja åt. (Säljö, 2013) Vygotskij intresserar sig för hur samverkan mellan människan och hur 

de kulturella redskapen ser ut, hur vi använder dessa redskap för att förstå och agera i 

omvärlden. Han kallar denna process för mediering (Vygotskij, 1934,1999). 
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Människans viktigaste redskap är språket. Vi använder språket till att beskriva, förklara, förstå 

och tänka kring omvärlden. Vi föds inställda på socialt samspel och kommunikation, språket 

är då ett viktigt redskap för att upprätthålla och utveckla kommunikationen människor 

emellan. ”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande.” 

(Vygotskij, 1934,1999. s 10). Vygotskij (1934,1999) anser att språket först används för att 

kommunicera med sin omvärld, att det fyller en social funktion, för att sen bli ett verktyg till 

att kommunicera med sig själv, att tänka. Han kallar det för yttre språk och inre språk.  

Människan är en social och flexibel varelse som kan anpassa sig till de rådande levnadsvillkor 

den befinner sig i. Genom kommunikation och samspel med omgivningen lär sig barnet 

färdigheter och kunskaper som den behöver just här och nu för att klara sig, den socialiseras 

in i det sociala sammanhang den befinner sig i just nu.  Människan lär och utvecklas i alla 

sociala sammanhang i interaktion med andra (Säljö, 2013). ”Lärande är en aspekt av alla 

mänskliga handlingar och måste förstås som en integrerad del av sociala praktiker. Lärandet 

är lika naturligt för människan som att andas och äta” (Säljö, 2013, s 16). Lärande och 

utveckling måste ses i den sociala och kulturella kontexten som den sker i. Goda relationer 

och god social miljö ger goda förutsättningar för lärande och utveckling.  

Inom sociokulturellt perspektiv pratar man även om appropiering, det vill säga att människan, 

i socialt samspel, förändrar tidigare kunskaper utifrån nya erfarenheter. Säljö skriver att i ”en 

mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig från 

sociala situationer och brukar i framtiden” (2000 s. 13). Vygotskij (1934,1999) menar att 

inlärning är mest fruktbar inom den närmsta utvecklingszonen. Det vill säga den 

utvecklingsfas barnet befinner sig i när barnet kan klara något med hjälp eller i samarbete med 

någon som redan behärskar kunskapen. Barnet kan lösa svårare uppgifter i samarbete eller 

med handledning än på egen hand. Vidare säger han att det barnet kan idag med hjälp, klarar 

de på egen hand i morgon. I den här zonen kan barnet behöva hjälp i form av stöttning 

(scaffolding). Om barnet får hjälp att t.ex. strukturera upp, få handledning av någon som kan, 

någon som visar hur det görs eller får resurser att klara något, kan barnet få förståelse och på 

så vis komma vidare i sin utveckling till att klara sig själv, tillägna sig kunskapen. Detta kallas 

för stöttning och är ett viktigt begrepp inom sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). 

Stöttningen ska utgå från barnets motivation och intresse och minskas allt eftersom barnet 

klara sig själv. Syftet med stöttning är att barnet ska lära sig behärska kunskapen/färdigheten 

själv, utan hjälp. 

Interkulturell pedagogik 

Interkulturell pedagogik kan ses som att människor med olika kulturer samverkar och berikar 

varandra (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Det antyder en process eller en interaktion 

mellan människor med grund i ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och social rättvisa 

(Lahdenperä, 2004). Begreppet lanserades mer officiellt i en utredning av språk och 

kulturarvsutredningen, Olika ursprung – Gemenskap i Sverige (SOU 1983:57).  I rapporten 

lyftes att det fanns ett behov av ett nytt sätt att förhålla oss till varandra på grund av den ökade 

invandringen och att Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle, man ville minska 

rasdiskrimineringen. De framhåller att interkulturell undervisning skulle gynna 

mångkulturella skolor och att skolorna skulle kunna förebygga fördomar, negativa attityder, 
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mobbning och diskriminering genom detta arbetssätt. Eleverna skulle bli mer medvetna om 

sin egen och andras verklighet. 

Interkulturellt förknippas ofta med mångkulturellt, vilket inte är så konstigt då de ligger 

väldigt nära varandra. Här finns dock ett behov av att förklara begreppen lite tydligare, 

eftersom det finns en väsentlig skillnad dem emellan. Interkulturellt antyder en handling, en 

interaktion mellan minst två parter, t.ex. vilket förhållningssätt och metoder det används på en 

förskola. Medan mångkulturellt står för ett tillstånd, att det finns många kulturer 

representerade t.ex. på en viss förskola, men det säger inget om vilken relation som finns dem 

emellan (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

Vad innebär det då i förskolan att arbeta interkulturellt? Enligt myndigheten för 

skolutveckling (2008) handlar interkulturell pedagogik om att se alla språk och kulturer som 

viktiga, att skapa miljöer och möten där olika dialoger tillåts och olika åsikter och meningar 

accepteras samt att bli medveten om sitt eget förhållningssätt. Att vara medveten om sin egen 

etnocentricitet är en viktig del i interkulturellt förhållningssätt, för att när vi själva vet vem vi 

är och vad vi har med oss, kan vi lättare möta andra med respekt och utan förutfattade 

meningar. ”För att vi som pedagoger ska kunna använda oss själva och våra erfarenheter som 

redskap i mötet med andra människor måste vi bli klara över vilket socialt och kulturellt arv 

vi har och vilka värderingar som styr oss.” (Myndigheten för skolutveckling, 2008. s, 67) Vi 

behöver få insikt om att barnen bär med sig olika erfarenheter och kunskaper från det sociala 

och kulturella sammanhang de vuxit upp i och att vi saknar kunskaper om saker som kan vara 

självklara för barnet. Det gäller att se och möta varje barn som individ och inte som 

representant för en grupp eller en kultur, att lära känna just detta barn och dess föräldrar. Här 

är det viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrarna som grundar sig på ett givande och 

tagande och att ta vara på föräldrarnas erfarenheter och kunskaper (Myndigheten för 

skolutveckling 2008). 

Lahdenperä (2004) strukturerar upp den interkulturella lärprocessen i tre delar. Den första är 

studentaktiv och erfarenhetsbaserad undervisning, det vill säga att lyfta erfarenheter, 

upplevelser och kunskaper. Den andra är kulturkontrastivt perspektiv, att eleverna 

konfronteras med andra sätt att tänka och värdera för att bli varse om sitt eget. ”Den 

springande punkten är att man konfronteras med ett annat sätt att se och uppfatta olika 

företeelser liksom alternativa kulturella uttryck.” (Lahdenperä, 2004, s 25). Den tredje är 

känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen. 
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METOD  

Vi har undersökt hur fyra förskolor stödjer och stimulerar flerspråkiga barn i deras språk- och 

kommunikationsutveckling samt identitetsskapande. Vi ville ta reda på hur förskolor arbetade 

kring flerspråkighet, vilka möjligheter och hinder de upplevde fanns och vilken kompetens 

och vilka verktyg som behövdes. Detta har vi gjort genom ett besök på varje förskola och 

intervju med några av pedagogerna. Vi intervjuade även en specialpedagog med kunskap om 

flerspråkighet, för att få en djupare förståelse för det specialpedagogiska perspektivet i ämnet. 

Vi har även intervjuat en modersmålstränare (så kallas modersmålsläraren i förskolan), för att 

få en insikt i hur modersmålsstödet i förskolan ser ut. Vi använde oss av halvstrukturerade 

intervjuer, för att få en fördjupad kunskap om ämnet vi valt att undersöka. Frågorna har sin 

grund i våra forskningsfrågor för att säkerställa att vi fått svar på de frågor vi ställt, att 

materialet blir relevant i förhållande till vårt syfte (Backman, 2013). Vi gjorde även 

studiebesök på förskolorna före intervjuerna för att få en djupare förståelse kring hur de 

arbetade och hur flerspråkighet synliggjordes i lärmiljön.  

Studien följde Kvale och Brinkmann (2014) sju steg för en intervjustudie, nämligen 

tematisering, planering, genomförande, utskrift, analys, verifiering och rapportering.  

Planering och etiska överväganden 

Vi valde att studera fyra förskolor, med kravet att de hade flerspråkiga barn i verksamheten. 

Vi valde även ut förskolor från olika skolområden i kommunen och med olika profiler. Vi 

valde dessa kriterier för att få en fördjupad kunskap i olika förskolors arbete kring 

flerspråkiga barn.  

Förskola 1: där besökte vi en avdelning som bedrevs på ett minoritetsspråk och av den 

anledningen hade barn från hela kommunen. Förskola 2 var belägen i ett mångkulturellt 

område, och hade stor vana av att arbeta med flerspråkiga barn. Förskola 3 var belägen i ett 

område med störst andel enspråkiga barn, endast ett fåtal flerspråkiga barn i barngruppen. 

Förskola 4 hade en kristen profil med störst andel enspråkiga barn, endast ett fåtal flerspråkiga 

barn i barngruppen.  

Tabell 1: Översikt över förskolorna som är med i studien. 

 Profil  Upptagningsområde  Antal informanter 

Förskola 1 Minoritetsspråk på 

en avdelning (bara 

den avdelningen vi 

besökte). 

Hela kommunen 1 förskollärare 

1 barnskötare  

1 gymnasielärare 

(Även tidigare 

modersmålslärare) 

Förskola 2 Kommunal Mångkulturellt område 2 förskollärare 

Förskola 3 Kommunal  Liten kulturell mångfald i 

området. 

3 förskollärare  

1 barnskötare 

Förskola 4 Kristen profil Hela kommunen, störst andel 

barn med svenska som 

modersmål 

2 förskollärare  

1 barnskötare 
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Vi vände oss först till förskolechefer på förskolorna. Vi mailade ut ett brev där vi berättade 

vilka vi var, vad vi studerade och att vi ville komma på studiebesök och göra intervjuer med 

fyra pedagoger/förskola. Det visade sig svårt att få förskolor att ställa upp via 

förskolecheferna, så därför vände vi oss direkt till förskolorna och berättade om vår studie och 

bokade in tid för studiebesök och intervjuer. Utgångspunkten var att få göra fyra 

intervjuer/förskola, men på grund av sjukdomstider och tidsbrist på förskolorna blev antal 

intervjuer följande; Förskola 1: tre intervjuer, förskola 2: två intervjuer, förskola 3: fyra 

intervjuer och förskola 4: tre intervjuer. Totalt blev det 14 intervjuer, tre barnsköterare, en 

lärare och åtta förskollärare (dessa kommer gemensamt att benämnas pedagoger i rapporten), 

en specialpedagog och en modersmålstränare. Vi tog kontakt med specialpedagogen genom 

att ringa och boka in en tid för intervju. Modersmålstränaren tog vi kontakt med i samband 

med intervjuer på en av förskolorna. 

Vi förberedde intervjuerna genom att göra två halvstrukturerade intervjuguider (en till 

pedagogerna och modersmålstränaren och en till specialpedagogen). Den som användes till 

pedagogerna innehöll tydliga teman med frågeförslag. Våra forskningsfrågor var inte 

kopplade till ett speciellt tema utan frågorna var integrerade inom alla våra teman på olika 

sätt. (bilaga 3). Vi valde halvstrukturerade intervjuer med tydliga teman, för att vi var två 

personer som intervjuade informanterna och vi ville ha så likvärdiga intervjuer som möjligt. 

Vi var medvetna om att vi ändå satte en personlig prägel på intervjuerna, eftersom intervjuer 

är ett samspel mellan två parter, den som intervjuar och informanten. (Kvale och Brinkmann, 

2014). För att underlätta analysen delade vi in intervjuguiden i olika teman (Backman, 2013). 

Intervjuguiden som vi använde till specialpedagogen valde vi att ha utan teman, för att denna 

intervju skulle vara mer övergripande och öppen och kunna kopplas till de övriga intervjuerna 

på ett friare sätt (bilaga 4). I följebreven (bilaga 1) tydliggjorde vi syftet med studien, vad den 

skulle användas till och att alla deltagare var anonyma samt att det var frivilligt att delta och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Genomförande 

Vi informerade informanterna i samband med intervjun att det var frivilligt att delta, att de var 

anonyma i rapporten och att de när helst kunde avbryta sin medverkan, med andra ord att vi 

följde de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi spelade in intervjun för på 

så vis kunde vi lägga all vår koncentration på informanten. Inspelade intervjuer underlättade 

även utskriften och analysen efter intervjun. Vi använde oss av öppna, korta och enkla frågor. 

Vi frågade upp vid oklarheter och klargjorde informanternas svar. Detta underlättade vid 

analysen och ökade tillförlitligheten på vår studie (Kvale och Brinkmann, 2014). Aktivt 

lyssnande var en viktig del under intervjun, på så vis kunde vi ställa relevanta följdfrågor och 

upptäcka underliggande information. Vi avslutade intervjun genom att sammanfatta vad som 

framkommit och gav informanten möjlighet att tillägga ytterligare information. Detta för att 

öka tillförlitligheten i vår intervjustudie. 

Studiebesöken gjordes före intervjuerna för att få en känsla för förskolan, en inblick hur 

lärmiljön ser ut och en bra grund till intervjuerna. Vi förberedde oss genom att göra en tydlig 
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observationsmall (bilaga 2) för att veta vad vi skulle titta på. Studiebesöken såg lite olika ut. 

Vi anpassade oss efter förskolornas möjlighet att ta emot oss. Två av förskolorna besökte vi 

tillsammans och två av förskolorna delade vi upp mellan oss. Tiden för studiebesöken 

varierades mellan ca två timmar och sex timmar. 

Utskrift 

Vi transkriberade relevant information ordagrant. Småprat och information som inte var 

aktuell för vår studie sorterades bort. Vi var medvetna om att vid transkribering översatte vi 

talspråk till skriftspråk och att detta kunde medföra att en del av samtalet gick förlorat, då 

samtalet även innehåll kroppsspråk och mimik som påverkar det som sades (Kvale och 

Brinkmann, 2014). När vi hade transkriberat och skrivit ut alla intervjuerna, färgmarkerade vi  

relevant information utifrån intervjuguidens teman, alltså metoder för språkstimulering, 

kommunikation, lärmiljö, mottagande av flerspråkig familj, modersmålsstöd och 

förhållningssätt kring flerspråkighet.  

Analys  

Under analysens gång förändrade vi våra teman så att de bättre stämde överens med vårt 

resultat. Det blev nu språkstimulering, kommunikation, lärmiljö, modersmålsstöd, barns 

kulturella bakgrund, barn i behov av särskilt stöd och kunskaper och verktyg. Under varje 

tema jämfördes alla intervjuer med det vi observerade vid studiebesöken. Vi analyserade 

sedan resultatet mot våra teoretiska perspektiv.  

Verifiering 

Det är viktigt i en kvalitativ studie att validiteten genomsyrar studiens alla steg. Studiens 

resultat påverkas även av forskarens hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har 

haft detta i åtanke genom hela processen och vi är medvetna om att vi inte har den 

hantverksskicklighet som skulle vara önskvärd. 

Vi använde oss av två olika metoder, intervjuer och observationer för att stärka vårt resultat 

med metodtriangulering (Stake, 1995). Vi valde att utföra studien på olika typer av förskolor, 

och att utföra intervjuerna med pedagoger, specialpedagog och modersmålstränare för att 

kunna se problematiken ur olika perspektiv. Det var en form av triangulering som ökade 

tillförlitligheten på vårt resultat (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2008).  

Vi var intresserade av vad just dessa personer ville berätta kring detta ämne och var medvetna 

om att vi inte kan få veta exakt vad dessa människa tänker och känner utan bara det som de 

valde att delge oss (Säljö, 2000). Deras utsagor behöver inte vara sanningen om hur arbetet på 

förskolan utfördes, det var deras tolkning och uppfattning av fenomenet.  

Innan vi började intervjua informanterna gjorde vi en tydlig plan tillsammans. Vi gick tydligt 

igenom hur intervjuerna skulle gå till, gjorde en intervjuguide med tydliga teman och 

diskuterade hur vi skulle analysera och tolka materialet i våra intervjuer. Att medlemmarna i 

forskarlaget kommer överens innan hur de ska tolka det de ser och hör ökar den interna 

reliabiliteten menar Bryman (2013). Under intervjuerna tänkte vi på att ställa öppna och enkla 

frågor och att sammanfatta och fråga upp om något var oklart, detta för att klargöra vad 



18 
 

informanten menade, så att vår tolkning skulle bli så korrekt som möjligt. Vi transkriberade 

våra egna intervjuer ordagrant och i nära anslutning till intervjuerna så att vi hade intervjuerna 

färskt i minnet vid transkriberingen.  

Vi är medvetna om att våra resultat inte kan gälla för alla förskolor som har flerspråkiga barn, 

men genom att jämföra med tidigare studier som är gjorda på området, kan resultaten ändå ge 

en viss generalisering (Bryman, 2013). 

    

RESULTAT 

I resultatdelen redovisade vi resultatet från vår intervjustudie i sju underrubriker, nämligen 

kommunikation, språkstimulering, lärmiljö, barns kulturella bakgrund, modersmålsstöd, i 

behov av särskilt stöd och kunskaper och verktyg. Vi gjorde en separat resultatanalys men 

valde sedan att koppla ihop den med diskussionen för att det inte skulle bli så många 

upprepningar och för att få ett bättre flyt i texten. 

 

Kommunikation 

De intervjuade pedagogerna uttrycker att barn är duktiga på att kommunicera utan att ha 

språket. De använder sig av kroppsspråket, gester och mimik.  

De är bra på att kommunicera ändå, med kroppsspråket. I leken så kan de 

otroligt nog, kan jag känna, fungera så bra fast de inte har språket, att det blir 

leken blir som deras språk. 

De vuxna använder sig av samma strategi när de kommunicerar med barn som inte behärskar 

språket ännu. Majoriteten av pedagogerna uttrycker dock att de flerspråkiga barnen kan få 

problem i leken när de blir lite äldre, när deras lek börjar bygga på att deltagarna kan 

kommunicera om lekens handling, riktning och innehåll. Alla pedagogerna berättar att de 

upplever att det är viktigt att barnen får möjlighet att leka i mindre grupper där en pedagog 

kan vara närvarande som stöd och språkbrygga. Många upplever dock att de inte kan utföra 

den metoden i den utsträckning de skulle vilja. Barngruppernas storlek är ett stort hinder för 

denna metod. Pedagogerna menar att om en pedagog går iväg med ett fåtal barn blir antalet 

barn som är kvar för många på de pedagoger som finns att tillgå.  

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

För att stödja den talade kommunikationen använder sig sex av pedagogerna av tecken som 

stöd, fem av dem för att det finns barn på avdelningen eller på förskolan som har behov av 

tecken i sin kommunikation. På en avdelning försöker pedagogerna att använda tecken för att 

de tror att det är bra för barnen att få ett stöd till det som sägs med hjälp av tecken. Fyra av de 

sex pedagogerna som använder sig av tecken som stöd uttrycker att de flerspråkiga barnen 

inte är orsaken till att de använder tecken, men att de tror att de gynnas av det. De menar att ju 

fler sinnen som stimuleras, ju lättare sker inlärning och utveckling. De två resterande 

pedagoger upplever ingen skillnad på de enspråkiga barnen och de flerspråkiga barnens 

användande och förståelse av tecken som stöd. 
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Bildstöd är en annan metod pedagogerna använder sig av för att konkretisera och förtydliga 

saker och händelser i kommunikationen med barnen. Bildstöd används för att barnen ska få en 

förståelse för vad som händer och sker på förskolan. Bilderna blir ett sätt att konkretisera vad 

det är man vill säga eller visa. Detta upplever alla pedagogerna gynnar alla barn, men speciellt 

de barn som har svårt att förstå enbart den talade kommunikationen och de flerspråkiga 

barnen som inte har bemästrat det nya språket ännu.  

Alla intervjuade pedagoger menar att det är viktigt att se till alla olika möjligheter för att 

kunna kommunicera när det talade språket inte finns där. Det menar att det finns stora 

möjligheter i de ovan nämnda metoderna och att det gäller att vara uppfinningsrik. 

Specialpedagogen håller med i detta, ”Tecken, bilder och konkret material. Tydliga vuxna 

som förstärker det talade språket, man har ju ett otroligt instrument i kroppen.” Dock ser 

pedagogerna det som ett hinder att alla t.ex. inte har kunskap i tecken som stöd, eller tid att 

utforma olika form av bildstöd i den utsträckning det skulle behövas.  

Språkstimulering  

Alla intervjuade pedagoger i vår studie anser att språkstimulering ska vara roligt och 

engagerande och logiskt för barnen. De menar att det är viktigt att använda sig av vardagen 

och det dagliga språket för språkstimulering. Pedagogerna menar också att det är viktigt att 

arbeta med hela individen för att på bästa sätt nå språkutveckling. Att som pedagog vara 

engagerad och intresserad och benämna, repetera och tydliggöra situationer för barnen och 

låta barnen språkbada dvs. att de får höra språket mycket och ofta och i många olika 

situationer. Särskilt viktigt är detta när det gäller barn som ska lära sig ett nytt språk. ”Den 

viktigaste språkstimuleringen man kan ge är det här vardagliga”. Tre av de intervjuade 

pedagogerna uttrycker även att det är viktigt att veta på vilken språknivå barnet befinner sig, 

för att kunna utmana och stötta barnet på bästa sätt i deras språkutveckling. 

Om man tänker på ett barn med svenska föräldrar så kan det språket ha 

utvecklats så mycket mera om man jämför med ett barn som just kommit till 

Sverige och då kanske man måste gå ner igen på den här lite yngre nivån igen 

och börja om, för om jag pratar för mycket eller för svårt då tröttnar barnet då 

slutar de lyssna.  

Detta är speciellt viktigt när det gäller flerspråkiga barn. De menar att det är lätt att barnet ger 

upp om språknivån blir för svår. 

Rutinssituationer 

De flesta av pedagogerna talar om att förskolans återkommande rutinsituationer ger 

pedagogerna stora möjligheter att arbeta med språkstimulering tillsammans med barnen ”Det 

är så mycket som sker i vardagen, man pratar med barnet när man äter, klär på sig, byter 

blöja. Ja alla de här tidpunkterna på dagen är gyllene tidpunkter att ta tillvara på.” En av dessa 

rutinsituationer som pedagogerna lyfter som ett ypperligt tillfälle för att arbeta med 

språkstimulering är lunchen. De flesta av pedagogerna lyfter att det är ett bra tillfälle för 

samtal, om vad som hänt på förmiddagen, eller för att benämna saker som finns på bordet 

eller annat som finns i närheten, be någon att skicka något, prata om färger etc. Några av 

pedagogerna upplever dock att de inte kan utnyttja dessa rutinsituationer till fullo. De menar 
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att ett hinder för att arbeta optimalt med språkstimulering i de vardagliga situationerna är att 

barngrupperna är för stora. Storleken på barngruppen menar pedagogerna gör att 

rutinsituationer som t.ex. lunchen blir stressiga och pedagogerna kan då inte vara den 

stöttande, lyssnande och utmanade pedagog som behövs för att kunna utmana barnen i deras 

språkutveckling.  

Vid intervjuerna framkommer att de två rutinsituationer som pedagogerna anser som mest 

språkstimulerande är samling och lässtund. Alla pedagoger vi intervjuar berättar att de har 

samling och lässtund varje dag. Majoriteten av pedagogerna berättar att de har speciella 

språksamlingar där de fokuserar på olika språkområden åt gången. Innehållet varierar men de 

flesta av pedagogerna använder sig av sånger och hälften av pedagogerna berättar att de 

använder rim och ramsor. Några av pedagogerna berättar att de utgår från olika böcker och 

använder flanosagor (en form av bildstöd till sagor). En pedagog berättar att de uppmuntrar 

barnen att berätta saker och att lyssna på varandra. En annan pedagog nämner även att de 

arbetar med rytmer. Alla pedagoger uttrycker att de som pedagoger har ett stort ansvar att se 

till att alla barn får talutrymme. Många av dem använder sig av ett föremål som de skickar 

runt i samlingen, när barnet håller i föremålet är det bara just det barnet som får prata, de 

andra barnen får lyssna. En pedagog lyfter dock att en nackdel med denna metod är om barnet 

har svårt för svenskan och inte kan göra sig förstådd, då menar pedagogen att det kan det bli 

svårt och frustrerande för barnet. I sådana situationer betonar pedagogen att det är viktigt att 

det finns en lyssnande och stöttande pedagog. 

Majoriteten av pedagogerna i studien berättar att de har lässtunder förlagda efter lunchen. En 

avdelning har inte någon planerad lässtund, då deras barn sover efter lunchen och de läser 

mycket spontant istället, och en avdelning läser både på förmiddagen och efter lunchen. De 

menar att alla barn ska få minst en lässtund per dag även om man är liten och sover efter 

lunchen. Detta håller specialpedagogen med om. Hen uttrycker att det är viktigt att lässtunden 

inte enbart sker efter lunchen då barnen är trötta och kanske inte orkar lyssna koncentrerat, 

utan att lässtunden bör ske även på andra tider. Detta menar hen är särskilt viktigt när det 

gäller de flerspråkiga barnen. För dem är sagoläsning en viktig del i deras språkstimulering.  

De flesta förskolorna uttrycker att lässtunden är en aktivitet som utförs utan att den är så strikt 

planerad. Att den görs för att barnen ska få en lugn stund under dagen under tiden som 

pedagogerna får en möjlighet att ta ut sin rast. 

Vi kör efter lunchen, en vuxen dukar bort och går på rast. Vi måst få rast också, så 

det passar rätt bra att ha en lugnare aktivitet efter lunchen. Då är det ju bra att läsa 

eller berätta.  

Några av pedagogerna berättar att de väljer ut böcker utifrån barnens intresse eller teman som 

avdelningen för tillfället arbetar med. Pedagogerna som arbetar på avdelningen för 

minoritetsspråk lyfter vikten av läsvilan lite mer än de övriga. De berättar att de vill att 

läsvilan ska göras intressant för barnen, att man pratar mycket om handlingen och bilderna, 

lyfter nya och svåra ord och skriver upp dem på en lista så de kan gå tillbaka och se på dem 

igen. En av pedagogerna uttrycker att läsningen ska vara en medveten aktivitet som kräver 

närvarande pedagoger, en annan sa ”det är ju där vi nyanserar vårt språk, i de nya böckerna, i 

de nya orden” De uttrycker att det är viktigt att på bl.a. detta sätt stärka minoritetsspråket för 
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att barnen inte ska bli ensamma med sitt språk eftersom det är svenska som gäller i skolan och 

i det övriga samhället.  

De flesta pedagoger påpekar att spontanläsning sker på andra tider under dagen och att det då 

sker på barnens initiativ. Några av pedagogerna nämner att de ser spontanläsningen som en 

bra möjlighet till språkstimulering eftersom den initieras av barnen själva och deras intressen, 

men att ett hinder är att de inte alltid finns tid att sätta sig ner och läsa för enstaka barn. Alla 

pedagoger nämner att de använder sig av böcker vid läsvilan. Några pedagoger berättar att de 

använder flanosagor, bilder eller konkreta saker för att illustrera sagor/böcker. En pedagog 

berättar att de även har använt sagoliksagolek (en typ av dramatisering av sagor) för att arbeta 

med sagor. 

I intervjuerna uttrycker pedagogerna att när det gäller att arbeta med språkstimulering för 

flerspråkiga barn görs den på liknande sätt som för de enspråkiga barnen, de gör det bara lite 

mer konkret och tydligt.  

Dokumentation av språkutveckling 

Alla pedagoger som vi intervjuar beskriver att de dokumenterar barnens språkutveckling på 

något sätt. Sex stycken använder sig av TRAS. Det är ett material som används för 

dokumentation av barns språkutveckling och sociala utveckling. Fyra av pedagogerna 

använder pedagogisk dokumentation i sin verksamhet och där dokumenterar de olika sidor av 

barnens utveckling, då även språkutvecklingen, men de har inte har något specifikt material 

för språkutvecklingen. Två av pedagogerna beskriver att de dokumenterar barns utveckling 

mot skriftspråket, främst om de kan skriva sina namn. En pedagog berättar att de brukar filma 

ett samtal med barn för att få en bild av deras språkutveckling. Specialpedagogen som vi 

intervjuat lyfter att hen tycker det är viktigt att dokumentera flerspråkiga barns 

språkutveckling, för att kunna stötta och hjälpa dem på bästa sätt. Hen lyfter ett material som 

heter Språkstimulera mera, som kan användas för att få syn på språket och utvecklingen i 

språket.  

Lärmiljö 

Majoriteten av pedagogerna lyfter, på lite olika sätt att de anser att lärmiljön är av stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande. De menar att den kan vara ett stort stöd för 

pedagogerna i deras arbete. En av pedagogerna menar att, om man har en välfungerande 

lärmiljö kan den ses som en extra pedagog. En annan av pedagogerna uttrycker att ”miljön är 

väldigt viktig, den ska ge den stimulans barnen behöver och förändras utifrån barngruppen 

och deras behov”.  De flesta av pedagogerna uttrycker att de anser att det ska finnas olika 

miljöer på avdelningen som inbjuder till olika lekar t.ex. byggrum, ateljé, mysrum, köksvrå 

mm. och att det ska finnas vrår där barnen kan dra sig undan och leka i mindre grupper. 

Pedagogerna anser att miljön ska stimulera till samspel och kommunikation, att alla sinnen 

ska kunna användas i miljön och att läroplanen ska synas i miljön.  

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna uttrycker att de delar in den stora barngruppen i 

mindre grupper någon gång under dagen. Grupperna delas främst in efter ålder och mognad 

men några av pedagogerna uttryckte även att de även delar in barnen efter deras behov. Några 
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av pedagogerna är tydliga med att arbetet i mindre grupp är en genomtänkt metod och att det 

finns en bakomliggande tanke med indelningen, ”det är för att man ska kunna se och höra, ha 

chansen att se och höra och snappa upp och kunna förklara för alla barn”. De uttrycker att de 

anser att mindre grupper ger bättre förutsättningar för barnen att lära, det är lättare att lära 

tillsammans i liten grupp, lättare för pedagogen att ge stöd i leken, och barnen får det 

utrymme de behöver för att skapa de viktiga kompisrelationerna. 

Sen har vi inrättat mindre lekgrupper så att vi ska kunna ha en mindre grupp 

inne när de andra är ute, så att vi mera direkt ska kunna vara ett stöd i leken och 

hjälpa dem att bygga upp sin egen självkänsla och hur de kan bli en bra kompis 

och hur fler kan hitta kamrater.  

Mindre grupp ger även pedagogerna en större möjlighet att kunna lyssna och stötta de 

flerspråkiga barnen i leken och kommunikationen med omgivningen och att skapa talutrymme 

för dem. Pedagogerna upplever även att den lilla gruppen är ett viktigt inslag i dessa barns väg 

till kompisrelationer. De uttrycker att det är ganska vanligt att de äldre flerspråkiga barnen 

behöver hjälp av pedagogerna i leken tillsammans med andra barn, som språkbryggor mellan 

barnen. Det kan annars lätt bli missförstånd som kan leda till frustration hos de inblandade 

parterna. Ungefär hälften av de intervjuade pedagogerna upplever dock att de skulle vilja 

kunna dela in barngruppen i mindre grupper under fler tillfällen under dagen, men att ett 

hinder för detta arbetssätt upplever de är den snäva personalbemanningen. De uttrycker att de 

skulle kunna arbeta på ett bättre sätt med barns lärande och utveckling om det var färre barn i 

barngrupper. 

Några av pedagogerna lyfter att de arbetar med pedagogisk dokumentation. De sätter upp 

dokumentationer på väggarna för att stimulera till bland annat kommunikation och samtal 

kring vad man gjort och vad de kan göra sen.  

Under våra studiebesök ser vi att alla förskolor har en lärmiljö som tydligt stimulerar språket. 

Det finns bokstäver, bilder, ord mm på väggarna, och många miljöer som stimulerar till 

samtal, samspel och lek på olika sätt. Det finns böcker framme i barnhöjd och i nära 

anslutning till en lugn plats exempelvis en soffa i en lugnare del av avdelningen. En förskola 

hade även parallellböcker, dvs. böcker som är skrivna på två språk i det här fallet svenska och 

spanska, för att de barn som har spanska som modersmål ska få kunna se och höra samma 

saga som de hört på svenska.  

Under intervjuerna med pedagogerna ställer vi frågan, hur de i lärmiljön synliggör att det går 

flerspråkiga barn på förskolan. Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna svarar, att det inte 

synliggörs alls. Tre av pedagogerna svarar att det synliggörs genom flaggor i hallen från de 

länder som är representerade på avdelningen och genom dokumentationer. I annat fall 

uttrycker de att det inte syns. Två av pedagogerna uttrycker att de har pratat om att skriva 

välkommen på olika språk men att det inte hade blivit mer än en diskussion. Pedagogerna på 

minoritetsavdelningen beskriver att det synliggörs i miljön att det går flerspråkiga barn där 

genom att det finns musik och böcker på minoritetsspråket. De berättar att de dock har valt att 

ha dokumentationerna på svenska för att det finns föräldrar som inte förstår minoritetsspråket 

och de uttrycker att de inte vill att de ska känna sig utanför. Pedagogerna berättar att de 

arbetar för att minoritetsspråket ska bli lika starkt som svenskan, och både synas och höras.   
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På våra studiebesök ser vi att alla förskolor har flaggor eller kartor uppsatta på enstaka ställen 

på avdelningarna. På avdelningen för minoritetsspråk spelas det musik på minoritetsspråket 

under studiebesöket som barnen fick dansa till. Vi kan inte uppfatta att det finns alfabet, ord 

eller texter på andra språk än svenska. 

Specialpedagogen och modersmålstränaren som vi intervjuar uttrycker att det är viktigt att 

låta det mångkulturella och flerspråkiga synas i förskolornas lärmiljö, med hjälp av 

dokumentationer, flaggor, musik, böcker och skriftspråk. De menar att det är viktigt för de 

flerspråkiga barnen att stärka dem i deras roll som flerspråkiga och mångkulturella. 

Barns kulturella bakgrund 

Pedagogerna som vi intervjuar uttrycker att när det kommer familjer som inte talar svenska 

eller har flera språk till avdelningen, tar de emot dem på samma sätt som enspråkiga familjer. 

Majoriteten av pedagogerna uttrycker att det är viktigt att få veta så mycket som möjligt om 

barnet innan de börjar, vad barnet tycker om att göra, om den är rädd för något, har den blöja 

eller går den på pottan etc. När det gäller de flerspråkiga barnen uttrycker de flesta av 

pedagogerna att det är viktigt att veta vilket språk barnet pratar och hur mycket svenska barnet 

förstår. En pedagog uttryckte även att det var väldigt viktigt främst med de flerspråkiga 

barnen, att få veta vad de har varit med om, om de är kvotflyktingar etc. Pedagogen 

poängterar även att det var viktigt att se hela familjen inte bara barnet, och att som pedagog 

måste man vara lyhörd och försöka se situationer ur dessa föräldrars perspektiv och inte bara 

med våra ”svenska glasögon”. Detta understryker även specialpedagogen. Hen menar att det 

är viktigt att pedagogerna försöker sätta sig in i de flerspråkiga familjernas situation, för att 

kunna möta och stötta de flerspråkiga barnen på bästa sätt. Det kanske inte är självklart för 

dem hur det fungerar i den svenska förskolan och i det svenska samhället, när de kommer från 

ett annat land och en annan kultur. ”Det är den insikten och den kullerbyttan man får göra i 

huvudet. Hur är det att komma hit? Och hur skulle det vara om jag började i en förskola i 

Uganda? Någonstans, att man kan tänka de här tankarna.” 

Alla pedagogerna uttrycker även vikten av att ta in tolk vid behov, vid inskolningssamtal, 

utvecklingssamtal och föräldramöten. De menar att en tolk skapar en bra möjlighet för att 

pedagogerna ska kunna ge föräldrarna information om förskolans verksamhet och för att 

föräldrarna ska kunna ge pedagogerna information om barnet och ställa frågor om saker som 

de undrar över. Några av pedagogerna uttrycker dock att de aldrig har behövt ta in tolk, utan 

att de har klarat sig med engelska, kroppsspråk och den svenska som föräldrarna förstår. 

Några av pedagogerna uttrycker att det även är en ekonomisk fråga att ta in tolk, då 

förskolorna själva betalar tolkservice. En pedagog belyser även att det kan vara svårt att få tag 

i tolk på alla språk. Specialpedagogen trycker på vikten av att förskolorna använder tolk, 

speciellt vid första samtalet. Detta för att både kunna ge och få information och för att minska 

risken för missförstånd. En pedagog lyfter även att det kan vara viktigt att ta in tolk för att 

föräldern ska kunna uttrycka sig till fullo. Hen lyfter att det är stor skillnad att uttrycka sig på 

sitt modersmål än ett språk som man inte behärskar. 
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Min chef berättade om ett samtal där mamman knappt pratade och mest tittade 

ner i golvet, och hon kunde knappt engelska. Sen tog de in tolk och hon bara 

exploderade, vart en helt annan människa med sitt språk med sig och sin 

identitet.  

Specialpedagogen och modersmålstränaren som intervjuas talar om vikten att barnen och 

deras föräldrar ska få känna att det är positivt att vara flerspråkig och att ha en annan kultur 

utöver den svenska. Det mångkulturella och det flerspråkiga måste få ta plats på förskolan, för 

att på det sättet stötta barnen i deras utveckling som flerspråkiga och mångkulturella 

individer. 

Pedagogerna beskriver hur de arbetar med detta på lite olika sätt. Tre av de tolv pedagogerna 

arbetar med att förstärka olikheter, med fokus på att olikheter är positivt, oavsett vad 

olikheterna beror på. De uttrycker även att de arbetar medvetet med att ha böcker och material 

som speglar olikheter och mångkultur. 

Pedagogerna på avdelningen för minoritetsspråk berättar att de lyfter och uppmärksammar de 

traditioner som förknippas med minoritetsspråket. De uttrycker att det är viktigt att det får 

synas och höras att man är flerspråkig och har en flerkulturell identitet. Det är något att vara 

stolt över, inget som ska behöva döljas för att passa in. De menar att det hjälper barnen genom 

att stärka deras minoritetsspråk och därigenom deras identitet som flerspråkiga. 

Två av pedagogerna berättar att de hjälper barnen att utveckla sin flerkulturella identitet 

genom att sätta upp flaggor på väggen från det land barnet eller föräldrarna kommer ifrån. De 

uppmuntrar även föräldrarna att prata sitt modersmål med barnen. De upplever dock att det 

inte alltid föräldrarna vill göra det. Pedagogerna berättar att föräldrarna uttrycker att de är 

oroliga att barnen inte ska lära sig svenska om de pratar sitt modersmål med dem.   

Fyra pedagoger berättar att de arbetar de med att stärka de flerspråkiga barnens identitet 

genom att uppmärksamma olika högtider från de länder barnen (eller föräldrarna) kommer 

ifrån. Detta gör de på storsjunget som alla avdelningarna har tillsammans. En av pedagogerna 

berättar även att de arbetar med ett tema där de ”reser” runt i världen, och får bekanta sig med 

musik, djur och annat som kan förknippas med de olika länderna. De har i temat tagit hjälp av 

en förälder och modersmålstränare.  

De flesta av pedagogerna anser att de skulle kunna bli mycket bättre på att stärka barnens 

flerkulturella identitet, men ett hinder i detta arbete anser de är, att de saknar tiden och 

kunskapen för att utveckla det arbetet.  

Modersmålsstöd 

I studien framkommer det att alla pedagogerna är väl medvetna om vikten av att barn behöver 

bra språkstimulering och att det är viktigt att flerspråkiga barn får språkstimulering på både 

svenska och på sitt modersmål. Detta för att stärka deras språkutveckling och för att stärka 

deras identitet som flerspråkiga. De upplever dock att det är enklare att språkstimulera det 

svenska språket eftersom det är det språk de själva behärskar. 
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Det jag känner kan vara en svårighet, är när man själv inte har det andra språket 

som barnet har, där skiljer det sig för svenskan har ju jag sen barnsben och kan 

det, medan när det är ett flerspråkigt barn, när det är ett språk som jag själv inte 

har, då är det svårare att stimulera det. 

De upplever att de inte har de kunskaper som de behöver för att stimulera barnens modersmål, 

om det inte gäller ett språk som pedagogerna själva behärskar som t.ex. engelska. De flesta av 

pedagogerna anser att de behöver stöd och hjälp från en mer kunnig person t.ex. 

modersmålstränarna, för att kunna stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling på bästa 

sätt. Modersmålstränaren som vi intervjuar uttrycker att hen förstår att pedagogerna tycker att 

det är svårt att stimulera språkutvecklingen på ett språk de inte talar. I det fallet anser hen att 

pedagogerna kan ta hjälp av t.ex. läsplattor med appar på språket som barnet talar, och på 

detta sätt stimulera språket genom att barnet får höra det. Vidare uttrycker hen att 

pedagogerna kan göra mycket bara genom att uppmuntra barnen att använda sitt modersmål, 

och visa att det är positivt att tala flera språk. Specialpedagogen uttrycker också att 

pedagogerna kan göra mycket för flerspråkiga barns språkutveckling utan att kunna språket. 

Hen menar att genom att stärka identiteten så stärker man även språket, att visa att språket är 

något man ska vara stolt över och inget som ska gömmas undan.  

Två av pedagogerna berättar att de under förgående år fått uppleva en positiv effekt av ett 

samarbete med en modersmålstränare. Modersmålstränaren som de har samarbetat med är 

modersmålstränare i ett av minoritetsspråken i Sverige. Denna var en hel dag i veckan på 

avdelningen och arbetade med de barn som talade minoritetsspråket integrerat i barngruppen. 

Detta gjorde att alla barnen fick höra språket, de lärde sig både räkna och sjunga sånger på det 

språket och det syntes i dokumentationer som hängde uppe, att minoritetsspråket var levande i 

barngruppen. De två pedagogerna upplever att det var väldigt positivt för barnet som pratar 

språket men även för hela barngruppen som på detta vis fick möta ett nytt språk så tidigt i 

livet. De anser däremot inte att de har kunnat föra över det arbetssättet till de andra språken 

som finns representerade på avdelningen, de saknar kunskapen och handledningen som de 

fick av modersmålstränaren i minoritetsspråket.  

Majoriteten av pedagogerna ger uttryck för en viss frustration över det nya systemet i 

kommunen där barnen som har ett annat modersmål än svenska inte får rätt till 

modersmålsträning förrän de fyller fem år. De upplever att det har blivit en försämring för de 

barn som har ett annat modersmål än svenska, även om de inte tycker att det gamla systemet 

när modersmålstränarna kom ut en timme per vecka från det att barnen fyllt tre år fungerar 

heller. En pedagog anser att det skulle ha vara bättre om man istället för att senarelägga 

modersmålsträningen för de flerspråkiga barnen, istället skulle arbeta på hur samarbetet 

mellan modersmålstränarna och pedagogerna i förskolan skulle kunna förbättras och 

utvecklas, och på så vis kunna stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling på ett bättre 

sätt. Pedagogerna upplever att ett stort ansvar har lagts på dem, ett ansvar som de inte riktigt 

känner att de bemästrar, pga. att de inte kan tala alla språk som talas på avdelningarna. 

Pedagogerna uttrycker även att de inte vet hur de ska använda sig av kompetenscentrum för 

flerspråkighet som skapats i kommunen och att informationen om kompetenscentrum för 

flerspråkighets funktion i stort sett är obefintlig. Modersmålstränaren uttrycker att 

kompetenscentrum för flerspråkighet kan vara det stöd som pedagogerna eftersöker. Där kan 
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de få stöd och råd i hur de ska arbeta med de flerspråkiga barnens identitet och 

språkutveckling. 

Pedagogerna på minoritetsavdelningen uttrycker att det är viktigt att stärka minoritetsspråket 

på förskolan för att barnen inte ska bli ensamma med sitt språk, eftersom det är svenska som 

gäller i skolan och i det övriga samhället. De menar att det hjälper barnen genom att stärka 

deras minoritetsspråk och därigenom deras identitet som flerspråkiga. De har en förhoppning 

om att det nya kompetenscentrum för flerspråkighet som har skapats i kommunen ska öppna 

vägen till mer samarbete och diskussion kring flerspråkighet och mångkultur på förskolorna, 

att pedagogerna på förskolorna måste ta ett större ansvar för det arbetet nu när 

modersmålsstödet inte sätts in förrän barnet fyller fem år. Pedagogerna menar att fast 

läroplanen tar upp flerspråkighet på flera ställen, så har flerspråkighet en låg prioritet på 

många förskolor i kommunen. En av pedagogerna lyfter att detta är viktigt för att få de stolta 

barnen vi vill ha. 

I behov av särskilt stöd? 

På frågan om flerspråkiga barn är barn i behov av särskilt stöd var majoriteten av pedagogerna 

kluven kring hur de skulle svara på frågan. Ungefär hälften av pedagogerna tycker ändå att 

flerspråkiga barn är i behov av någon form av extra stöd för att de behöver mer tid, stöttning 

och mer språkträning än svensktalande barn. Specialpedagogen svarade att hon inte tycker de 

flerspråkiga barnen behöver extra stöd, om förskolorna kan möta och stödja de flerspråkiga 

barnen på ett bra sätt, genom att man arbetar med interkulturell pedagogik och har tydliga och 

konkreta pedagoger som har en förståelse för vart barnet befinner sig. Hen menar att en bra 

grundverksamhet som arbetar proaktivt dvs. förebyggande och inte reaktivt, agerar när 

problem uppstår, så behöver inte de flerspråkiga barnen ses som barn i behov av särskilt stöd. 

De pedagoger som vi intervjuar ser att språkförbristningar kan få arbetsamma konsekvenser 

för barnen antingen i den aktuella verksamheten eller i framtiden. Några pedagoger lyfter att 

det kan bli problem i den aktuella verksamheten, de uttrycker att de flerspråkiga barnen kan få 

svårigheter i leken tillsammans med andra barn. När barnen inte förstår vad de andra säger, 

upplever de pedagogerna att barnen hamnar i konflikt pga. missförstånd. Det kan även leda 

till frustration hos det barn som inte förstår och frustrationen kan visa sig som ett utåtagerande 

beteende eller ett inåtvänt beteende där barnet blir ledsen och ger upp. Då finns en risk att de 

hamnar utanför gemenskapen. Pedagogerna upplever inte samma problematik i leken när det 

gäller de yngre barnen, och en pedagog förklarar att hon tror att det beror på att små barn 

leker lika oavsett språk. Det är först när leken bygger på kommunikation och samspel mellan 

barnen som konflikter och missförstånd sker pga. språkförbistringar. Pedagogerna anser att 

det är viktigt att de finns där för barnen för att hjälpa dem i samspelet med de andra barnen 

och agera språkbrygga för att dessa språkförbristningar ska bli så få som möjligt. Detta menar 

pedagogerna ger barnen en större möjlighet att lära sig språket och bemästra samspelet i 

leken. Några pedagoger uttrycker att svårigheterna för de flerspråkiga barnen kommer i 

framtiden. De lyfter att brister i språket kan påverka barnens möjligheter till 

kunskapsinlärning i skolan och därmed påverka framtida yrkesval och möjligheter till jobb, 

och det i sin tur menar pedagogerna kan leda till segregation och utanförskap. 
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Kunskaper och verktyg 

Hälften av pedagogerna uttrycker att de brukar reflektera och diskutera kring arbetet med de 

flerspråkiga barnen, men att det främst handlar om utvärdering där det konstateras att de 

behöver utveckla arbetet bättre eller diskussioner som handlar om speciella situationer, t.ex. 

familjer som behöver extra stöd eller hur man ska lösa olika situationer som uppstår (mer 

praktiska lösningar). En pedagog nämner att det varit mycket diskussioner om den nya 

organisationen kring modersmålsstödet i förskolan.  

De enda pedagogerna som uttrycker att de har gått en utbildning kring flerspråkighet är de 

pedagoger som arbetar på avdelningen som bedrivs på ett minoritetsspråk. Några av de andra 

pedagogerna uttrycker att de kanske har gått någon kvällskurs genom åren men ingen längre 

utbildning. Utbildning är just det som flest (6 av 12) tycker det behövs mer av, att få mer 

kunskap om flerspråkighet, om andraspråksutveckling och hur pedagogerna i förskolan bör 

tänka och arbeta för att kunna stödja de flerspråkiga barnen på bästa sätt. Två pedagoger anser 

att det behövs bättre förståelse för hur det är att vara flerspråkig och att ha dubbla identiteter 

och tre pedagoger uttrycker att det behövs handledning och stöttning av någon som är insatt i 

arbetet med flerspråkiga barn. 

Jag känner som så, att få någonstans att vända sig till, att kunna reflektera med 

någon som har kunskapen men även inom arbetslaget, reflektera mer. 

Andra saker som enstaka pedagoger känner att de behöver mer av är; någonstans att vända sig 

när det börjar barn med ett annat modersmål, där man kan få tips på material, metoder, appar 

mm, mer resurser både till att köpa in saker men även att få fler modersmålstränare, att börja 

jobba mer med bildstöd och tecken som stöd, mer tid till detta arbete, mer reflektion i 

arbetslaget och bättre dialog och samarbete med föräldrar.  

Specialpedagogen vi intervjuar tycker att det viktigaste som förskolan behöver är 

”interkulturellkompetens hos både chefer och personal”. Vidare sa hen  

Utbildning kring interkulturellt arbetssätt, interkulturellt förhållningssätt är som 

ett paraply, för det är så grundläggande att känna till det /…/ För 

förhållningssätt handlar ju om individen, hur förhåller jag mig till det utifrån 

mitt eget perspektiv och min egen ryggsäck. Det tycker jag är det absolut 

viktigaste av allt! 

Hen lyfter även att förskolan behöver bli bättre på att använda tolk och då framförallt vid 

första mötet med familjen.  

Modersmålstränaren lyfter att okunskapen kring språk och kulturer på många håll är stor och 

att utbildning är viktigt. Hen efterlyser även ett bättre samarbete och en bättre dialog mellan 

pedagogerna och modersmålstränarna i förskolan för att bättre kunna stärka barnets språk. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 

Redan under intervjuerna utskiljer vi två sidor av arbetet med flerspråkiga barn, 

språkutvecklingen och identitetsutvecklingen. Vi kommer först att titta på hur 

språkstimuleringen ser ut och koppla resultatet till bland annat sociokulturellt perspektiv. 

Sedan kommer vi att se på vårt resultat och identitetsutvecklingen i förhållande till 

interkulturell pedagogik, som vi anser har en viktig roll i arbetet med flerspråkiga barn. 

Avslutningsvis kommer vi att se på hela problematiken ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

och försöka sammanfatta våra slutsatser.     

Språkstimulering  

Det framkommer i vår studie att dessa pedagoger är väl insatta i arbetet kring språkutveckling, 

de är engagerade och berättar mycket om hur de arbetar för att stärka barnens 

språkutveckling. Det blir tydligt att språket har en viktig roll i förskolans verksamhet. Skans 

(2011) ser även han att språkstimulering ses som ett viktigt uppdrag i förskolan. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) betonar att förskolan skall lägga stor vikt vid språkutveckling 

och kommunikation samt att språk är viktigt för både lärande och identitetsskapande. 

I alla intervjuerna lyfts det sociokulturella perspektivet upp genom att informanterna pratar 

om att språkinlärningen sker i alla sociala sammanhang under dagen, i samspel med både 

vuxna och barn och de utgår från de gemensamt upplevda. De lyfter stöttningen som ett 

viktigt verktyg, genom att pedagogerna benämner, repeterar, tydliggör och agerar 

språkbryggor mellan barnen, speciellt i leken, för att barnen ska förstå det sammanhang de är i 

och för att de ska utveckla språket. Det är även viktigt att veta var i utvecklingen barnet 

befinner sig, för att kunna utmana och stötta barnen på rätt nivå. Vygotskij (1934, 1999) 

menar att inlärning är mest fruktbar inom närmsta utvecklingszonen. Kultti (2012) 

uppmärksammar samma sak, att förskolans verksamhet är uppbyggd av gemensamma och 

regelbundna aktiviteter som ger ett sammanhang för barns deltagande och att stöttning är en 

viktig del i förskolans pedagogik. Detta anser vi visar på att det sociokulturella perspektivet är 

starkt i förskolans verksamhet.  

Gruppstorleken 

För att kunna stimulera och stödja varje barn i deras utveckling anser pedagogerna att en 

viktig metod är att dela in barnen i mindre grupper, både i aktiviteter och i lek. 

Gruppstorlekens betydelse för kommunikation och lärande lyfts av både Skans (2011) och 

Wasik (2008). Wasiks resultat visar dock att förskolor inte använder sig av små grupper i den 

utsträckning som man bör. Även våra informanter lyfter att de inte kan arbeta i små grupper 

så mycket som de vill på grund av den låga personalbemanningen. Vi anser att detta är en 

organisationsfråga. Varje förskola skulle vinna mycket på att se över sin organisation och bli 

mer medvetna om hur de prioriterar vad som är viktigt.  

Rutinsituationer 

Pedagogerna i vår studie lyfter att rutinsituationerna är viktiga för språkutvecklingen. 

Samlingar och lässtunder är de stunder då informanterna arbetar mest med språkstimulering, 
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vilket stämmer överens med Skans resultat. Informanterna lyfter även att sånger har en given 

plats på samlingar. Ehrlin (2012) menar att musik och sång är viktiga metoder när det 

kommer till språkstimulering men också för att skapa en bra gemenskap i gruppen. Barnens 

talutrymme och att alla ska få komma till tals och bli lyssnade på, lyftes också som viktigt av 

informanterna, speciellt vid samlingar. Wedin (2010) menar att pedagogerna i förskolan vill 

att alla ska få talutrymme vilket gör att alla får för korta stunder för att berätta, förskolan 

måste öka barns möjligheter till berättande och öka deras talutrymme.  

Damber (2015) lyfter i sin studie att förskolans lässtund inte används för optimal 

inlärningssituation utan snarare som en disciplinär åtgärd. Liknande tendenser ser även vi i 

denna studie. Lässtunden är oplanerad och ligger efter lunch med motiveringen att alla barn 

ska få en lugn stund. Några väljer böcker utifrån något tema de arbetar med men de flesta 

menar att det väljs slumpmässigt. Enligt forskning (Benckert & Obondo 2000; Damber 2015) 

bör lässtunden vara planerad, kopplas ihop med övriga aktiviteter och teman, efterföljas av 

diskussioner och möjligheter till att bearbeta sagan. Barnen bör också få möjlighet att koppla 

innehållet i böckerna till sina egna erfarenheter och tankar.  

Måltiderna ses som ett viktigt tillfälle för språkstimulering men några påpekade att stress och 

stora barngrupper gör att det blir svårt att utnyttja situationen till fullo. Detta stämmer väl 

överens med Skans (2011) resultat som visar att måltidssituationerna inte utnyttjas maximalt 

för språkstimulering. I vårt resultat berättar pedagogerna att samtalen kring borden främst rör 

här och nu situationer samt det gemensamt upplevda, vilket stämmer med både Skans och 

Kulttis (2014) resultat. Hur och vad som sägs mer ingående under måltiderna visar inte denna 

studie men Sheridan, Pramling, Samuelsson och Johansson (2009) menar att hur 

måltidssituationerna används på förskolan kan vara en indikator på dess kvalité.  

Att pedagogerna i förskolan ska använda alla situationer till inlärning känns självklar för 

många, men görs det verkligen? Den här studien visar inte på vad som verkligen görs men vi 

känner att varje förskola bör i större utsträckning se över sin vardag och kritisk granska om de 

verkligen gör det de säger, använder de hela dagen för inlärning eller vill de bara att allt ska 

flyta på bra. De stora barngrupperna och den höga arbetsbelastningen kan vara i vägen för att 

verkligen utnyttja alla situationer och för att ge alla barn det talutrymme och den tid de 

behöver för att utveckla ett bra språk. Detta är en organisatorisk fråga och vi anser att det 

handlar om att veta vilka prioriteringar man gör och varför. Enligt Damber är det de 

språksvaga och de flerspråkiga barnen som blir lidande om pedagogerna inte tar tillvara på 

alla tillfällen för inlärning. Benckert och Obondo (2000) lyfter att pedagogerna måste veta 

vilket ansvar de har att överbrygga de olika språkbakgrunder som finns bland barnen och ge 

dem så goda förutsättningar som möjligt.  

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Både bildstöd och tecken som stöd (AKK) är vanligt förekommande bland våra informanter. 

Även om tecken som stöd främst finns för att ett enskilt barn i gruppen är i behov av det, så sa 

de flesta av informanterna som använde tecken att det gynnar alla barn, speciellt de 

flerspråkiga. Kroppsspråket är överhuvudtaget ett viktigt verktyg i förskolan, för att 

tydliggöra det som sägs och görs och för att förstärka det talade språket. Heister Trygg (2008) 
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pratar bland annat om att en bra kommunikativ miljö kräver ett tydligt och generöst 

kroppsspråk, pedagoger med god kompetens och förmåga att kommunicera och att de 

uppmuntrar all typ av kommunikation. Skans (2011) ser att konkreta föremål, foton och bilder 

är viktiga språkstöd i förskolan. Nackdel är att alla pedagoger inte har kunskap och utbildning 

i tecken som stöd för att kunna använda det i alla situationer. Tiden för att förbereda, planera 

och reflektera över vilket språkstöd som behövs samt hur och när det ska göras, det är också 

en viktig aspekt i denna fråga.  

Dokumentation av språkutvecklingen 

Specialpedagogen anser att alla i förskolan ska dokumentera de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. Vilket stöds av skolinspektionen (2010) som även de lyfter vikten av att 

kartlägga barns språkliga och kunskapsmässiga nivå. Greenwood m.fl. (2015) och Bailet m.fl. 

(2011) förespråkar screening av barns språkutveckling för att tidigt kunna stödja barns 

språkutveckling och ge dem bättre förutsättningar inför skolan. Resultatet i vår studie visar på 

stor variation kring dokumentation av barnens språkutveckling, allt från att se om barnen kan 

skriva sitt namn till materialet TRAS. Det är dock ingen av pedagogerna som gör någon 

skillnad på flerspråkiga barn och enspråkiga barn när det gäller att dokumentera 

språkutvecklingen. Alla dokumenteras på samma sätt och de material som nämns i studien är 

utformade för att framförallt följa en förstaspråksinlärning. Vår uppfattning är att 

pedagogerna inte har kunskap om vad som skiljer en andraspråksinlärning från en 

förstaspråksinlärning (Håkansson, 2003). De har heller inte verktyg för att följa och 

dokumentera de flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling. Detta är viktigt för att 

pedagogerna ska kunna utforma verksamheten så att den bättre stödjer de flerspråkiga barnen 

och vi anser att det första steget är att pedagogerna får bättre kunskaper och djupare förståelse 

för hur de flerspråkiga barnen utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål.  

Interkulturell pedagogik 

En interkulturell pedagogik handlar om att se alla språk och kulturer som viktiga, skapa 

miljöer och möten där olikheter kan mötas och bli accepterade. Det är även viktigt att 

pedagogerna är medvetna om sitt eget förhållningssätt och vad de själva bär med sig i sin 

ryggsäck, och det måste finnas ett intresse av att vilja lära känna varje barn och deras föräldrar 

på djupet, för att ta reda på vad just de har med sig (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

Specialpedagogen lyfter tydligt att förskolorna bör arbeta mer med interkulturell pedagogik, 

för att möta de flerspråkiga barnen där de är just nu, och skapa förståelse för allas olikheter 

och på så vis skapa en bra grund för inlärning och utveckling. I vår studie ser vi att det 

interkulturella arbetssättet är svagt, vilket kan tyda på att lite har förändrats sedan 

Skolinspektionens granskning (2010). Endast ett fåtal av de pedagoger vi intervjuar betonar 

att det är viktigt att få veta var barnet och familjen kommer ifrån och vad de har upplevt för 

att få en förståelse för barnet. En pedagog lyfter även att hen inte tycker att spelar så stor roll 

om de får kunskap om barnets kulturella bakgrund, hen menar att det ändå märks vad som var 

viktigt för familjen. 
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Lärmiljön, hinder eller möjligheter? 

Förskolornas lärmiljö domineras av det svenska språket, och väldigt lite lyfter fram 

flerspråkighet och kulturell mångfalld. Visuellt syns flaggor som representerar barns olika 

länder, annars finns inget som visar på att här finns barn med flera språk och andra kulturer. 

Ett fåtal av pedagogerna uppmärksammar andra språk och kulturer genom att de ibland räknar 

på olika språk samt uppmärksamma vissa kulturella högtider. Kultti (2012) ser i sin studie att 

lekmaterial och miljö skapar förutsättningar för barns möjlighet till kommunikation. Svenskan 

är det gemensamma kommunikationsspråket på förskolan och det leder till att andra språk 

nästan osynliggörs. Hon menar att svenska förskolor i väldigt liten grad uppmuntrar andra 

språk än svenskan i den dagliga verksamheten. Samtal och kommunikation sker oftast om det 

gemensamt upplevda och olikheter lyfts sällan i kommunikationen mellan barnen och 

pedagogerna (Skans, 2011; Kultti, 2014). Till viss del ser vi samma mönster. Samtalen kring 

t.ex. måltiderna handlar ofta om det som händer på förskolan, saker som syns och kan 

benämnas här och nu. Detta görs för att alla ska kunna delta och förstå samtalet, vilket är 

positivt, men det leder även till att det blir det som syns och hörs på förskolan som det pratas 

om. På våra besök på de olika förskolorna så syntes det väldigt lite att det gick flerspråkiga 

barn på avdelningarna. Hur ska det då kunna samtalas om när det inte syns? Omedvetet 

skickar miljön ett budskap om att här är det svenska som gäller, andra språk får höras ibland 

och andra kultur får synas ibland men däremellan är den undanstoppad och gömd. Detta görs 

inte medvetet, men indirekt kan förskolans miljö göra att barnen känner att deras modersmål 

och kultur inte är ok. Detta kan leda till att de själva börjar se negativt på sin egen bakgrund 

eller på den svenska kulturen och tar till försvarsmekanismer som att de förnekar sin egen 

kultur, isolerar sig med dem som talar modersmålet eller döljer att de är flerspråkiga 

(Ladberg, 2003). Att visa i miljön att det går barn från olika kulturer och med olika språk 

gynnar även föräldrarna, de får känna att deras kulturarv och deras språk är viktigt att behålla. 

Pedagogerna uppmuntrar föräldrarna att tala sitt modersmål med barnen men samtidigt 

markerar förskolan att svenskan är viktigast. Att visa föräldrarna att det är viktigt för barnens 

identitetsskapande att alla barnens sidor är viktiga att lyfta kan hjälpa dem att på ett bättre sätt 

stödja modersmålet hemma. 

Genom att göra små förändringar i miljön och låta det flerspråkiga och det mångkulturella ta 

plats kan kommunikationen och samtalen fortfarande handla om det som syns och det 

gemensamt upplevda för att alla ska kunna delta, och ändå lyfta olikheter och skapa intresse 

hos barnen för den stora världen som de en dag ska vara en del av. Ehrlin (2012) menar att 

musik och sånger är ett bra redskap när man arbetar med kulturell mångfald, att låta barnen få 

uppleva musik, sång och dans från olika kulturer. Vi tänker att det även är ett bra tillfälle att 

bjuda in föräldrarna i verksamheten. Ytterligare en väg till att låta mångkultur ta plats på 

förskolan är att låta barnen uppleva skriftspråket, inte bara det svenska utan ta hjälp av 

föräldrar och modersmålstränare för att fylla förskolan med ord som är skrivna på andra 

språk. Låt appar på lärplattan även finnas på barnens modersmål och våga be om hjälp av 

föräldrar och modersmålstränare. En intresserad och engagerad pedagog kan öppna dörrar för 

ett givande samarbete, som i sin tur kan leda till utveckling mot ett arbetssätt som gör så att 

det flerspråkiga barnen får känna stolthet över hela sig och sin bakgrund. 
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Identitetsskapande 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står att barn som har ett annat modersmål än svenska, 

ska få stöd i förskolan för att utveckla sin flerkulturella identitet. Att utveckla sin identitet är 

en omvälvande och komplex process. Människan strävar efter att känna tillhörighet men ändå 

att få vara unik (Almqwist, 2013). När det gäller flerspråkiga barn tillkommer ytterligare en 

aspekt och det är att ta ställning till sitt etniska ursprung och hur det passar in i det 

majoritetssamhälle de lever i. Pedagogen bör visa intresse och engagemang för barnet, dess 

familj och vad de har med sig. Detta skapar en bra förutsättning för att barnet ska kunna 

känna tillhörighet men ändå vara unik. Kännedom om familjen och barnets bakgrund, försvars 

– och inlärningsstrategier är även viktiga delar när det gäller att skapa utvecklande 

inlärningstillfällen (Håkansson, 2003). Att kunna se situationer ur en annan människas 

perspektiv ger en ödmjukare inställning till reaktioner från föräldrar och barn i olika 

situationer. 

Användning av tolk vid inskolning anser specialpedagogen är ett måste för att pedagogerna 

både ska kunna ge information och kunna ta emot information utan att missförstånd uppstår. 

Pedagogerna uttrycker att de använder sig av tolk när det behövs men att de oftast klarar sig 

med engelska, kroppsspråk och de ord svenska som föräldrarna lärt sig. Pedagogerna berättar 

även att det är förskolan som betalar tolkservice när det tas in. Vi ser en fara i pedagogernas 

sätt att tänka kring tolkanvändandet. Förskolor i dag har en ansträngd budget som inte tål 

alltför stora utsvävningar. Det kan göra att förskolorna väljer bort tolk på grund av 

ekonomiska skäl. Detta ökar risken för missförstånd och frustration hos både pedagogerna och 

de flerspråkiga familjerna. Användning av tolk har även ett värde när det gäller att visa att 

familjens språk är viktigt. Genom att ge dem möjligheten att uttrycka sig på det språk de 

behärskar, ökar även deras känsla av att det de har att säga är viktigt. De får då möjlighet att 

nyanserat berätta om det som pedagogerna frågar om men också fråga upp på saker som de 

tycker är oklara. 

Hur ska då förskolan arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska i förskolan? 

Det har varit på tapeten ända sedan Barnstugeutredningen (SOU 1972:26; SOU 1972:27). 

Perspektiven på hur arbetet ska utföras har förändrats genom åren, men förskolorna har 

fortfarande inte ett tillfredställande arbetssätt när det gäller att stötta de flerspråkiga barnen i 

deras utveckling till flerspråkiga och mångkulturella individer, trots att pedagogerna visar på 

en stor medvetenhet om hur viktigt det är att bekräfta hela individen och att stärka den 

flerspråkiga identiteten hos barnen. Pedagogerna vet dock inte riktigt hur de ska gå till väga 

för att göra detta. De fokuserar mycket på språket och uttrycker att de upplever at det är svårt 

att stärka barnens flerspråkiga identitet eftersom de inte kan deras hemspråk. Detta är något 

som pedagogerna är väl medvetna om och de eftersöker mer kunskap i ämnet och önskar även 

handledning för att kunna utveckla arbetssättet med de flerspråkiga barnen 
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Modersmålet, vems ansvar? 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska stödja och hjälpa barn som har 

ett annat modersmål än svenska att utveckla både svenskan och sitt modersmål. Uppdraget är 

tydligt beskrivet i läroplanen och det är inget pedagogerna kan avsäga sig på grund av 

okunskap. Vår studie visar att pedagogerna anser att modersmålstränarna har ett stort ansvar 

när det gäller att stärka barnens modersmål, och det är antagligen därför det finns ett missnöje 

bland pedagogerna angående förändringen av modersmålsstödet i förskolan. Förskolorna är 

duktiga på att stimulera det svenska språket, men när det gäller modersmålet lägger de över 

ansvaret på modersmålstränarna (Skolinspektionen, 2010). Det är ett ansvar som vi anser är 

övermäktigt för modersmålstränarna, och vi undrar om det verkligen är rätt att lämna över 

arbetet med att stimulera barnens modersmål på en modersmålstränare som träffar barnen ca 

en timme i veckan från det att barnet fyller fem år. Pedagogerna på förskolan träffar barnen 

varje dag. Tyvärr fastnar pedagogerna på förskolorna i att de inte kan tala barnets modersmål. 

De har inte kunskapen om hur mycket de kan göra för barnets språkutveckling både på 

modersmålet och på svenskan, bara genom att uppmärksamma och visa intresse för barnets 

alla språk och kulturer samt låta flerspråkigheten och den kulturella mångfalden ta plats 

(Skolverket, 2014). Språk och identitet hör ihop, stärks identiteten så stärks även språket 

(Ladberg, 2003). Vi anser att man i kommunen bör se över samarbetsmöjligheterna mellan 

förskolorna och kompetenscentrum för flerspråkighet (modersmålstränarena). Ett ökat 

samarbete ger bättre förutsättningar för pedagogerna och modersmålstränarna att stötta de 

flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling. Det finns stora vinster med att arbeta 

tillsammans mot samma mål istället för arbeta var för sig. De stora vinnarna av samarbetet är 

de flerspråkiga barnen.  

Utveckling av förskolans verksamhet 

För barnens del visar studier (Grover Aukrust & Rydland, 2011) att ett rikt ordförråd och en 

bra ordförståelse skapar bättre förutsättningar för alla barns läsinlärning, men främst de 

flerspråkiga barnens. Förskolan kan på olika sätt bygga upp barnens ordförråd och 

ordförståelse, bara genom att bli mer medveten om hur pedagogerna ska kunna utnyttja redan 

existerande situationer till språkutvecklande tillfällen som t.ex. måltiderna och lässtunderna. 

Kultti (2014) menar att barnen tillbringar ca 15 timmar per vecka sittande i olika 

måltidssituationer och att dessa är ypperliga tillfällen för samtal och kommunikation. Barnen 

sitter då i mindre grupper med en pedagog och i den mindre gruppen ökar möjligheterna till 

kommunikation, både mellan pedagog och barn men även mellan barnen. Det är ett bra 

tillfälle att få möta nya uttryck, ord och få förklarande samtal (Grover Aukrust & Rydland, 

2011). Det är pedagogerna som styr samtalen och det är de som bestämmer riktningen för 

samtalen runt bordet. De har mycket att vinna på att låta måltiderna bli en aktivitet som 

verkligen tänks igenom och reflekteras över så att den utvecklas och lärtillfället tas tillvara. 

Pedagogerna uttrycker att de inte kan dela in barngrupperna i mindre grupper i så stor 

utsträckning som de skulle vilja, här är en början 15 timmar per vecka med 

kvalitetskommunikation. 
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Lässtunderna på förskolan utförs i många fall som en lugnande aktivitet och inte som en 

språkutvecklande (Damber, 2015) ändå ses lässtunderna som en väldigt språkutvecklande 

aktivitet av de flesta pedagoger. Lässtunderna på förskolan har samma utvecklingspotential 

som måltiderna. Flera studier (Benckert & Obondo, 2000; Wedin, 2010) visar på vinningen 

för flerspråkiga barn när lässtunden blir en planerad aktivitet som pedagogerna utvärderar och 

reflekterar över. När lässtunden återknyts till teman som avdelningen arbetar med, barnen få 

tid att berätta och återberätta sagor och händelser i böcker samt reflektera över det som 

berättas och försöka koppla det till sin egen upplevelsevärld, då berikas språket och de får 

möjlighet att utveckla sina språkkunskaper. De får även möjlighet att möta nya ord och 

uttryck och få dem förklarade för sig i samtal med pedagoger och andra barn (Grover Aukrust 

& Rydland, 2011). 

I den situation som det svenska samhället står inför idag med många flyktingar som kommer 

hit och söker trygghet, måste alla ta sitt ansvar för att integrationen ska bli så smidig och 

positiv som möjligt, om inte kommer många människor hamna i utanförskap. Hur kan då 

förskolan underlätta denna integration? Genom att skapa en arena där olikheter ses som 

positivt och där alla kan mötas och känna tillhörighet. Förskolan kan skapa en grupp där alla 

känner tillhörighet men ändå får vara unika. I detta skapas ett utvecklande och lärande 

arbetssätt. Ett arbetssätt som gynnar de flerspråkiga barnen längre fram i skolan och i 

framtiden. För att nå dit är det viktigt att pedagogerna tar tillvara på alla små stunder under 

dagen, för att utveckla barnens språk och låta dem få känna att de är viktiga, precis som de är. 

För att nå dit behöver pedagogerna kunskap och handledning i flerspråkighet och 

mångkulturellt arbetssätt. Små förändringar i det dagliga arbetet kan ge de flerspråkiga barnen 

bättre förutsättningar i sin framtida skolgång och ge dem större möjligheter att känna sig unik 

men ändå känna en tillhörighet i det samhälle de bor i. 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Pedagogerna har svårt att definiera om flerspråkiga barn ska ses som barn i behov av särskilt 

stöd eller inte. Alla är dock överens om att de ibland kan behöva extra stöttning och stöd för 

att förstå det sociala sammanhanget som de befinner sig i, men menar att det kan se väldigt 

olika ut från barn till barn. Specialpedagogen menar att behovet av särskilt stöd är beroende 

av hur verksamheten ser ut. En välfungerande verksamhet med tydliga och konkreta vuxna 

som tar hänsyn till hela individen, gör att barnen inte blir i behov av särskilt stöd. Här blir det 

tydligt att specialpedagogen har ett organisatoriskt perspektiv på barn i behov av särskilt stöd 

medan pedagogerna har ett elevperspektiv då de anser att barn av olika anledningar (i detta 

fall flerspråkighet) kan behöva extra stöd för att klara sin vardag (Sandberg m.fl. 2010).  

När det gäller flerspråkiga barn har ingen av våra informanter någon metod eller arbetssätt 

som hjälper till att stödja dessa barn i deras utveckling mot att bli flerspråkiga och 

mångkulturella individer. De räknar med att den vanliga verksamheten ska räcka till, men gör 

den det? Skolinspektionens siffror (2010) som visar att barn med utländsk bakgrund i större 

utsträckning går ut grundskolan utan fullständiga betyg tycker vi talar för att detta är en grupp 

barn som inte får det stöd som de behöver i varken i förskolan och skolan. Handlar det då om 
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att det språkstimulerande arbetssättet behöver förbättras eller handlar det om att stärka arbetet 

med den flerspråkiga identiteten på ett bättre sätt, t.ex. med hjälp av interkulturell pedagogik? 

Vi får intrycket att pedagogerna i denna studie är väldigt fokuserade på språket, både på det 

svenska språket, och på att de inte kan stimulera barnens modersmål eftersom de inte talar 

dessa. Kanske är det så att de fokuserar för mycket på språket och för lite på individen och 

dennes förutsättningar och behov.  

Vår studie tyder på att förskolans verksamhet behöver utvecklas för att kunna möta de 

flerspråkiga barnen på bästa sätt. Vi anser att förskolorna har mycket att vinna på att skapa en 

verksamhet som gör att alla barn kan känna sig delaktiga, uppleva en positiv gemenskap och 

får den utmaning de behöver för att utvecklas på bästa sätt. Det vi ser är att det finns en bra 

språkstimulering på förskolorna vi besöker. Pedagogerna arbetar med det gemensamt 

upplevda och använder sig av stöttning i lek, vardagssituationer och styrda aktiviteter. Trots 

att det inte finns en tydlig plan kring hur man ska stötta de flerspråkiga barnen, så finns en 

verksamhet som gör att barnen kan delta på sina egna premisser, vilket underlättar för de 

flerspråkiga barnen. Vi anser dock att förskolan behöver bli bättre på se hela individen, stötta 

de flerspråkiga barnens modersmåls- och identitetsutveckling på ett bättre sätt och inte bara se 

till utvecklingen av det svenska språket och den svenska identiteten. Förskolan skulle kunna 

göra den generella verksamheten ännu bättre för de flerspråkiga barnen om man utvecklar ett 

interkulturellt arbetssätt och får mer kunskaper om flerspråkiga barns förutsättningar och 

bakgrund samt ser till alla deras språkkunskaper, både i svenska och på modersmålet. För att 

skapa en bra generell verksamhet som kan möta och stötta alla barn, måste mångfalden 

välkomnas och olikheter ses som tillgångar. Pedagogerna måste i förskolan utmana 

”svenskheten” och bjuda in mångfalden. Gemenskap och inkludering blir viktiga begrepp att 

fundera och reflektera över i detta arbete.    

Fortsatt forskning 

I den här studien har vi bara studerat fenomenet i stora drag och i ett övergripande perspektiv. 

Vi tycker det skulle vara intressant att fördjupa sig i många olika delar t.ex. skulle en 

aktionsforskning kring hur förskolan kan utveckla ett interkulturellt förhållningssätt vara 

intressant. En annan intressant infallsvinkel skulle vara att göra en fallstudie där man går på 

djupet med hur rutinsituationer används och hur förskolorna organiserar för språkstimulering. 

Över huvud taget känns det som om det finns ett behov av att se över hur de flerspråkiga 

barnens situation i förskolan och skolan ser ut. Vilket stöd de behöver och hur vi kan stödja 

dem på bästa sätt? 

Metoddiskussion  

I denna studie har vi har varit två personer som har planerat, intervjuat, transkriberat, 

analyserat, reflekterat och avslutningsvis redovisat resultatet i denna rapport som du nu håller 

i din hand. Vi delade upp delarna i rapporten mellan oss och var noga med att båda skulle vara 

delaktiga i rapportens alla delar (inledning, bakgrund, metod, resultat och diskussion). Efter 

ett första utkast av texterna läste vi igenom varandras och gjorde en gemensam bearbetning av 

dessa. Att vi har varit två personer med olika erfarenheter av arbetet i förskolan genom hela 
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processen har gett våra analyser och reflektioner ett bredare perspektiv och en djupare 

kunskap. Vi har även försökt ta till vara varandras styrkor och stötta varandra på vägen. 

Vi besökte förskolorna innan vi intervjuade pedagogerna, för att skapa oss en bild av 

pedagogernas arbete på förskolorna. Det hade varit önskvärt att även fått möjlighet att besöka 

förskolorna efter intervjuerna. Pedagogernas utsaga behöver inte vara sanningen om hur 

arbetet på förskolan utförs, utan det är deras tolkning och uppfattning av fenomenet. Ett besök 

efter intervjuerna hade kunnat ge en tillförlitligare bild av resultatet. Detta var tyvärr inte 

möjligt inom den tidsram vi hade till förfogande för denna uppsats.  

En intervju är ett samspel mellan den som intervjuar och informanten och en mer erfaren 

intervjuare hade möjligtvis kunnat nå en djupare information. Vi utförde intervjuerna var för 

sig och för att skapa en så likvärdig situation som möjligt följde vi vår halvstrukturerade 

intervjuguide under intervjuerna. Intervjuerna fick ändå olika karaktär men vi upplevde inte 

att det påverkade kärnan av den informationen som vi fick fram. Tyvärr fick vi inte intervjua 

det antal pedagoger på varje förskola som vi hade tänkt från början, detta på grund av 

sjukdomstider och tidsbrist bland pedagogerna på förskolorna. Vi anser dock inte att resultatet 

skulle ha förändrats nämnvärt på grund av ytterligare intervjuer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1:  

Hej! 

Vi heter Jenny Pokosta och Johanna Pettersson och vi studerar på specialpedagogprogrammet 

vid Umeå universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om språkstimulering 

kring flerspråkiga barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi har valt detta område för vi 

anser att det är ett viktigt och aktuellt område som behöver belysas i dagens mångkulturella 

samhälle. Språket är nyckeln till både gemenskap och skolframgång. Vi är intresserad av att 

veta hur förskolan kan stimulera flerspråkiga barn så att de får likvärdiga förutsättningar inför 

skolstarten.  

Vi kommer ut till er förskola under v 43-44, för göra ett studiebesök och för att boka in en 

intervjuer med dig som pedagog. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och om det är okej för 

dig spelar vi in intervjun för att kunna analysera informationen som vi får på ett så rättvist sätt 

som möjligt. Inspelningen kommer att raderas efter att studien är klar.  

Vi följer Vetenskapsrådets praxis vad gäller god forskningsed. Förskolan och informanterna 

kommer att vara helt anonyma och allt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Om intresset finns kan förskolan ta del av den färdiga rapporten. 

Tack för din medverkan! 

Jenny Pokosta 

jenny.pokosta@umea.se 

076-773 49 99 

Johanna Pettersson 

johanna.pettersson.3@umea.se 

073-969 82 53 
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Bilaga 2: 

OBSERVATIONSMALL INFÖR STUDIEBESÖKET 

Tecken på flerspråkighet i lärmiljön (ex flaggor, ord på olika språk, presentation av barnens 

bakgrund mm): 

 

 

 

 

 

Språkstimulering i lärmiljön (inbjuder till kommunikation, bilder, bokstäver, ord, möjlighet 

till berättande, böcker osv): 

 

 

 

 

 

Språkstimulering vid: 

Måltider: 

 

 

 

Samling: 

 

 

 

Sagostund: 

 

 

 

Övrigt: 

 



 
 

Bilaga 3: 

Intervjuguide 

Kontext (bakgrundsinformation): 

- Vilken utbildning har du?  

o Kollegiernas utbildning?  

o Hur länge har du jobbat i förskola? 

 

- Beskriv din avdelning.  

o Antal barn och vuxna,  

o Upptagningsområde,  

o Flerspråkighet bland både barn/pedagoger. 

 

- Hur ser er planeringstid, reflektionstid, a-lag ut, hur ofta och vilket innehåll?  

o Vad utgår ni från när ni planerar er verksamhet? Vad är viktigast för er?  

 

- Har du gått någon fortbildning kring flerspråkighet/mångkulturellt arbetssätt? Berätta 

om den. 

Metoder för språkstimulering: 

- Berätta hur ni arbetar kring språkstimulering? 

o När arbetar ni med språkstimulering? 

o Vad är viktigast i ett språkstimulerande arbetssätt?  

o Skiljer det sig mellan flerspråkiga och enspråkiga barn? 

o Vad tror du påverkar flerspråkiga barns språkinlärning och hur kan ni ge dem 

så goda förutsättningar som möjligt? 

 

- Använder ni något sorts språkstöd? Berätta 

 

- Berätta hur följande rutinsituationer ser ut i ett språkstimulerande perspektiv,  

o lunch,  

o samling,  

o sagostund. 

 

- Läroplanen säger att förskolan ska hjälpa barnen att utveckla både svenskan och deras 

modersmål samt att de ska få flerkulturell identitet.  Hur jobbar du för att uppnå dessa 

mål?  

 

- Hur dokumenterar ni flerspråkiga barns språkutveckling?   

 

- Vad behöver flerspråkiga barn för stöd av er som pedagoger? Hinder?  

 

- Ger ni flerspråkiga barn något extra stöd? 

o Har ni kopplat in specialpedagog eller liknande kring ett flerspråkigt barn? 

o Varför? Hur såg stödet ut?  

Kommunikation: 

- Hur kommunicerar du med flerspråkiga barn som ännu inte har svenska språket? 

 



 
 

- Hur kommunicerar barn med varandra?  

o Hur uppmuntrar ni denna kommunikation? 

 

- Hur ger du flerspråkiga barn talutrymme? När?   

 

- Hur ofta läser ni böcker för barnen? på vilket sätt? När? 

 

- Hur anser du att man arbetar på bästa sätt med flerspråkiga barns språk och 

kommunikationsutveckling?  

o Arbetar ni på detta sätt eller finns det hinder för detta arbetssätt? 

Lärmiljön: 

- Hur resonerar ni kring er avdelnings lärmiljö?  

o Hur visas det på avdelningen att det går flerspråkiga barn där? 

o Hur uppmärksammar ni att det finns flera olika språk på er avdelning? 

o Delas gruppen in i mindre grupper? Hur sker indelningen? I Vilka situationer? 

Varför? 

Mottagande av flerspråkig familj:  

- Beskriv hur ni går tillväga när ni får en flerspråkig familj till er avdelning. 

o Vad tycker du är viktigt att få kunskap om gällande barns bakgrund? 

 

- Hur tänker ni kring föräldramöten, föräldrainformation och utvecklingssamtal med 

flerspråkiga familjer? Berätta  

Modersmålsstöd: 

- Har ni tillgång till modersmålsstöd?  

o Hur ser ert modersmålsstöd ut?  

o Tycker du att det används på rätt sätt? 

o Hur ser ert användande av tolk ut? 

Förhållningssätt kring flerspråkighet:  

- Vad tycker du är förskolans viktigaste uppdrag? 

 

- Berätta hur du ser på flerspråkighet i förskolan. 

o Vad tror du är viktigast för flerspråkiga barn? 

o Hur stärker ni flerspråkiga barns identitet som flerspråkiga? 

o Har ni några regelbundna diskussioner/reflektioner kring flerspråkighet eller 

mångkulturellt arbetssätt? 

 

- Vilka konsekvenser tror du att det får för barnet, om de inte utvecklar ett bra svenska 

språk? 

 

- Vilken kunskaper och verktyg behöver du som pedagog stödja flerspråkiga barn?  

o Vad behövs det mer av i förskolan för att på ett bättre sätt möta flerspråkiga 

barn? 

 

 



 
 

Bilaga 4: 

Intervjuguide med specialpedagog 

- Berätta om ditt arbete 

o Vad är den vanligaste orsaken till att förskolorna söker hjälp av dig? 

 

- Hur kommer det sig att du blev intresserad av flerspråkighet?  

o Vilken utbildning har du? 

 

- Vad tycker du är förskolans viktigaste uppdrag? 

 

- Hur tycker du att man ska lägga upp ett språkstimulerande arbetssätt för flerspråkiga 

barn i förskolan?  

o Vilken typ av kunskap är viktig för förskolorna att ha för att kunna arbeta med 

flerspråkiga barn? Finns den? 

o Vilka svårigheter och hinder ser du på förskolornas arbete kring flerspråkiga 

barn? 

o Behövs det olika arbetssätt för flerspråkiga barn respektive enspråkiga barn 

enligt dig? 

o Vilka konsekvenser får det om förskolorna inte är aktiva i de flerspråkiga 

barnens språkutveckling? 

 

- Behöver flerspråkiga barn extra stöd?  

o Bör man se flerspråkiga barn som barn i behov av extra stöd? 

o Vilka konsekvenser får det för barnet om de inte utvecklar ett välfungerande 

andra språk? 

 

- Vilka typer av språkstöd brukar du rekommendera? 

 

- Tycker du att förskolorna bör dokumentera flerspråkiga barns språkutveckling? i så 

fall hur? 

 

- Vad behövs det mer av i förskolan för att på bästa sätt stötta flerspråkiga barn? 

 

- Hur tycker du att kommunens förskolor ska jobba vidare i dessa frågor? 

 

 


