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Abstract 
Uppsatsen undersöker hur fem förskollärare på olika förskolor anger att de arbetar för 
flerspråkiga barns språkutveckling. Detta undersöks genom kvalitativa intervjuer. Tidigare 
forskning visar att en parallell språkutveckling av modersmålet och andraspråket gynnar barnens 
identitetsutveckling, kognitiva utveckling och skolresultat. Resultatet i denna undersökning visar 
att pedagoger har en positiv attityd till flerspråkighet, samt försöker belysa och utveckla barnens 
olika språk i verksamheten. Resurserna är dock för få för att pedagogerna ska kunna fullfölja 
detta uppdrag.  
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FÖRORD 
Att skriva denna uppsats har varit en intressant och spännande resa att genomföra, men det har 
även varit svårt och tungt emellanåt. Det är ett arbete som jag inte skulle ha klarat av helt på egen 
hand. Jag vill därför tacka några speciella personer som gjort denna resa möjlig.  
 
Tarja Alatalo, min handledare under detta examensarbete. Jag har många gånger förundrats över 
ditt engagemang och din tillgänglighet, det har varit mer än begärligt. Tack för du läst och 
kommenterat mina texter mot ständig förbättring och att jag har fått ta del av dina kunskaper. Du 
har lärt mig mycket. Tack.  
 
Petra Jansson, min studiekamrat och medskribent till bakgrundskapitlet i denna uppsats. Tack för 
din kunskap, våra skratt och ditt stora tålamod med mig under arbetets gång.  
 
Jag vill även tacka de fem förskollärare som valde delta i denna undersökning, utan era 
erfarenheter och kunskaper hade denna uppsats inte varit möjlig att skriva.  
 
Sist men inte minst vill jag tack min familj och mina vänner som stöttat mig genom detta 
examensarbete och under hela min utbildning mot att bli förskollärare.   
 
Tack!  
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1. INLEDNING 
I val av forskningsfråga till mitt examensarbete, har mitt intresse riktats mot flerspråkiga 
förskolebarn. Under mina förskollärarstudier har jag mött barn med ett annat modersmål än 
svenska, vilket har väckt min nyfikenhet angående hur förskolan tar tillvara barnens 
flerspråkighet. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag upplevt att barnens 
modersmål kanske alltför sällan uppmärksammas i förskolans vardag. Jag får uppfattningen att 
barnens modersmål inte synliggörs i verksamheten, utan det är det svenska språkets utveckling 
som fokuseras. Problematiken med brist på modersmålslärare samt praktiska svårigheter sätter 
förmodligen gränser för hur modersmålet kan stärkas. En sådan praktisk fråga är var, när och hur 
under dagen modersmålsundervisningen kan genomföras. Det verkar inte vara ovanligt att 
modersmålsutvecklingen förpassas till ställen utanför verksamheten, som exempelvis till hemmet.  
 
Tidigare forskning (Otterup 2005, s. 221) och undersökningar (PIRLS:2006 2007, s. 56) visar att 
elever med annat modersmål än svenska når lägre resultat i grundskolan än sina jämnåriga 
kamrater, som har svenska som modersmål. I PIRLS:20061 analys framgår att detta troligen beror 
på att flerspråkiga barns språkutveckling inte är tillräckligt utvecklad när de möter skolans 
formella språk (PIRLS:2006 2007, s. 56, 80). Idag vet man att det är gynnsamt för barn med annat 
modersmål än svenska att utveckla modersmålet parallellt med det svenska språket (Kultti 2012, 
s.44). I förskolans läroplan lyfts detta fram genom att barns flerspråkiga utveckling ska 
möjliggöras inom verksamheten (Utbildningsdepartementet 2010, s. 7).  
 
För att fördjupa kunskaperna angående förskollärares arbete med flerspråkiga barns 
språkutveckling samt om deras förhållningssätt kring detta, genomförs en intervjustudie med 
pedagoger i förskolan. Kunskap om arbete med flerspråkiga barns språkutveckling är av betydelse 
för mig som blivande pedagog, och övriga pedagoger i ett mångkulturellt samhälle.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att studera hur fem pedagoger i fem förskolor anger att de 
arbetar för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling, i såväl modersmålet som i andraspråket.  
 
Frågeställningarna som undersökningen utgår ifrån är:  

 Hur definierar förskollärare begreppet flerspråkighet?  

 Vilka attityder har förskollärare till flerspråkig utveckling?  

 Hur anser förskollärare att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling?  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 PIRLS: 2006 (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker 

elevers läsförmåga i årskurs 4. 
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1.2 Definitioner och nyckelbegrepp 
I litteraturen finns olika definitioner av begreppen modersmål, förstaspråk, andraspråk, tvåspråkighet 
och flerspråkighet. I detta avsnitt ges en definition av vilken innebörd begreppen ges i denna 
undersökning. Beskrivningar av begreppen simultan- och successiv tvåspråkighet, samt additiv och 
subtraktiv språkutveckling ges också en beskrivning i detta avsnitt, då de kan ses som nyckelbegrepp 
i texten. 
 

1.2.1 Modersmål, första-, andra- och främmandespråk 
Torpsten (2008, s. 23) skriver att man inom skolväsendet tidigare ansett att modersmål var liktydigt 
med ämnet svenska. Denna beskrivning har dock förändrats på senare år, eftersom inflyttningen 
från andra länder har ökat och skolorna har fått fler elever med ett annat modersmål än svenska. 
Därför har definitionen av begreppet modersmål, eller förstaspråk som det även kallas, förändrats. 
Idag anses detta vara det första språk som barnet kommer i kontakt med i livet, i den informella 
miljön. Det innebär att man kan utveckla ett eller flera modersmål/förstaspråk. Andraspråk lär 
man sig efter det att man har tagit till sig och erövrat ett eller flera förstaspråk. Detta språk möter 
man oftast utanför hemmet. (Torpsten 2008, s. 23). Otterup (2005, s. 22) menar att det är skillnad 
på begreppen andraspråk och främmandespråk. Ett andraspråk är det eller de språk som används av 
majoritetssamhället och lärandet sker via informella och formella sammanhang, i språkets 
naturliga miljö. Främmandespråk lärs främst inom formella skolsammanhang, språket/språken 
används då inte naturligt av den omgivande sociala miljön.  
 
Eftersom denna text berör flerspråkighet inom Sveriges gränser används begreppet 
modersmål/förstaspråk som synonymt med annat modersmål än svenska och andraspråket syftar 
direkt till majoritetsspråket svenska om inget annat nämns i texten.  
 

1.2.2 Två- och flerspråkighet  
Otterup (2005, s. 11-13) använder begreppen tvåspråkighet och flerspråkighet i sin avhandling, han 
skriver att om man behärskar två språk i sitt vardagsliv är man tvåspråkig. Flerspråkig är individen 
när man ”använder eller kan använda fler än ett, d.v.s. två eller flera språk i de flesta situationer i 
enlighet med sina egna önskemål och samhällets krav” (Otterup 2005, s. 13). Detta är även 
definitioner som jag valt att använda i denna undersökning. Främst används begreppet 
flerspråkighet.  

 
1.2.3 Simultan och successiv språkutveckling 
Gröning (2003, s. 9), Kultti (2012 s. 42) och Hyltenstam (2007, s. 46-47) menar att forskare 
brukar göra skillnad på simultan och successiv tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet betyder att man 
möter och utvecklar två modersmål/förstaspråk före tre års ålder. Vissa forskare anser till och 
med att simultan tvåspråkighet endast sker om barnet föds in i en tvåspråkighet. Successiv 
tvåspråkighet är när barnet redan har utvecklat ett modersmål och sedan lär sig ett annat språk efter 
tre års ålder. Detta brukar ske på andra platser än i hemmet, till exempel när barnet börjar skolan 
och har haft lite kontakt med majoritetsspråket i samhället. Gröning (2003 s. 9) skriver att 
tvåspråkighet och andraspråkutveckling hör ihop med varandra, samtidigt som de bör hållas isär. 
Detta eftersom man kan utveckla flera olika språk både simultant och successivt. Jag använder 
dessa begrepp i texten, då även i relation till flerspråkig utveckling. 
     

1.2.4 Additiv och subtraktiv språkutveckling 
Gröning (2003, s. 9) beskriver additiv och subtraktiv språkutveckling. När barnens modersmål och 
andraspråk får möjlighet att utvecklas parallellt, utan att användningen av modersmålet utplånas 
sker en additiv språkutveckling. Sker det istället en subtraktiv språkutveckling betyder det att 
modersmålet utplånas till fördel av samhällets majoritetsspråk, barnets andraspråk. Detta är 
begrepp och definitioner som återkommer i texten i relation till barns flerspråkiga utveckling.  
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2. BAKGRUND 
I detta kapitel ges inledningsvis en sammanfattning av styrdokumentens skrivningar kring och 
förutsättningar för modersmåls- och andraspråksutveckling. Därefter går texten över till att 
redogöra för aktuell forskning kring flerspråkighet.  
 

2.1 Styrdokument 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4), lyfter fram 
mångkulturaliteten i förskolan. Människor rör sig idag över hela världen på ett helt annat sätt än 
förr. Den ”växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell mångfald i förskolan, 
som ger barnen möjlighet att grundlägga respekt och aktning för varje människa oavsett 
bakgrund” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4). Detta förutsätter att pedagogerna lyfter fram 
och konkretiserar de grundläggande värden som vilar på demokratins grund och alla människors 
lika värde. Läroplanen konstaterar att barn ”tillägnar sig etiska värden och normer först och 
främst genom konkreta upplevelser” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4). Ett medvetet 
förhållningssätt bland de vuxna påverkar barnens förståelse för detta. Det ligger därför i 
förskolans uppdrag att förbereda barnen på ett allt mer internationaliserat samhälle och att ta vara 
på de fördelar som det för med sig. Detta har inte enbart betydelse för de enskilda individerna 
utan för samhället i stort. (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4-6). 
 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. (…) Medvetenhet om det egna kulturarvet 
och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig 
in i andras villkor och värderingar (Utbildningsdepartementet 2010, s. 6). 

 
Samtliga barn i förskolan ska få möjlighet att uppmuntras, stimuleras och utmanas i sin 
språkutveckling. Även den nyfikenhet som barn kan ha på den skriftspråkliga världen ska 
uppmuntras i verksamheten. Detta gäller såväl det svenska språket som alla de övriga språk som 
kan rymmas inom dagens mångkulturella förskolor. Om flerspråkiga barn får möjlighet att 
utveckla sitt modersmål samtidigt som det svenska andraspråket, gynnas 
andraspråksutvecklingen. Detta skapar fler möjligheter för barnen att utveckla kunskaper inom 
övriga områden. Det i sin tur skapar även goda förutsättningar för barnen att utveckla en positiv 
flerkulturell tillhörighet och identitet. 
 

Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 
bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (…) Språk och lärande hänger 
oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling (Utbildningsdepartementet 2010, s. 6 
ff.). 

 
En positiv flerkulturell tillhörighet kräver i sin tur ett gott samarbete med barnets 
vårdnadshavare, ett samarbete som bygger på trygghet och förtroende, framhåller Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet, 2010 s.5). 
 
I läroplanen för förskolan kan man i avsnittet mål och riktlinjer tydligt utläsa att förskolan ska 
sträva efter att varje barn: 
 

 utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 
funktioner, 
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 som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Utbildningsdepartementet 2010, s. 8-
11). 

 

Ett sätt för personalen att lyfta fram arbetet så att det ovanskrivna tillgodoses, är att tillsammans 
med barn och föräldrar dokumentera, följa upp och analysera verksamheten utifrån olika 
perspektiv. Dessa perspektiv kan vara barnens utveckling och lärande, pedagogernas kunskaper 
och förhållningssätt, miljöns möjligheter och begränsningar, pedagogiska processer eller övriga 
delar inom verksamheten som kan vara av intresse att få mer kunskaper kring 
(Utbildningsdepartementet 2010, s. 14-15).  
 

2.2 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för aktuell forskning om generell utveckling av ett modersmål och ett 
andraspråk, samt vilka kriterier som visar att man behärskar ett eller flera språk. Dessutom berörs 
i vilken ålder man bör möta ett andraspråk, och vilka konsekvenser det kan ge. Vidare redogörs 
för språklig, etnisk och kulturell identitet. Därefter belyser texten betydelsen av omgivningens 
positiva attityder till flerspråkig utveckling, samt vilka resurser som bör finnas för detta. I ett sista 
avsnitt visar den tidigare forskningen i vilken utsträckning barnens modersmål, annat än svenska, 
synliggörs i förskolans miljö, samt vilka arbetssätt som är till fördel för flerspråkiga barns 
språkutveckling.  

 

2.2.1 Modersmåls- och andraspråksutveckling  
I detta avsnitt redogörs för hur forskningen anger att en generell språkutveckling tar sig uttryck 
hos enspråkiga barn som lär sig sitt modersmål, samt hur andraspråksinlärares språkutveckling 
kan beskrivas. Slutligen beskrivs vilka språkkunskaper en individ bör kunna för att vara språkligt 
medvetna, det vill säga, när man behärskar ett eller flera språk enligt forskningen.  

 
2.2.1.1 Generell modersmålsutveckling  
Hyltenstam (2007, s. 47-48) som är professor inom tvåspråkighet och Gröning (2003, s. 11-12) 
som skrivit en avhandling inom området, beskriver båda modersmålsutvecklingen i termer av bas 
och utbyggnad. Den språkliga basen utvecklas redan i förskoleålder, innan skolålder. Hyltenstam 
(2007, s. 47-48) skriver att barnet har utvecklat en språklig bas när det behärskar merparten av de 
grammatiska strukturerna, kan använda och förstår 8000-10000 ord, samt vet när och hur man 
använder sig av språket för att göra sig förstådd på bästa sätt. När barnet sedan möter skolans 
formella undervisningsspråk utvecklas språket ytterligare, vilket kallas språkets utbyggnad. Gröning 
(2003, s. 11-12) beskriver utbyggnaden av språket och menar att barnen ofta redan har kommit i 
kontakt med detta före skolåldern, allt beroende på vilka olika erfarenheter vardagslivet erbjudit. 
Utbyggnaden sker genom hela livet, men utvecklas hastigast när barnen möter skolans 
ämnesspecifika formella skrift- och undervisningsspråk. Dessa kunskaper ger barnen de verktyg 
som de senare behöver för att kunna föra samtal där de använder ett situationsanpassat språk på 
ett korrekt sätt. Hyltenstam (2007, s. 47-48) menar att alla förstaspråk generellt utvecklas på 
liknade sätt, även om det kan finnas stora individuella skillnader mellan barnen.  
  

2.2.1.2 Andraspråkets utveckling 
Gröning (2003, s. 12-13) förklarar att andraspråksinlärning betyder att barnet ska lära sig ett nytt 
språk efter modersmålet, det vill säga en successiv språkutveckling. Rosander (2006, s. 110 ff) och 
Gröning (2003, s. 12-13) kallar språksystemet som barnet använder sig av fram till det att hon 
behärskar det nya språket i alla de situationer hon möter, för ett inlärarspråk eller ett interimspråk. I 
interimspråket identifierar inläraren språkljud, ord och grammatiska mönster i andraspråket med 
motsvarigheter i sitt första språk och överför sedan förstaspråkets regler på andraspråket. 
Interimspråket kännetecknas av förenklingar av och generaliseringar från målspråket. Därför kan 
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interimspråken skilja sig åt beroende på vilket språk barnet har som modersmål och vilket språk 
som är andraspråket (Rosander, 2006, s. 110-112). Skillnaden mellan generell 
modersmålsutveckling och flerspråkig språkutveckling, är att flerspråkiga barn använder båda 
språkens olika regler i nya kreativa formationer mot ny kunskap. Därför anser Rosander att 
inkonsekvenser i inlärarspråket bör ses som ”förvärvad kunskap istället för att betraktas som fel 
och brister” (Rosander 2006, s. 110).  

 

2.2.1.3 Språkutveckling 
Strömqvist (2003, s. 57-72) hävdar att den generella språkutvecklingsprocessen bör ses som en 
ständig process som pågår genom hela livet i samspel med omgivningen. Barnet utforskar först 
sin fysiska miljö för att få erfarenheter som det som barnet sedan kan utveckla begrepp för. Den 
första delen av ordförrådsbyggandet, som vanligtvis går långsamt, följs av ordförrådsspurten då 
barnet till en början mestadels samlar på sig substantiv. Verben fortsätter denna utveckling och 
slutligen lär de sig funktionsord. Att barnen lär sig innehållsord som substantiv och verb före 
funktionsord kan förklaras med att de förstnämnda kan visas på ett konkret sätt som gör att 
förståelsen ökar. Det basala ordförrådet och grammatik har barn tillägnat sig vid tre års ålder. 
Wedin (2011, s. 23-24) förklarar att språklig kompetens handlar om att man behärskar 
grammatiken och har ett stort ordförråd, vilket är nödvändigt om man ska kunna sätta ihop 
orden till betydelsefulla meningar. Hon beskriver fortsättningsvis att kommunikativ kompetens är 
en del av den språkliga kompetensen som handlar just om förmågan att kommunicera. Den 
kommunikativa kompetensen består bland annat av den pragmatiska kompetensen som handlar 
om att man kan uttrycka det man vill framhålla på olika sätt beroende på i vilket sammanhang det 
ska framföras. Wedin (2011, s. 79) skriver även om den språkliga medvetenheten där grammatik 
och fonologi är viktigare att fokusera på än det innehållsliga. Språklig medvetenhet innebär att 
man kan reflektera över och diskutera det egna språket och hur man använder det, det vill säga 
att man behärskar språket. 

 

2.2.2 Flerspråkighet 
I detta avsnitt redogörs för i vilken ålder det är bäst att möta ett andraspråk, samt vilken betydelse 
modersmålet har för barns andraspråksutveckling. Dessutom belyses i vilken utsträckning 
flerspråkighet påverkar barnens kognitiva utveckling och deras identitetsutveckling belyses också 
utifrån aktuell forskning.  

 

2.2.2.1 Modersmålsutveckling före andraspråksutvecklingen 
Gröning (2003, s. 13-14) skriver att andraspråksutvecklingen kan ske när som helst i livet, men 
språket påverkas på olika sätt beroende på i vilken ålder inlärningen startar. Hyltenstam (2007, s. 
51-52) hänvisar till Collie som har sammanställt ett resultat från flera amerikanska undersökningar 
angående i vilken ålder man har bäst förutsättningar att lära sig ett andraspråk. Det vill säga när 
andraspråksinläraren når samma språkliga nivå som sina infödda jämnåriga, inom kortast tid. Det 
visade sig att den bästa tiden för att lära sig ett andraspråk var mellan 8-11 år.  
 

Skälet skulle vara att barn i denna ålder har en mer avancerad kognitiv utveckling än de något 
yngre, vilket behövs för att tillägna sig språkets utbyggnadsdel samtidigt som skolans språkkrav 
fortfarande är måttliga (Hyltenstam 2007, s. 52).  

 

Gröning (2003, s. 17-18) hänvisar till tidigare forskning och anser att de som har bäst utgångsläge 
för att lyckas lika bra som infödda talare, är elever som fått möjlighet att delta i undervisning på 
sitt modersmål under ett par år innan de börjar i en skola som undervisar på deras andraspråk. 
Hyltenstam (2007, s. 56) skriver vidare att det finns en stark syn på att barn först ska lära sig sitt 
eget modersmål innan de möter andraspråket. Detta eftersom barnet då har hunnit utveckla den 
språkliga basen i sitt modersmål, vilket de sedan kan dra nytta av i sin andraspråksutveckling. 
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Hyltenstam lyfter fram att man då bortser från att barn har stora möjligheter att utveckla flera 
språk parallellt med varandra. Att medvetet hålla barnen borta från majoritetsspråket till fördel 
för modersmålets utveckling kan vara förödande för ett barn, då det kan komma att uteslutas 
språkligt från samhället. Abrahamsson och Hyltenstam (2009, s. 52) har utifrån tidigare forskning 
kring barns andraspråksutveckling dragit slutsatsen att barn som får möjlighet att utveckla sitt 
andraspråk redan i tidig ålder når längre i sin språkinlärning än vuxna inlärare av andraspråket. 

 
2.2.2.2 Additiv eller subtraktiv språkutveckling 
Flerspråkiga elever får lägre resultat i grundskolan än de elever med svenska som modersmål, 
detta framgår såväl i Otterup (2005, s. 221) avhandlingsresultat som inom PIRLS:2006 (2007, s. 
56, 80) undersökning av 10 åringars läs- och skrivförståelse. Gröning (2003, s. 13) menar att 
orsaken till att andraspråksanvändare presterar sämre i skolan kan bero på att 
modersmålsinlärningen avbryts när barnen börjar i skolan. Därigenom blir språkutvecklingen 
subtraktiv eftersom modersmålet riskerar att försvinna till andraspråksutvecklingens fördel. Detta 
sker på grund av att eleverna förväntas kommunicera på andraspråket i både undervisningen och 
tillsammans med skolkamraterna eftersom det är majoritetens förstaspråk. ”Den sämsta tiden för 
att byta språk är (…) sen förskoleålder när modersmålbehärskningen är alltför skör för att kunna 
stödja inlärningen av ett nytt språk” (Gröning 2003, s. 13). Hyltenstam (2007, s. 54) skriver att 
om barn plötsligt förväntas byta ut modersmålet till sitt andraspråk kan det ta längre tid att 
utveckla det andraspråket. Både Hyltenstam (2007, s. 54) och Kultti (2012, s. 44) anser att en 
parallell utveckling av modersmålet och andraspråket påverkar varandra i en fortsatt positiv 
riktning. Kultti (2012, s. 42), som ger en sammanställning av forskningsläget i sin avhandling, 
skriver vidare att barn har stora möjligheter att lära sig två språk samtidigt utan att det ena språket 
behöver ta överhanden. Det vill säga att det sker en additiv språkutveckling, där båda språken får 
möjlighet att utvecklas parallellt.  
 

2.2.2.3 Flerspråkighet och kognitiv utveckling 
Otterup (2005, s. 13-14) skriver att äldre forskning ansett att flerspråkighet inte har varit till fördel 
för barns kognitiva utveckling. Han hävdar dock att deras resultat kan ha berott på att 
flerspråkighet ”tidigare också förknippats med fattigdom, maktlöshet och underordnad ställning i 
samhället” (Otterup 2005, s. 13). Han menar vidare att man inte tog hänsyn till barnens olika 
sociala bakgrund och olika förutsättningar när undersökningarna genomfördes. Detta synsätt har 
på senare år förändrats till att flerspråkighet är till fördel för den kognitiva utvecklingen hos barn 
och ungdomar. Gamla negativa föreställningar kring flerspråkighet lever dock fortfarande kvar i 
samhället i viss mån, menar Otterup.  
 
Kultti (2012, s. 43) hänvisar till två olika studier där man undersökt elevers kunskapsutveckling i 
en flerspråkig (additiv) skolmiljö. I dessa skolor gavs barnens modersmål och andraspråk samma 
värde i samtliga sammanhang. ”Elevers kunskaper i modersmålet och i andra skolämnen har visat 
sig vara lika goda eller ibland bättre än hos elever i enspråkiga skolor” (Kultti, 2012, s. 43). Även 
Gröning (2003, s. 17-18) hänvisar till tidigare forskning som visar samma positiva syn på 
flerspråkighet och kognitiv utveckling, nämligen att flerspråkiga barn visade lika goda eller bättre 
resultat som de övriga eleverna. Otterup (2005, s. 14-17) visar fram ett flertal olika 
undersökningar som bland annat visar att flerspråkiga barn, i relation till enspråkiga barn, hade 
bättre förmåga att tänka flexibelt och abstrakt, bättre begreppsbildningsförmåga, ordförståelse, 
språklig medvetenhet, samt mer förståelse för ordspråk och dess motsägelser. En sådan positiv 
utveckling har endast skett i de fall då båda språken har fått möjlighet att utvecklas i en additiv, 
parallell språkmiljö. 
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2.2.2.4 Flerspråkighet och identitetsutveckling 
Torpstens (2008, s. 116-129) avhandlingsresultat visar att eleverna själva upplevde att de var 
tvungna att lära sig det svenska språket snabbt och korrekt, dels för att klara av skolan och dels 
för att inte hamna utanför och känna sig annorlunda. Eleverna upplevde att de var tvungna att 
prioritera bort sitt modersmål och därmed sin identitet, för att istället börja om i ett nytt land med 
ett nytt språk. De ville till en början inte ha modersmålsundervisning eftersom det tydliggjorde att 
de inte var som de övriga eleverna.  
 

Många flerspråkiga individer kan uppleva en skillnad mellan den självvalda identiteten och hur de 
positioneras av andra, varför flerspråkighet ofta är förknippad med identitetskonflikter. Därför 
betraktar också vissa forskare all språkanvändning i flerspråkiga kontexter som 
”identitetshandlingar” (Otterup 2005, s. 25). 

 
Otterup (2005, s. 25-26) menar att det finns individer som anser att det är viktigt att man lär sig 
majoritetsspråket för att kunna bli en del av det nya samhället och dess sociala konstruktioner. 
Han anser dock att man istället för att sträva efter att försöka socialisera in individer efter 
majoritetens villkor, bör man tillåta varje individ att göra autonoma val, samt få möjlighet att 
konstruera sin egen kulturella identitet. Hyltenstam (2007, s. 57) hävdar att det faktum att kunna 
kommunicera på sitt modersmål har stor betydelse för individens etniska identitet. Fast (2007, s. 
44-45, 178) har följt och analyserat sju barns olika språk, läs- och skrivutveckling under tre år. 
Barnen i hennes studie hade olika modersmål, såväl svenska som annat språk. I hennes forskning 
framkom att modersmålet, oavsett språk, gav tillträde till en social gemenskap där barnen fick 
möjlighet att uttrycka känslor, de fick närmare relationer till föräldrar och släktingar, samt 
möjlighet att ta del av deras gemensamma normer, värderingar, seder och religion. I en av Fasts 
slutsatser stod det dock klart att barnens språkliga erfarenheter av annat modersmål än svenska 
inte togs tillvara inom någon av de undersökta verksamheterna. ”Några av barnen måste lämna 
sitt modersmål och sina kulturella och religiösa erfarenheter och därmed mycket av sin identitet 
utanför klassrummet” (Fast 2007, s. 189). I Otterups (2005, s. 221-228) undersökning framkom 
det att flerspråkiga individer ges fler valmöjligheter i livet än de enspråkiga personerna, vad gäller 
val inom yrke, livspartner, tillhörighet och bostadsort. Detta i sin tur betyder att de får större 
möjlighet att påverka sina egna liv, både nu och i framtiden, skriver Otterup. 
 

I vilken utsträckning skolan och samhället kan, och vill ta vara på detta kapital kan visa sig vara 
avgörande inte bara för framtiden för de unga människor som är direkt berörda utan lika mycket 
för hela vårt samhälles fredliga, demokratiska och hållbara utveckling (Otterup 2005, s. 230). 

 
2.2.3 Förhållningssätt och resurser 
I detta avsnitt redogörs för vad aktuell forskning funnit för attityder till flerspråkighet i det 
offentliga samhället, bland skolväsendets personal och bland barnens föräldrar, samt hur detta 
påverkar flerspråkiga barns språkutveckling. Slutligen tas skolans resurser i form av 
modersmålsundervisning, modersmålspedagoger och flerspråkiga lärare upp i relation till barns 
modersmåls- och andraspråksutveckling.  

 
2.2.3.1 Attityder till flerspråkighet 
När elever i skolan inte har ett utvecklat andraspråk, upplevs det oftast som en brist bland 
lärarna, då modersmålet uppfattas som ett hinder för andraspråkutvecklingen (Torpsten 2008, s. 
43). Detta belyser även Kultti (2012, s. 46) i sin avhandling. Hon skriver att tidigare studier visat 
att även pedagoger i förskolan ser barnens modersmål som ett hinder i arbetet med 
språkutvecklingen. I Fasts (2007, s. 181) avhandling framgår att pedagoger värderar barnens 
modersmål, om det är annat än svenska, lågt i relation till majoritetsspråket. ”Inte vid något 
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tillfälle i denna studie har barnens modersmål lyfts fram som något positivt” (Fast 2007, s. 181). 
Fast menar att det istället borde ses som en tillgång och ett kulturellt kapital.  
 
Hyltenstam (2007, s. 49, 56), Torpsten (2008, s. 129-130) och Otterup (2005, s. 17-18) menar att 
den egna och omgivningens attityd och förhållningssätt till barn med annat modersmål än 
svenska har stor betydelse för hur barnet utvecklas i förstaspråket. Otterup skriver vidare att den 
omgivande miljöns värdering av flerspråkighet får betydelse för vilket/vilka språk som individen 
själv väljer att använda i sin vardag och därmed får möjlighet att utveckla vidare. En positiv och 
stöttande inställning på samhällelig nivå gör att flerspråkighet blir en tillgång för alla berörda, 
istället för ett tillkortakommande hos individen. Skans (2011, s. 30) menar att även föräldrarnas 
inställning och attityd till det nya språket påverkar i vilken grad barnen tar till sig språket. Om 
föräldrarna visar att de anser att det är relevant att lära sig det nya språket blir även barnen 
motiverade att lära sig detta. Skans skriver vidare att det ”finns en ömsesidighet; värderar 
majoritetssamhället minoriteternas språk och kultur högre, så ökar den positiva inställningen hos 
minoritetsgruppen till majoritetens språk och kultur” (Skans 2011, s. 30). Hyltenstam (2007, s. 
49-56) menar att barnet behöver ”ett starkt stöd för förstaspråksutvecklingen – både i familjen 
och i förskolan och skolan. Men det behövs också ett tidigt och starkt stöd för utvecklingen av 
majoritetsspråket, svenskan” (Hyltenstam 2007, s. 54). Detta kräver en positiv attityd till 
flerspråkighet. Otterup (2005, s. 17-18) skriver att den officiella attityden inom Sveriges gränser 
har gått från en negativ syn på minoritetsspråk och flerspråkighet till en mer positiv attityd till att 
man ska få möjlighet att utveckla flerspråkighet. Detta visar Skans (2011, s. 62, 68, 123-124) 
studie som åskådliggör vikten av att pedagoger visar intresse för barnens modersmål. Genom att 
visa barnen att de är intresserade av att lära sig några ord på deras språk stärks 
delaktighetskänslan och barnen identitet erkänns. Studien visar även att pedagogerna är överens 
om vikten av att språkutvecklingen får ske på alla språk.  
 

2.2.3.2  Modersmålsundervisning 
Hyltenstam (2007, s. 60-62) redogör för en studie som visar att de flerspråkiga barn som utan 
avbrott fått modersmålsundervisning från förskoleåldern upp till gymnasieålder, gick ut skolan 
med bättre betyg än genomsnittet. Eleverna var nöjda med skolan och de flesta av dem talade 
även flytande svenska. De elever som istället hade avbrutit modersmålsundervisningen redan i 
början av skolåldern hade lägre betyg än genomsnittet, trivdes sämre i skolan och endast 45 
procent talade flytande svenska. Hyltenstam anser dock att man trots det tydliga mönstret inte 
kan utesluta att det kan finnas andra orsaker till att de som fick modersmålsundervisning lyckades 
bättre i skolan. Han menar att undersökningen ändå är av intresse eftersom den stämmer väl 
överens med tidigare forskning inom området. Torpsten (2008, s. 116-129) skriver att eleverna 
som ingick i hennes studie, själva ansåg att de blev sämre på sitt modersmål när de skulle lära sig 
det svenska andraspråket under kort tid. Det skedde en subtraktiv språkutveckling eftersom 
modersmålsutvecklingen fick stå tillbaka för andraspråksutvecklingen. När de istället började 
träna på sitt förstaspråk via modersmålsundervisning var elevernas erfarenhet att det underlättade 
andraspråksutvecklingen, vilket Torpsten anser kan förklaras med att deras totala språkliga 
medvetenhet då ökade. Skolverket (2005, s. 34-36) poängterar vikten av att förskolepersonal 
stöttar barn med annat modersmål än svenska. Stöttningen bör då gälla modersmålet såväl som 
det svenska språket och ingå i förskolans dagliga verksamhet.  
 

2.2.3.3 Flerspråkiga lärare och barn 
Kommunerna ska ansvara för att barnen fortlöpande erbjuds stöd i sin modersmålsutveckling. 
Stödet kan ges av personal som talar barnets språk eller av en modersmålslärare som med jämna 
mellanrum besöker förskolan. Det är dock av största vikt att lärandet sker i samverkan med andra 
barn och vuxna parallellt med förskolans verksamhet. För att modersmålet ska utvecklas med 
bästa möjliga utgång, bör lärandet ske i interaktion med flerspråkig förskolepersonal. Därför är 
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det önskvärt att det i varje barngrupp inte finns alltför många språk representerade, eftersom 
personalen då har större utsikt att förkovra sig i de språk och kulturer som finns i barngruppen. 
Därmed ökar möjligheter till en god språkutveckling för alla barn på förskolan. (Skolverket 2005, 
s. 34-36). Skans (2011, s. 31, 63-129) är också av åsikten att flerspråkiga lärare är en tillgång, men 
han menar att deras kunskaper alltför sällan tas tillvara. Studien visar att flerspråkiga pedagoger 
behövs i förskolans vardag för att barnen ska kunna använda modersmålet parallellt med det 
svenska språket, det vill säga i en additiv språkmiljö där båda språken har möjlighet att utvecklas i 
en gemensam positiv riktning.  Finns det ingen pedagog som talar barnets modersmål, kan heller 
inte barnens behov av att uttrycka sig på de båda språken tillgodoses. Detta kan göra att det sker 
en subtraktiv språkutveckling, där modersmålet får stå tillbaka för andraspråksutvecklingen. Detta 
lyfts fram även av Kultti (2009). 
 

När lärarna inte förstår vad som pågår i samspel mellan barn på deras modersmål, kan barnen bli 
”utelämnade” till sina egna kompetenser att kommunicera och samspela. Om lärarna däremot 
behärskar barnens modersmål kan barnen bli utmanade på både svenska och modersmålet (Kultti 
2009, .s. 252). 

 
Gröning (2003, s. 13-14) skriver att trots att barnen är födda i Sverige, kan de ha ett dåligt 
utvecklat andraspråk eftersom de inte mött majoritetsspråket i tillräcklig utsträckning utanför 
hemmets sociala miljö. Skans (2011, s. 31, 63-129) tar också upp detta i sin avhandling och menar 
att det är viktigt att de språk och kunskaper barnen har erfarenhet av från sina hem även 
uppmärksammas i förskolan. För dessa barn är det extra betydelsefullt med en lärare som talar 
deras modersmål för att den första tiden på förskolan inte ska bli för betungande med ny 
omgivning, nya människor och därtill även ett nytt språk som barnet kanske aldrig har hört och 
inte förstår. Skans framhåller vikten av att de pedagoger som behärskar barnens modersmål även 
använder det i förskolan. På detta sätt förstärker de barnens känsla av att de är normalt att tala sitt 
modersmål och att det faktum att många talar olika språk i vårt samhälle, och det är accepterat.  
 

2.2.4 Arbetssätt och miljö 
I detta sista avsnitt beskrivs arbetssätt som anses ge en god lärandemiljö, inte bara för flerspråkiga 
barns språkutveckling, utan för samtliga barns språkutveckling.  En tydlig språkstimulerande och 
utmanande miljö som belyser såväl modersmålet som andraspråket inom verksamheten skapar, 
enligt tidigare forskning, goda förutsättningar för flerspråkiga barns språkutveckling.  
 

2.2.4.1 Flerspråkighet i förskolans miljö 
I Fasts (2007, s. 181) avhandling framgår det att barn kan få lämna sina tidiga språkkunskaper 
utanför förskolans, förskoleklassens och skolans verksamhet, eftersom lärare anser att dessa 
kunskaper är problematiska i skolans sammanhang. Detta gäller främst de språkkunskaper som 
barn med annat modersmål än svenska har med sig. Under Fasts forskning lyftes inte barnens 
modersmål fram en enda gång inom verksamheternas miljö, enligt Fast. Hyltenstam (2007, s. 48, 
54) förklarar att det kan skapas stora luckor i modersmålets språkliga bas och utbyggnad (se 
2.2.1.1), då majoriteten i samhället pratar ett annat språk. Detta kan bero på att barnet inte fått 
möjlighet att utveckla språket utanför hemmet. Ska barn få möjlighet att utvecklas språkligt på sitt 
modersmål, behöver de utmanas och stimuleras av kamrater, andra vuxna både i och utanför 
hemmet, framhåller Hyltenstam. Kultti (2009, s. 215-236) har undersökt vilka möjligheter 
flerspråkiga barn ges att kommunicera på sitt modersmål och på andraspråket i förskolans miljö. 
Resultatet visade att barnen var väl medvetna om vilket språk de hade mest användning av 
beroende på sammanhanget och samtalspartner. I förskolorna var det inte förbjudet att använda 
ett annat modersmål än svenska. Trots detta valde barnen oftast att uttrycka sig på det svenska 
majoritetsspråket i förskolans sammanhang. Svenska var även det språk som barnen mestadels 
uppmuntrades att kommunicera med av lärarna. I Kulttis (2012, s. 46, 167-178) avhandling som 



 10 

kom ut tidigare i år, visar samma resultat. De flerspråkiga barnens modersmål blev osynligt i 
relation till det svenska majoritetsspråket. Barnen använde nästintill endast sitt modersmål om det 
fanns andra barn eller lärare på förskolan som behärskade samma språk, oftast i leksammanhang. 
Modersmålet, annat än svenska, användes mycket sällan tillsammans med de barn som har 
svenska som modersmål och under de planerade situationerna på förskolan. Otterup (2005, s. 19, 
26) skriver att det i ”en språkbytessituation är en tydlig tendens som noterats i många 
undersökningar (…) att yngre människor i större utsträckning än äldre väljer majoritetsspråket” 
(Otterup 2005, s. 19). Han skriver vidare att individer har möjligheter att själva välja vilket språk 
de vill uttrycka sig på i olika sammanhang, men bara inom de ramarna som omgivningen tillåter. 
Kultti hänvisar till tidigare studier där det visade sig att mångetniska förskolor inte gör att barn 
själva utvecklar flerspråkighet. Det är snarare ”lärarens uppgift att synliggöra och belysa 
exempelvis språk som barn i gruppen behärskar” (Kultti 2012, s. 46).  

 
2.2.4.2 Språkstimulerande arbetssätt  
Skans (2011, s. 33) beskriver att det finns två olika sätt för barn att lära sig andraspråket i 
förskolan. Det första sättet handlar om att de lär sig det naturligt i den vardagliga verksamheten, 
där förskolans rutiner och dagliga aktiviteter ligger till grund för språkutvecklingen. Det andra 
sättet innebär att de lär sig i planerade språklärände aktiviteter. Enligt språkpedagogen Benckert 
(2000, s. 86-90) är de vanligaste planerade aktiviteterna sång och musik, då barnen får tillfälle att 
träna på uttal, begrepp och språkmelodi. Bokläsning är en metod som används flitigt, barnen 
tittar på bilderna och får ett sammanhang som stöttar dem i förståelsen av texten. En annan 
metod är språk genom lek, vilken handlar om att barnen och pedagogerna samtalar och leker om 
olika föremål för att till exempel öka barnets ordförråd. Språkpåsar eller hemliga påsar är vanliga 
hjälpmedel i denna aktivitet. Slutligen finns TPR metoden (Total Physical Response) som kan 
tillämpas på alla som är nybörjare i ett språk då den utgår från att barnet endast behöver visa att 
det förstått pedagogens instruktioner. Några ord är inte nödvändiga utan barnet utför istället en 
handling som visar att det förstått vad pedagogen menat. Skans studie (2011, s. 122, 124) visar att 
de styrda språkaktiviteterna dominerar de språkstödjande tillfällena. Större delen av 
språkträningen skedde när hela barngruppen var samlad, främst i samband med samlingar och 
läsning. För att utvecklas språkligt ser andraspråksforskaren Lindberg (2000, s. 6-11), att man bör 
utgå från konkreta sammanhang där eleverna kan använda sig av sin språkliga kunskap, för att 
sedan gradvis öka kontextoberoendet mot ny förståelse och kunskap kring språket. Detta leder 
till att eleverna allteftersom får ökade kunskaper och förståelse för språkets olika delar inom 
utmanande sammanhang. Lindberg (2000, s. 20) tar upp begreppet scaffolding varigenom man 
motiverar, underlättar, rättar och uppmuntrar språkutvecklingen genom att öka personens 
språkliga erfarenheter så att självständigheten och ansvarstagandet växer. Den som har mer 
kunskap om språket stöttar den andre på en lagom nivå mot vidareutveckling. Kulttis (2012, s. 
173-174) avhandling visar att pedagoger stöttar barnens språkutveckling i meningsfulla och 
konkreta sammanhang i barnens vardag, då de stöttar förskolebarnen språkligt utifrån det redan 
bekanta mot det obekanta, i samspel med barnen.  
 

2.2.4.3 Språkstimulerande högläsning 
Skans (2011, s. 34-35) förklarar att hur man går tillväga vid högläsning har stor betydelse för hur 
väl barnen kan ta till sig andraspråket och därigenom lära sig det via läsningen. Det bästa sättet är 
att barnet i ett första steg får höra boken på sitt modersmål innan man läser den på andraspråket. 
Det kan även vara bra att förklara begrepp innan man börjar läsa på andraspråket för att öka 
förståelsen för innehållet. Fortsättningsvis beskriver han även att val av bok har betydelse. Om 
pedagogen kan koppla det som sker i boken till barnets vardagsliv, kan det hjälpa barnet att förstå 
innehållet genom att associera till egna erfarenheter, vilket stärker lärandet. Att dramatisera boken 
eller ta stöd i konkreta föremål som även finns på bilderna i boken, kan också hjälpa barnet att 
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förstå innehållet. I Kulttis (2012, s. 175-176) avhandlingsresultat visade det sig att barnens olika 
modersmål belystes via böcker som var skrivna på olika språk.  

 
Bilderboken som artefakt är tydligt språkligt-symbolisk till sin natur och används för att främja 
barns språkutveckling (svenska) på olika sätt. Bilderboken medierar berättande, ett flerspråkigt 
samtal med didaktiska inslag, erkännande av barnets språkliga kompetens på flera språk samt 
svenska som förskolans språk (Kultti 2012, s. 175). 

 
Ladberg (2003, s. 145-149) menar att det är av största vikt att barnen erbjuds rikligt med 
högläsning och att förskollärarna ofta tillhandahåller barnen berättelser från vardagen, för att 
gynna språkutvecklingen.  
 

2.2.4.4 Språkstimulerande miljöer 
Fast (2007, s. 179) skriver att det i hennes avhandling var tydligt att barnens språk- och 
skriftspråksutveckling påverkades och utvecklades olika beroende på i vilka sammanhang språken 
fick möjlighet att utvecklas. Detta kunde ske i hemmen, i den omgivande uppväxtmiljön och 
inom förskola och skola. Ladberg (2003, s. 145-149) menar att pedagoger är ansvariga för den 
språkliga miljöns utformning. Att på ett medvetet sätt utforma innemiljön främjar språket, och 
det faktum att sakerna i rummen har ett samband med varandra gynnar detta. Kultti (2012, s. 
175-176) menar att man kan stimulera barnens modersmålsutveckling via material som påminner 
barnen om deras egna kulturella erfarenheter av liknande material, till exempel från deras 
hemmiljö. Detta ökar möjligheten till språkligt deltagande och kommunikativ utveckling av 
språket, dock främst tillsammans med lärare som behärskar samma språk som barnet (se 2.2.3.3). 
Skans (2011, s. 122-124) studie visar att pedagogerna i de styrda språkaktiviteterna använde sig av 
konkret material som stöd för att förbättra barnens förståelse i ett vidare sammanhang. Även 
bilder, fotografier och tecken som stöd fanns med som en tydlig röd tråd i förskolans arbete med 
språkstöttningen. Ladberg (2003, s. 145-149) anser även att om barnen får möjlighet att dela in 
sig i små grupper där de får tillfälle att leka ostört, underlättar det inlärningen eftersom miljön blir 
lugnare och därmed stimulerande. Detta är viktigt för språkutvecklingen eftersom barnen får 
sammanhängande lektid då de inte störs eller avbryts av andra barn eller personal. Språket 
påverkas positivt av detta eftersom varje sammanhängande lekstund även betyder oavbruten 
språkinlärning. Det är kommunens ansvar att förskolans miljö, både ute och inne är konstruerad 
på ett sådant sätt att verksamheten går att organisera på ett varierande och utvecklande sätt 
(Skolverket 2005, s. 20-21).  
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3. METOD 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för uppsatsens vetenskapliga utgångspunkter, 
huvudpunkter i forskningsprocessen och val av metodik. Därefter beskrivs urval av förskolor och 
förskollärare, vilket även rymmer en beskrivning av de olika informanterna och deras 
arbetsplatser. Texten tar upp analys och tolkning, studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet, 
innan den slutligen övergår till att beskriva de etiska överväganden som genomsyrat hela 
undersökningen.  
 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter  
Denna undersökning görs med kvalitativ (hermeneutisk) forskningsansats. Patel och Davidson 
(2003, s. 14, 29) beskriver kvalitativa forskningsstudier som undersökningar där fokus ligger på 
tolkande analyser, dvs. mjuk data till skillnad från kvantitativ forskning, som är inriktad på statistik 
utan subjektiva skildringar, dvs. hård data. Detta betyder att denna studie utgår från ett 
hermeneutikiskt förhållningssätt, som enligt Patel och Davidson (2003, s. 14, 26-31) innebär att 
man som forskare intar en öppen och engagerad roll. Där man försöker tolka och förstå andra 
människors åsikter och beskrivningar. Hermeneutik handlar om att man med hjälp av språket 
försöker tillskaffa sig kunskaper och förståelse för människan och tolka de olika individernas 
erfarenheter. Detta skiljer sig från ett positivistiskt (kvantitativt) förhållningssätt som innebär att 
man försöker förstå världen så objektivt som möjligt. 

 
3.2 Forskningsprocessen - att delvis arbeta i par  
Syfte och bakgrund i denna text är områden som jag och en medstudent, Petra Jansson, gemensamt 
arbetat fram. Dessa kapitel och avsnitt är till stor del identiska med varandra, med undantaget att 
vi utgått från olika läroplaner då vi har riktat vår forskning mot olika verksamheter inom 
skolväsendet. Petra har genomfört sin undersökning inom förskoleklassen och jag har genomfört 
samma undersökning inom förskolan. Metodkapitlet har huvudsakligen skrivits enskilt på grund 
av att vi har olika inriktningar i forskningen. Resultat och diskussion är helt enskilda arbeten. 
Rosenquist och Andrén (2006, s. 44-45) beskriver värdet av att arbeta i par. Författarna anser att 
ett samarbete kan driva arbetet framåt i en positiv riktning och skapa ett bredare perspektiv på 
arbetets innehåll och form, vilket vi också erfarit. Patel och Davidson (2003, s. 39) menar att 
forskningsprocessen sällan går i ett rakt led, vilket inte heller alltid är önskvärt. Ny information, 
kunskaper och erfarenheter gör att textens olika delar står i ständig rörelse och utveckling, delar 
som hela tiden överlappar varandra. På detta sätt har även denna forskningsprocess gått till, där 
alla delar samspelat med varandra i en komplex process.  

 
3.3 Val av metodik 
Tidigt i studien funderade jag över vilken metod jag skulle använda mig av för att på bästa sätt 
besvara min forskningsfråga; Hur anger pedagoger i förskolan att de arbetar för att stärka 
flerspråkiga barns språkutveckling, såväl i modersmålet som i svenska som andraspråk? Jag 
övervägde att genomföra intervjuer via enkätfrågor, men kom fram till att personliga intervjuer 
ökade mina möjligheter att få utförligare svar som låg inom undersökningens problemområde 
och tema. Kvale och Brinkmann (2009, s. 39-48) menar att syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att försöka förstå världen från den intervjuades perspektiv, vilket har varit 
en stor del av min metod inom just denna studie. Detta eftersom undersökningen försöker utreda 
hur pedagoger inom förskolan anger att de arbetar för att stärka flerspråkiga barns 
språkutveckling. Intervjufrågorna var utformade med en hög grad av strukturering och låg grad 
av standardisering. Liksom Patel och Davidson (2003, s. 69-87) skriver, betyder detta att jag har 
utgått från förvalda frågor vilka jag ställt i ordningsföljd. Frågorna är dock öppna för 
intervjupersonen att svara efter egna ord, tankar och erfarenheter. Det skiljer sig från kvantitativa 
intervjuer som bygger på fasta svarsalternativ som går att mäta och jämföra mer exakt utan 
subjektiva tolkningar (Patel & Davidson 2003, s. 69-87), vilket inte låg i mitt intresse för denna 
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undersökning. Jag övervägde även att genomföra observationer för att besvara undersökningens 
frågeställning. Detta uteslöts medvetet eftersom observationer endast hade blivit en metod för att 
undersöka hur pedagogerna arbetar för flerspråkiga barns språkutveckling, vilket är en fråga som 
ligger utanför mitt forskningsområde. Undersökningens korta tidsperiod gjorde även att 
observationer uteslöts, då dessa hade blivit för få och inte givit något tillförlitligt material för hur 
pedagoger faktiskt arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.  
 

3.4 Urval av förskolor  
Undersökningen behandlar hur förskollärare anger att de arbetar med flerspråkiga barns 
språkutveckling. Därför var min initiala önskan att intervjua förskollärare från fem olika förskolor 
där det fanns minst ett barn med annat modersmål än svenska i verksamheten. Det visade sig 
dock att endast fyra förskolor hade möjlighet att delta i undersökningen utifrån dessa premisser. 
En av de fem förskolorna har därför inte några barn med annat modersmål än svenska för 
tillfället, men ska få det inom en snar framtid. Av den anledningen kan det vara rimligt att anta att 
pedagogerna i den sistnämnda förskolan borde ha diskuterat om praktiska förhållningssätt inför 
en barngrupp med flerspråkiga barn. Vilket är ett argument för att även denna förskola är med i 
studien.  
 
Inför urvalet valde jag att i första hand tillfråga de förskolor som ligger inom mångkulturella 
bostadsområden i den aktuella staden. I andra hand valde jag att kontakta de förskolor som ligger 
inom staden men utanför de mångkulturella bostadsområdena. Två av förskolorna som ingår i 
undersökningen ligger inom mångkulturella bostadsområden och tre förskolor ligger utanför 
dem, men alla inom samma stad. Jag valde medvetet bort de förskolor som ligger i mindre byar 
utanför stadens gränser. Detta på grund av att chanserna var större att finna förskolor där det går 
minst ett barn med annat modersmål än svenska inom stadens gränser, än ute i byarna. Även 
pedagogernas intresse och möjlighet att delta i undersökningen var styrande i mitt val av 
förskolor.  
 

3.5 Urval av intervjupersoner 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 129-131) anser att man bör överväga hur många personer man 
behöver intervjua för att få tillräckligt med information kring det valda problemområdet. 
Beroende på vilket syfte undersökningen har kan antalet informanter variera. Jag har undersökt 
hur förskollärare anger att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och ansåg därför att 
fem förskollärare från fem olika förskolor kunde vara tillräckligt antal för att uppnå syftet med 
studien. Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) skriver att många gör misstaget att tro att ju fler 
intervjuer man genomför, desto mer vetenskaplig blir undersökningen. Författarna menar dock 
att det ibland är bättre att göra ”färre intervjuer och i stället ägna sig åt att förbereda intervjuerna 
och analysera dem” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 130), något som jag har tagit hänsyn till i denna 
studie.  
 
Det som styrde mina val av informanter var i första hand att det skulle finnas minst ett barn med 
annat modersmål än svenska i den verksamheten som förskolläraren arbetade i. I andra hand var 
det förskolor där det inte fanns några barn med annat modersmål än svenska, men där 
förskollärare hade intresse av att delta i en studie inom mitt problemområde. Jag ville även att 
samtliga informanter skulle vara utbildade förskollärare. Tillgängligheten, vilka som ville och 
kunde ställa upp styrde därmed mina val av förskolor och informanter. Eftersom undersökningen 
omfattar fem förskollärare från olika förskolor, är möjligheterna större att fånga in större 
variation i resultatet än om samtliga förskollärare delat samma arbetsmiljö. Detta för att öka 
studiens tillförlitlighet. 
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3.6 Beskrivning av förskolor och förskollärare i studien 
Samtliga informanter och förskolor har anonymiserats och givits fiktiva namn i denna uppsats.  
 
Karin är utbildad förskollärare och arbetar på en förskola som ligger utanför de mångkulturella 
bostadsområdena. Hon har arbetat 39 år inom förskolans verksamhet. Idag finns det 42 barn 
mellan 1-5 år i verksamheten, varav fyra har ett annat modersmål än svenska. Inget av barnen 
delar samma modersmål, annat än svenska. Karin har efter förskoleutbildningen gått en 7,5 
poängskurs i språk, läs- och skrivkunnighet, vilken även behandlade flerspråkighet. I övrigt har 
hon gått på de kurser och föreläsningar som erbjudits under arbetsåren. Karin anser att hon har 
kunskaper och erfarenheter om olika arbetssätt för att stödja barnens språkutveckling.  
 
Lina är utbildad förskollärare och nu studerar hon även till specialpedagog samtidigt som hon 
arbetar. Hon har arbetat i cirka 21 år inom skolväsendet. Förskolan som är hennes arbetsplats 
idag, ligger i ett mångkulturellt bostadsområde. På den avdelning som hon arbetar på finns 17 
barn som är 1-4 år, varav elva barn har ett annat modersmål än svenska. Tio av de elva barnen 
delar samma modersmål. Lina anser att hon har goda erfarenheter och kunskaper kring 
flerspråkiga barn, men ser det inte som tillräckligt. Hon berättar att hon är mycket intresserad av 
flerspråkighet och försöker själv hålla sig uppdaterad via forskning, föreläsningar och böcker 
kring detta.  
 
Marie är utbildad förskollärare och arbetar på en förskola inom ett mångkulturellt 
bostadsområde. Hon har arbetat i cirka 21 år inom förskolans verksamhet. Barnen är mellan 1-4 
år och 16 barn av 22 har ett annat modersmål än svenska på förskolan, som är Maries arbetsplats. 
Det finns sammanlagt fem modersmål, annat än svenska inom förskolan. Marie berättar att de 
kunskaper och erfarenheter hon har om flerspråkighet är från förskoleutbildningen, men även 
från de kurser och föreläsningar som hon fått under de år hon arbetat. Hon är själv intresserad av 
ämnet och försöker hålla sig uppdaterad genom artiklar och böcker. Utifrån den ökade 
inflyttningen från andra länder påpekar hon att arbetslaget behöver mer kunskaper och 
erfarenheter, än vad de har idag.  
 
Pia är utbildad förskollärare på en förskola som ligger utanför ett mångkulturellt bostadsområde. 
Hon har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 22 år. Barnen i hennes förskola är mellan 1½ 
-5 år och 10 av 18 barn har annat modersmål än svenska. Förskolan rymmer sju olika modersmål, 
annat än svenska. Pia anser att de kunskaper hon har kring flerspråkiga barn kommer från 
förskollärarutbildningen, samt en kurs i lärarlyftet som hon själv valt att gå. Hon har även varit på 
några enstaka föreläsningar som hon erbjudits under arbetsåren. Pia är intresserad av 
flerspråkighet och försöker hålla sig uppdateras men anser att hon behöver mer kunskaper och 
erfarenheter kring ämnet.  
 
Stina är utbildad förskollärare och arbetar på en förskola utanför ett mångkulturellt område, där 
det idag finns 16 barn mellan 1-3 år. Hon har arbetat 2.5 år i förskolan. Idag har inget av barnen i 
verksamheten något annat modersmål än svenska, men förskolan ska få detta inom en snar 
framtid. Stina anser att hon saknar kunskaper om flerspråkiga barn språkutveckling och har inte 
erbjudits någon vidare utbildning, kurser eller föreläsningar kring ämnet. Stina anser att hon 
behöver mer kunskaper kring för att kunna stödja flerspråkiga barns allsidiga språkutveckling.  

 
3.7 Genomförande av studien 
Jag kontaktade fyra förskolechefer via e-post, vilka sammanlagt ansvarar för 12 förskolor inom 
stadens gränser. De fick kortfattad information om undersökningens syfte, tillvägagångssätt, samt 
en förfrågan om de kunde vidarebefordra informationen till de förskolor de ansvarar för. Detta 
som ett första steg för att få veta vilka förskolor som hade möjlighet att delta i undersökningen. 
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Jag fick svar av samtliga, men endast fyra förskolor hade möjlighet att delta. Övriga avböjde på 
grund av tidsbrist eller för att de inte hade några barn med annat modersmål än svenska på 
förskolan. Jag valde dock att kontakta ytterligare en förskola trots att verksamheten inte hade 
några barn med annat modersmål än svenska för tillfället, men skulle få detta inom en snar 
framtid. Denna gång kontaktade jag direkt en av förskollärarna via telefon, som valde att delta i 
undersökningen.  
 
Tid och plats för intervjuns genomförande bestämdes via e-post eller telefon. Ett 
informationsbrev (bilaga 1) som omfattande undersökningens problemområde och dess 
tillvägagångssätt samt alla intervjufrågor (bilaga 2) skickades till varje förskollärare minst en vecka 
före intervjuns genomförande. I informationsbrevet framgick en önskan om att informanterna 
skulle diskutera frågorna med sina kollegor innan intervjun genomfördes, om tid fanns över till 
detta. Därmed fick informanten möjlighet att lyfta fram hur hela arbetslaget anser att de arbetar 
med flerspråkiga barns språkutveckling, trots att intervjuerna genomfördes enskilt. Tre 
informanter hade diskuterat frågorna i arbetslaget inför intervjun. Före intervjun delgavs de än en 
gång undersökningens syfte, tillvägagångssätt och forskningens etiska utgångspunkter.  
 
Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplats, i enskilda rum och pågick 35-45 minuter 
per intervju. Med informanternas medgivande spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas, 
detta för att ha möjlighet att återge pedagogernas svar så ordagrant som möjligt. En mobiltelefon 
användes som hjälpmedel för inspelningarna. Av etiska själ raderades intervjuerna från telefonen 
direkt efter transkriberingen. Alla intervjuer har genomförts i samma kommun, en liten kommun 
i Mellansverige.  
 
Liksom Kvale och Brinkmann (2009, s. 39-48) skriver, kom intervjuerna att få formen av ett 
samtal med skillnaden att jag, intervjuaren, styrde samtalet mot det speciella forskningsområdet 
utifrån specifika förbestämda frågor. Under intervjuerna försökte jag att förstå och tolka det som 
informanterna uttryckte i ord, tonfall och kroppsspråk. Genom att ställa öppna frågor försökte 
jag som intervjuare uppmuntra till så beskrivande svar som möjligt kring det specifika 
problemområdet. Av den anledningen hade jag även formulerat följdfrågor som kunde ställas till 
informanterna. 

 
3.8 Analys och tolkning  
Denna undersökning har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med hög grad av 
strukturering och låg grad av standardisering (Patel & Davidson, 2003, s. 69-87). Det innebär att 
man utgår från förvalda frågor som man ställer i ordningsföljd, men att frågorna är öppna för 
informanten att svara på efter egna ord, tankar och erfarenheter. Följdfrågor har även ställts 
under intervjuerna då jag önskat utförligare svar, särskilt när informanternas svar varit 
mångtydliga och svårtolkade. Jag har genomgående intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt, då 
jag har försökt att medvetandegöra min egen förförståelse kring ämnet, vilket beskrivs närmare 
inom avsnitt 3.9 om studiens tillförlitlighet. Detta för att minska risken för att min egen 
förförståelse ska styra intervjuerna, transkriberingarna eller analysen åt ett speciellt håll. Utan 
faktiskt spegla det som respondenterna givit uttryck för.  
 
I analysen av transkriberingarna har jag i första hand utgått från de rubriker som ingår i avsnittet 
2.2 som tar upp tidigare forskning, men även från de rubriker vilka intervjufrågorna (bilaga 2) är 
indelade i. Jag har genomgående försökt att tolka de enskilda och utvalda delarna i 
transkriberingarna i relation till dess uppkomna sammanhang och textens helhet, vilket Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 226) menar är en del av den hermeneutiska analysprocessen. Efter detta läste 
jag transkriberingarna flera gånger i sin helhet utifrån de förvalda perspektiven, det vill säga 
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överrubrikernas olika teman. Jag har genomgående försökt förhålla mig objektivt till 
informanternas yttrande, vilket styrde kategoriseringen av materialet. 

 
3.9 Studiens tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 280) menar att kvalitativa studier kan kritiseras för att inte vara 
tillräckligt generaliserbara. Författarna anser dock att det inte finns någon anledning till att all 
forskning alltid måste kunna omsättas att gälla i alla situationer och för alla människor. Patel och 
Davidson (2003, s. 106) menar att en kvalitativ forskningsstudie sällan kan generaliseras till att 
gälla i alla liknande situationer, då man sällan har möjlighet att samla in ett tillräckligt stort 
material för detta. ”En kvalitativ analys kan dock leda fram till en förståelse av ett fenomen och 
vilka variationer som detta fenomen uppvisar i relation till sin kontext” (Patel och Davidson 
2003, s. 106). Detta gäller för min undersökning. Fem transkriberade intervjuer kan inte räknas 
som allmängiltiga, men det kan ge kunskap om hur just de intervjuade pedagogerna reflekterar 
kring och arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Kunskaperna kan också användas till 
att lyfta samt föra resonemang omkring frågor i problemområdet.  
 
Förskollärarna fick tillgång till intervjufrågorna tillsammans med ett informationsbrev minst en 
vecka innan intervjun genomfördes. Att dela ut frågorna i förväg kan föra med sig risken att de 
informanterna får möjlighet att söka reda på svar, som det tror är önskvärda utifrån intervjuarens 
perspektiv. Patel och Davidson (2003, s. 103) menar dock att detta inte behöver leda till låg 
tillförlitlighet i en kvalitativ forskningsstudie. Tillförlitligheten ”bör istället ses mot bakgrund av 
den unika situation som råder vid undersökningstillfället” (Patel och Davidson 2003, s. 103). 
Författarna menar att tillförlitligheten inte endast ligger i insamlingen av materialet utan 
genomsyrar alla steg inom forskningens process, samt i vilken utsträckning forskaren kan förhålla 
sig till sin egen förförståelse till det studerande. För att ge läsaren möjlighet att avgöra 
tillförlitligheten, jag har noggrant redogjort för de olika stegen i undersökningen. För att visa hur 
tolkningar gjorts, har utdrag ur det empiriska materialet redovisats i samband med resultatet.  
 
Jag har genomgående försökt förhålla mig objektivt till alla delar inom undersökningen. Kvale 
och Brinkmann (2009, s. 226-235) menar dock att man aldrig kan hålla sig helt värderingsfritt från 
det man undersöker, subjektiva skildringar av världen bär man med sig i alla situationer i livet. 
Utifrån denna vetskap har jag försökt göra mig själv medveten om mina egna värderingar och 
tolkningar i relation till det undersökta, vilket varit en hjälp att inte påverka respondenterna eller 
transkriberingarna utifrån min egen förförståelse. Jag har istället försökt förhålla mig öppen inför 
det oväntade i undersökningen. För att inte lägga in min egen förförståelse eller mina fördomar i 
analys och tolkning har jag om och om igen kontrollerat och ifrågasatt det jag kommit fram till, 
vilket Kvale och Brinkmann (2009, s. 229) kallar för perspektivistisk subjektivitet. Det vill säga att 
man tolkar samma text utifrån olika håll. ”Subjektivitet i denna mångperspektiviska mening blir 
då ingen svaghet utan vittnar om intervjuforskningens rikedom och styrka” (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 229). Kvale och Brinkmann (2009, s. 227) menar att beroende på vem som analyserar en 
intervju kan man komma fram till olika tolkningar, vilket jag även har tagit hänsyn till inför och 
under min analys av transkriberingarna. Den perspektivistiska subjektiviteten har på detta sätt 
minskat risken för en ensidig tolkning av transkriberingarna. Förförståelsen har dock även varit 
en styrka i formulerandet av frågor samt i analyser och tolkningar. 

 
3.10 Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 190-191) anser att det ligger en spänning i att genomföra 
kvalitativa intervjuer i forskningssyfte. Denna spänning befinner sig mellan intervjuarens vilja att 
få utförliga svar som är av vetenskapligt intresse, samtidigt som intervjun inte ska övergå till att 
bli integritetskränkande för respondenten. Jag har försökt hålla en etisk balans mellan dessa två 
motpoler under samtliga intervjuer.  
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Alla deltagare har även informerats om de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
(2002, s. 7-14) anger, och som jag har följt. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
de berörda om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i undersökningen har 
kontroll över sin egen medverkan och att de informerats om att de när som helst kan välja att 
hoppa av utan att behöva förklara varför. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas 
personuppgifter hanteras och förvaras på ett sätt som försäkrar deras anonymitet. Nyttjandekravet 
intygar att informationen endast kommer att användas i forskningens syfte (Vetenskapsrådet 
2002, s. 7-14).  
 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 96) menar dock att det inte räcker med vetskap om etiska krav 
och teorier. Det handlar snarare om ”att lära sig se och bedöma snarare än att lära sig universalisera 
och beräkna” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 96). Därför har varje möte med informanterna i 
denna undersökning varit olik den andra, allt för att öka möjligheterna för att varje individ 
respekterades och bemöttes med nyfikenhet på vilka kunskaper och tankar de hade att delge just 
denna undersökning. De forskningsetiska principerna har framförts i ett informationsbrev till 
respondenterna före varje intervju. Respondenterna har själva valt att delta i undersökningen. 
Inspelningarna av intervjuerna har raderats efter transkriberingen för att säkerhetskälla 
respondenternas anonymitet, vilket Kvale och Brinkmann (2009, s. 202-203) anser är viktigt för 
att konfidentialiteten.  
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4. RESULTAT 
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Inledningsvis beskrivs förskollärarnas 
definition av flerspråkighet. Därefter återger texten pedagogernas egna perspektiv på när de olika 
språken bör utvecklas, samt vilken påverkan de anser att flerspråkighet har på barnens kognitiva 
utveckling och kulturella identitet. Förskollärarnas attityder samt resurstillgångar för flerspråkig 
utveckling redovisas. Slutligen beskrivs pedagogernas arbetsprocesser för flerspråkiga barns 
språkutveckling i relation till miljöns betydelse för detta.  
 

4.1 Förskollärarnas definitioner av flerspråkighet  
Flerspråkighet definierades på liknande sätt av samtliga informanter, nämligen att en individ kan 
använda eller använder fler än ett språk i sin vardag. ”Flerspråkighet ser jag nog som någon som har ett 
modersmål samt ännu ett språk. Antingen i Sverige, svenska som andraspråk eller ett annat andraspråk i ett 
annat land då” berättade Stina. Att flerspråkighet i första hand får stå för någon som har ett 
modersmål och ett annat andraspråk är en beskrivning som samtliga förskollärare delgivit under 
intervjuerna. Några informanter utvecklade sina resonemang och menade att flerspråkighet även 
kan se ut på andra sätt. Karin, Marie och Pia berättade bland annat att barnet kan ha flera 
modersmål plus ett annat andraspråk. 
 

En familj, där du har en förälder som pratar svenska då till exempel och en som pratar ett annat 
språk. Ja, sen kan du ju ha en familj där du, man talar turkiska och bor i Sverige. Å sen kan du ju 
prata turkiska och arabiska och bo i Sverige. Det kan ju se ut liksom på olika sätt (Pia).  
 

När beräknas man egentligen vara flerspråkig? Detta var en fråga som Lina, Marie och Stina 
själva kom att reflektera kring i relation till sin definitionsbeskrivning. Resonemangen kom dock 
att skilja sig åt. Stina, som arbetar på en förskola där det för tillfället inte går några barn med 
annat modersmål än svenska, snuddade vid tanken på om det räcker med att ett barn förstår fler 
än ett språk eller om det även bör kunna uttrycka sig genom språken för att räknas som 
flerspråkig. Lina ansåg däremot att man inte kan ses som flerspråkig om man inte behärskar eller 
har möjlighet att utveckla och använda sig av de olika språken.  
 

Utan för att vara flerspråkig så ska man ju nästan ha samma bas och utbyggnad på ett till språk 
från början. (…) Till exempel att det börjar ett barn här från det att det är liten, 1 ½ – 2 år och att 
det lär sig både, till exempel somaliska och svenska parallellt och att man sen ser att det har 
samma kunskaper i det. Då tänker jag mig att det är flerspråkighet. 
 

Lina menade att främmandespråk, de språk som inte tillhör majoritetssamhället utan språk som 
man lär sig genom skolans undervisning, inte gör att man är flerspråkig. Stina och Marie 
funderade även vidare på om alla barn egentligen inte kan ses som flerspråkiga, eftersom de 
använder och utvecklar kroppsspråket samtidigt som det verbala språket. ”Jag menar att de använder 
kroppsspråket och tecken som hjälpmedel som ett extra språk, fast de har modersmålet svenska verbalt (…) de 
blir ju som flerspråkiga” säger Stina.  

 

4.2 Flerspråkighet 
I föreliggande avsnitt beskrivs förskollärarnas syn på när det är bäst att utveckla de olika språken 
som flerspråkiga barn har i sin omgivning. Avslutningsvis tar texten upp informanternas syn på 
flerspråkighetens inverkan på barnens kognitiva utveckling och deras kulturella identitet. 
 

4.2.1 Modersmålet först eller en parallell utveckling av språken? 
Alla informanter utom Lina delgav att de upplever att barn som utvecklar flera språk samtidigt 
oftare har en långsammare utveckling i språken än hos de enspråkiga barnen. I första hand 
berättade informanterna att det är det svenska andraspråket som utvecklas sent, i andra hand 
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modersmålet. Förskollärarna anser att de har svårare att bedöma barnens modersmålsutveckling 
eftersom de inte själva behärskar dessa språk. Det är främst i samtal med barnens föräldrar som 
de även förstått att barnens modersmålsutveckling ofta är senare hos flerspråkiga barn. Karin 
berättar att det ”är ju ofta de är senare med svenskan, ofta.  (…) För ibland när man pratar otydlig svenska 
och sen hör man att: Ja, men det pratar inte på vårat språk heller.”  Även Pia beskrev detta:  
 

Ja, barn som utvecklar ett annat modersmål än svenska är ju ofta lite senare om man säger i sin 
språkutveckling då, på svenska. Deras modersmål har ju vi svårt att bedöma hur de ligger till. 
 

Stina berättade att hennes tidigare erfarenheter av flerspråkiga barn är att ”blandningar kan 
uppkomma mellan de olika språken”. Detta var något som Marie reflekterade kring, hon tror inte att 
barnen själva upplever några motsättningar av att använda två olika språk. Det blir bara två olika 
sätt att beskriva sin omvärld på.  
 

Det är ungefär som för oss när vi är små och börjar lära oss så finns det ju synonymer för alla ord. 
(...) om pappan säger att det här är en stol och han säger detta på sitt språk och jag säger det på 
mitt språk, så är det ju egentligen bara två sätt att beskriva stolen (Marie).  

 
Marie berättade vidare att hon inte tror att barnen vet att det är olika språk i början, utan att det 
är något som barnen upptäcker runt 4-6 års ålder. ”Men ju äldre de blir desto mer kan de växla 
medvetet.”  
 
Samtliga informanter anser att barn som har ett väl utvecklat modersmål automatiskt får lättare 
att lära sig ett andraspråk. Marie ”tror att om de får ett rikt modersmål och att det får sätta sig ordentligt så 
att man har alla nyanser, känslor, ett bra ordförråd och allting, då tror jag att man har lättare att ta till sig de 
andra språken”.  Stina, som arbetar på en förskola där det för tillfället inte finns några barn som 
har ett annat modersmål än svenska, ställer sig samtidigt frågande till hur förskolans personal ska 
bemöta detta. I förskoleåldern har barnens modersmål sällan hunnit utvecklats och de båda 
språken förväntas utvecklas samtidigt, menar hon.   

 

4.2.2 Kognitiv utveckling och identitetsutveckling  
Alla förskollärare påpekade att även om modersmålets utveckling har stor betydelse för 
andraspråksutvecklingen, bör man uppmuntra en parallell utveckling av språken redan i 
förskoleålder. Lina och Pia lyfte även fram att flerspråkighet påverkar den kognitiva utvecklingen 
positivt, ”språkutvecklingen gynnas av att höra olika språk, (…) får man höra olika slags begrepp så utvecklas 
det kognitiva … att man inte bara utvecklas språkligt utan man får se att vi är olika, med det kulturella” 
(Lina). Pia lyfte fram att ”flerspråkighet ger ett mer flexibelt tänkande” hos de flerspråkiga barnen, men 
även i den övriga barngruppen som blivit mer intresserade av olika språk.  
 
Karin och Pia menade att en utveckling av barnens modersmål gör att de får möjlighet att bevara 
kontakten med släkt och vänner som delar samma språk, kulturella identitet och historia. Stina, 
Karin och Marie framhöll även att modersmålet är föräldrarnas och barnens känslospråk, något 
som de anser är viktigt i relationen till sina barn. Samtliga informanter anser att det är av stor 
betydelse att visa för barnen, deras föräldrar och för de övriga inom verksamheten att alla språk 
är viktiga. ”Vi måste ju visa att de är lika mycket värda, språket är lika mycket värt och därmed är DU lika 
mycket värt. Alltså barnet”, säger Marie. Pia anser att när flerspråkiga barn får möjlighet till en 
parallell utveckling av språken, har de större möjlighet att finna sin egen flerkulturella identitet 
och känna stolthet över det. 
  

Ja, att kunna känna stolthet över den man är. De hamnar ju annars i den här, så att säga dubbla 
halvspråkighet, vad heter det.. man har två språk men man kan inget ordentligt, å sen emellan de 
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här två kulturerna. Det är liksom okej med båda två såå… å sen som sagt, hitta sin egen identitet 
där i naturligt vis, det är viktigt. 

 

4.3 Förhållningssätt och resurser 
I detta avsnitt beskrivs pedagogernas attityder till flerspråkighet, samt deras upplevelser av 
föräldrarnas attityder till att deras barn utvecklar flera språk. Därefter belyser texten de resurser 
som förskollärarna anger att de har tillgång till och/eller saknar, i arbetet med flerspråkiga barns 
språkutveckling. 

 

4.3.1 Attityder till flerspråkighet 
Karin berättade att förskolorna har blivit mer mångkulturella de senaste åren, vilket bemöts med 
en positiv attityd från alla informanter. De anser att en parallell utveckling av språken är mycket 
positivt, såväl för de enskilda flerspråkiga barnen, för den övriga barngruppen och för förskolans 
personal. Karin menar att barngruppen ”får möjlighet att möta andra kulturer, andra språk” och Stina 
berättar även att man ”själv som pedagog utvecklas, övriga barn i barngruppen får upp ögonen för att alla inte 
är lika, och de får dessutom en rikare erfarenhet”.  
 
Inom alla de förskolor där det finns minst ett barn med annat modersmål än svenska, berättade 
pedagogerna att de mött en osäkerhet hos föräldrarna, angående vilket språk de bör använda 
tillsammans med barnet i hemmet. Maria, Pia och Karin har erfarenheter av att föräldrarna har en 
positiv attityd till att barnen i första hand ska lära sig det svenska andraspråket, men då med risk 
för att modersmålets utveckling avstannar. Samtliga informanter, även Stina som arbetar på en 
förskola utan flerspråkiga barn, anser att man bör uppmuntra föräldrarna att prata sitt modersmål 
i hemmet. Detta eftersom förskolan inte har samma möjligheter att stödja dessa språk inom 
verksamheten. Alla informanter försöker dock lära sig några ord på barnens hemspråk, för att 
visa intresse för att dessa språk är viktiga, även i förskolan.  

 

4.3.2 Resurser  
Det framgick att förskollärarna anser att barnens modersmålsutveckling är en viktig tillgång för 
dem, men det är tveksamt om någon av dem visar någon större aktivitet för att öka barnens 
möjligheter att utveckla sitt modersmål. Det förefaller som om verksamheternas ekonomiska 
resurser utgör ett hinder för detta. 
  
Ingen av förskolorna har idag tillgång till modersmålslärare eller någon annan form av 
modersmålsundersvisning, något som dock önskas av alla informanter. Karin och Pia har tidigare 
erfarenheter av modersmålsundervisning inom förskolan och anser att detta även borde finnas 
idag, men utifrån ett annat arbetssätt än förr. De berättade att det för ca 15 år sedan var vanligt 
att modersmålslärare undervisade barnen på deras modersmål, då i enskilda rum utan förankring 
till förskolans övriga verksamhet. De båda pedagogerna var samstämmiga i att om de skulle få 
tillgång till utbildade modersmålspedagoger idag, skulle denna resurs istället bli en del av den 
övriga barngruppens vardag. Skillnaden skulle endast bestå i att modersmålspedagogen pratar det 
aktuella modersmålet med det flerspråkiga barnet.  
 

Ja, att de finns med och pratar turkiska eller korondi eller vad det nu är för språk, för som det var 
då, då kom läraren och tog undan det här barnet och satte sig i ett rum och då kanske de pratade 

om flaggor, medan vi i gruppen höll på att jobba med .. ja, inte vet jag.. sniglar (Pia). 
 
Marie påpekade att det i läroplanen står att barnen har rätt till modersmålsstöd, vilket inte är 
samma sak som undervisning, detta stöd kan dock se olika ut menar hon. Samtliga informanter 
ser instegsjobbare som en god resurs för att stödja barnen i deras modersmål i verksamhetens 
praktiska vardag. Instegsjobbare är inflyttade personer som klarat kursen SFI (Svenska för 
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invandrare) och kommer ut i arbete där de får möjlighet att utveckla sin svenska ytterligare. 
Instegsjobbare fungerar då på liknande sätt som Pia beskrivit modersmålslärarens önskade 
arbetssätt, om det funnits tillgång på detta. Tre av fem förskolor har tillgång till instegsjobbare. 
Inom Pias verksamhet söker de efter detta men berättar att det är svårt att få tillgång till en 
person som behärskar just barnens modersmål i den aktuella förskolan. Stinas arbetsplats har inte 
haft behov av detta ännu, då det inte finns några barn med annat modersmål än svenska i 
verksamheten, men hon önskar att få tillgång till detta om behovet uppstår.   
 
Tolk är en annan resurs som informanterna nämnde som en tillgång för att underlätta förståelsen 
mellan pedagoger och föräldrar. Tolk används främst vid inskolningar, utvecklingssamtal och 
föräldramöten. Stina är medveten om att tolkar finns men har inte haft användning av någon 
ännu. Pia berättade att de sällan eller aldrig använder tolk, detta är en kostnad som dras av 
verksamhetens förbrukningspengar. ”Alltså det vi ska köpa papper, pennor och allt material för och det 
kan jag ju känna känns lite tokigt då. För speciellt vid inskolning och samtal då, så känner man ju att det skulle 
vara bra”.  
 
Samtliga informanter nämnde att föräldrarna är en bra resurs för att barnen ska få möjlighet att 
utveckla modersmålet. Stina, Pia och Lina anser även att föräldrarna är en god resurs för 
pedagogerna. Genom föräldrarna kan de få tillgång till begrepp på barnens språk, som de sedan 
kan använda i verksamheten. Pia utvecklade detta till att även gälla sånger och ramsor på de olika 
språken. Samtliga informanter anser att detta är viktigt, då de visar intresse för och uppmuntrar 
till att språken används i förskolan. Marie berättade även att detta blir en resurs för den övriga 
barngruppen då hon ”tycker det är viktigt att visa att man kan ha olika språk, man kan äta olika saker, 
man kan ha olika kläder på sig, å det är inget konstigt med det, vi tycker det är roligt och spännande”. 
Informanternas val av att lära sig ord, ramsor och sånger belyses ytterligare i avsnitt 4.4.2 om 
språkutvecklande arbetssätt. 
 
Lina upplever att många av föräldrarna är intresserade och vill hjälpa till med olika resurser.  
 

En pappa har sagt att om vi behöver hjälp med tolkar så finns det en förening här omkring, han 
har sagt att han kan hjälpa till att låna ut lokaler om vi behöver och han kan hjälpa till med tolkar 
och lite så, så det känns ju ändå som att man har bra hjälp om man skulle vilja också. 

 
Stina berättade att hon känner till att andra förskolor har tillgång till pekplattor med 
tolkningsprogram vilket hon anser är en god resurs för att öka förståelsen mellan pedagoger och 
barn, samt pedagoger och föräldrar. Pia och Karin nämnde även att de ser biblioteken som en 
resurs, där bibliotekarien kan hjälpa till med att hitta böcker på flera olika språk. Pia anser att det 
finns mycket att göra för att ta vara på de resurser som finns. Hon har försökt kontakta en skola i 
syfte för att skapa ett samarbete mellan förskolebarnens och elevernas modersmålsutveckling, 
men skolorna har inte varit intresserade av detta. Då skulle skolelever kunna läsa sagor för 
förskolebarnen på deras gemensamma modersmål, men ”det har inte varit något direkt intresse och det 
är lite synd tycker jag, eftersom det skulle vara utvecklande åt båda håll” berättar Pia. Det framgick inte i 
intervjun om förskolan har kontaktat fler skolor för ett samarbete, vilket de antagligen inte har 
gjort. Då informanten troligen hade delgivit mig detta under intervjun om det hade gjorts.  
 
Det finns inga flerspråkiga pedagoger på någon av förskolorna, förutom de språk som 
pedagogerna själva läst under sin egen skolgång, uppger Lina och Stina. Samtliga informanter ser 
sig själva som resurser för barns flerspråkiga utveckling, men de upplever att de inte räcker till. 
Från förskolechefer och kommunen får de en viss kompetensutveckling genom föreläsningar och 
kurser, men Lina anser att det ofta är det egna intresset som får styra över vilka kompetenser som 
personalen har möjlighet att utveckla. ”Det är ofta vi själva, det är nästan så att vi får skrika oss hesa för 
att få det där. (…) Å jag tänker såhär, hur kommer det se ut om 4-5 år om inte vi har tagit tag i det här?” 
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(Lina). Det borde komma mer från kommunen och förskolecheferna anser Pia, ”det borde finnas en 
organisation på ett annat sätt kring det här”. Pia berättar vidare att det behövs mer kunskaper kring 
flerspråkighet i alla förskolor, ”det spelar ju ingen roll om man har ett barn med annat modersmål än 
svenska i en grupp, så har man ju skyldighet gentemot det barnet, så jag tror det behövs mer över lag”. Samtliga 
informanter uttryckte att resurserna är allt för små i relation till de behov som finns i 
verksamheterna idag. ”Det finns mycket att jobba med inom kommunen om man säger så” påpekade Lina. 
Stina, Karin och Lina uttryckte uppgivet att det nog är en ekonomisk fråga och att pengarna 
antagligen inte räcker till.  
 
Lina, som arbetar på en förskola där majoriteten av barnen är flerspråkiga menar att pedagogerna 
inte heller räcker till för att stimulera barnens svenska andraspråksutveckling fullt ut.   
 

Är det för få svenska barn så blir det ju inte nån vidare språkstimulerande miljö eftersom barnen 
inte har några andra barn som stimulerar dem språkligt i leken. Mer än oss vuxna då och vi räcker 
ju inte alltid till. Det är nästan så att man borde kvotera, att nu har vi hälften flerspråkiga barn, nu 
får vi placera dem någon annanstans.  

 

4.4 Arbetssätt och miljö 
Detta avsnitt beskriver hur pedagogerna anger att de belyser barnens olika språk i förskolans 
pedagogiska miljö, hur de arbetar med barnens flerspråkiga språkutveckling, samt vilken betydelse 
de anser att miljön har för flerspråkiga barns utveckling.  
 

4.4.1 Modersmålets ställning i förskolan    
Informanterna har en positiv attityd till flerspråkighet. De delgav att de försöker arbeta för att 
belysa de olika språken i verksamheten så gott de kan. Karin berättade att barnens modersmål 
används när föräldrarna hämtar och lämnar barnen, men även när flera barn på förskolan delar 
samma modersmål. Språken används dock sällan tillsammans med svensktalande barn eller 
pedagoger, berättade Karin. Det vore bra om man kunde ordna så att barn som delar samma 
språk får möjlighet att leka tillsammans, ”det innebär ju inte att de bara ska gå och prata turkiska eller 
arabiska, men det kan ju vara ett sätt att uttrycka sig” anser Pia. Marie underströk att om det finns barn 
som delar ett språk så är det självklart att de får använda sitt språk. Lina tycker att de har blivit 
bättre på att ta in barnens modersmål i verksamheten sen de fått hjälp av instegsjobbare (se 4.3.2), 
då dessa personer kan använda barnens modersmål i förskolans olika sammanhang. Detta har 
gjort att andra inom verksamheten har fått upp ögonen för hur viktiga barnens modersmål är, 
anser Lina.  
 
Karin, Lina och Marie anser att de i första hand försöker utveckla barnens svenska andraspråk, då 
det är svårt att lära barnen ett språk som pedagogerna inte behärskar själva. ”Vi brukar säga såhär, 
att vi är ju inte här för att lära barnen olika språk utan vi är ju här för att lära barnen svenska, MEN att vi 
visar barnens språk är viktiga” (Lina). Alla informanter påpekade att de försöker lyfta fram 
modersmålen så gott de kan i verksamheten, främst genom att lära sig ord på de representerade 
språken som finns inom de olika förskolorna. Karin berättar att de försöker fråga barnen och 
deras föräldrar vad saker heter på deras språk.  
 

Ett tag var de två som delade spanska som modersmål och då hade de ju väldigt roligt åt oss 
andra, de satt och skrattade när vi sade fel och så. Då blir det ju roligt också, när de kan lära oss 
någonting.  

 
De fem respondenterna berättar även att de i övrigt försöker synliggöra barnens olika modersmål 
i den fysiska miljön på olika sätt. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.4.5, i samband med miljön. 
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4.4.2 Språkutvecklande arbetssätt 
Samtliga informanter har valt att lära sig olika begrepp på barnens modersmål, vilka de sedan 
använder på olika sätt i förskolans vardag.  Alla delgav att det främst är en metod som visar för 
barnen att de är intresserade av de olika språken. Stina berättade att om barnet har ”ord på för saker 
på sitt språk kan man i förskolan möta barnet på ett annat sätt genom att sätta sig in i barnets modersmål”. 
Hon menar att de flerspråkiga barnen då får ökad möjlighet att lära sig det svenska andraspråket 
genom de begreppskunskaper som de redan har utvecklat på modersmålet. Lina belyste detta på 
ett liknande sätt, nämligen att modersmålens begrepp blir en tillgång för att barnets 
andraspråksutveckling. ”Att vi har lärt oss de andra barnens ord är ju för att förtydliga lite grann, om man 
vill att ett somaliskt barn ska vänta så säger man ju alltid det på svenska först, sen på deras språk”. Pia anser 
även att förståelsen ökar mellan barn och pedagog genom att förskollärarna kan några ord, 
ramsor och sånger på barnets modersmål. Hon delade med sig om ett tillfälle då det kom ett nytt 
barn till förskolan. Pedagogen kunde ordet äpple på barnets modersmål, och genom detta enkla 
begrepp förstod hon vad barnet ville berätta under en planerad aktivitet med barngruppen.  

 
Å den glädjen och att man förstår då, att man kunde lyfta fram honom då, då känner man att: 
”Det här är viktigt!” Jag hade trott det innan men då fick man verkligen en sån här aha-upplevelse 
att det ÄR faktiskt viktigt! 

 
Samtliga informanter anser inte att de använder några andra speciella arbetsmetoder när det gäller 
flerspråkiga barns språkutveckling. ”Skilda metoder vet jag egentligen inte om det är, utan det blir nog mer 
utifrån barnets förutsättningar och dens egen språkutveckling” berättar Stina. Samtliga förskollärare 
försöker istället vara extra tydliga och konkreta när de arbetar med flerspråkiga barns 
språkutveckling. ”Har man fler barn med annat modersmål är man nog extra tydlig, annars är det i stort sett 
samma metoder, men vi är tydligare” sade Karin.  
 
Informanterna uppger att de försöker berätta, förklara, benämna begrepp och samtala om det de 
gör tillsammans i vardagen, detta för att öka barnens ordförråd och den språkliga medvetenheten 
i konkreta sammanhang under förskolan vardag.   
 

Gör man nånting så pratar man om det man gör, man benämner, till exempel om jag sitter och 
hjälper en ettåring att ta på sig kläder så pratar om, vad det är vi sätter på för nånting, nu sätter vi 
på byxorna och då stoppar vi i foten, vi stoppar i en fot i ena benet och en fot i andra benet 
(Marie).  

 
...att man benämner saker, att man inte bara säger: ”gå och hämta den där saken”. Utan att man 
säger: ”hämta den blåa bollen där borta”.  Ser man att de inte kan så följer man med och hämtar 
den och så. (Lina).  

 

Enligt Pia och Karin arbetar de mycket med att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig språkligt. 
”Det är ju när du uttrycker dig, det är ju då du utvecklar ditt språk, så vad vi än jobbar med så lägger vi stor 
vikt vid att barnen ska berätta och uttrycka sig” (Pia). Karin påpekar att man ”överhuvudtaget i vardagen bör 
ge tillbaks frågan ”vad var det vi skulle göra?” Så att barnen får tala om det igen, själva”.  
 
Några av informanterna delgav vad de brukar tänka på i samtal med flerspråkiga barn, för att det 
svenska andraspråket ska utvecklas. Karin nämner att man ska prata tydligt och inte använda så 
många ord. Marie och Lina ansåg istället att man inte bör förenkla språket för dessa barn, utan 
hela tiden utmana dem genom att prata i sammanhängande meningar. Både Karin och Marie 
menar dock att detta bör ske på ett tydligt sätt genom att man hela tiden visar vad man menar i 
konkreta situationer. ”Det säger ju sig självt, (…) jag kan ju inte sitta och prata om saker utan att visa det. 
Det blir ju för abstrakt, utan att försöka vara konkret hela tiden. Det vardagliga är ju jätteviktigt, det är ju 
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viktigt att börja i det” säger Marie. Pia berättade att hon försöker låta blir att använda nonsensrim, 
rim med påhittade ord, eftersom det ofta blir för svårt att förstå för de flerspråkiga barnen.  
 
Karin och Lina uppgav att de även har språkgrupper på förskolan, när det finns barn som 
behöver extra språkstimulans. I dessa grupper ingår även barn som har modersmålet svenska och 
de arbetar på en extra konkret nivå. Karin berättade att det är ett mindre antal barn i dessa 
grupper, 2-3 stycken som ligger på samma nivå språkligt. ”Är man istället hela gruppen så finns det så 
många som kan ta över och då är det ju inte roligt för dem”. Lina berättade att de ibland även arbetar 
individuellt med några barn som har det svårt med till exempel uttalet, det gäller då alla barn 
oavsett modersmål. Pia tar också upp detta med språkgrupper men utifrån en annan vinkel. Hon 
anser att barn som delar samma modersmål och befinner sig i samma ålder borde få möjlighet att 
utmana varandra i modersmålet i gemensamma språkgrupper, något som inte finns idag menar 
hon.  
 
Karin och hennes arbetskamrater använder tecken som hjälpmedel när de arbetar med alla barns 
språkutveckling. Tecken som hjälpmedel är ett förenklat teckenspråk, där kroppsspråket följer det 
verbala språkets betydelser till stor del. Tecken som hjälpmedel är även ett bra förståelseverktyg 
för de flerspråkiga barnen, anser Karin. Det gjorde att barnen ”förstod på samma villkor som alla 
andra. När vi skulle äta och så”, berättade Karin. Stina uppgav att de i dagsläget använder tecken 
som hjälpmedel för att underlätta språkutvecklingen hos de yngsta barnen. Detta är något som 
hon även tror att de kommer att få användning av när de får flerspråkiga barn i förskolan, vilket 
de inte har nu. Marie nämnde att hon skulle vilja lära sig mer om tecken som hjälpmedel för att 
underlätta språkutvecklingen hos de flerspåriga barnen, men i dagsläget får de utgå från ett tydligt 
kroppsspråk. I övrigt uppgav samtliga förskollärare att de använder bilder, sagor, ramsor, sång, 
musik och dans för att tydliggöra och underlätta barnens språkutveckling. Detta är arbetssätt som 
berör alla barn i förskolan, oavsett modersmål, menar de. Marie och Lina framhöll även att det 
ska vara meningsfullt för barnen. ”Det ska vara spännande, intressant å ja, roligt, det ska vara roligt, man 
ska må bra” sade Marie.  
 

Vi försöker även göra det roligt och utgå från barnens intressen. Som musik och dans tycker de är 
väldigt roligt. Då försöker vi göra något utav det, och prata kring det, prata begrepp. Stor och 
liten, på och under, om vi dansar så ska vi krypa under bordet och toka oss lite så (Lina).  

 

4.4.3 Svårigheter i arbetet runt flerspråkiga barn 
Det framgick dock i samtliga intervjuer att flerspråkighet även för med sig en del svårigheter i 
arbetet. Marie berättade att det är viktigt att barnen känner sig trygga i förskolan, men att 
språkförståelsen kan bli ett problem för detta. När barnet ”kommer till en ny plats och man ska träffa 
nya människor och de är ledsna och vi ska trösta och förklara kanske .. och de förstår inte vad vi säger (…) Så 
ibland känns det frustrerande”. Karin, Marie och Lina anser dock att svårigheterna inte ligger hos 
barnen utan i själva arbetet. De anser bland annat att föräldrakontakten blir mer tidskrävande då 
de inte förstår varandras språk. Marie utvecklade sitt resonemang och menar att det inte endast är 
språkförståelsen som ställer till problem.  
 

Ibland kan det ju vara att vi tänker så olika, vi har så olika erfarenheter, ibland kan det ju vara så 
att jag pratar och de förstår ingenting om vad jag pratar om och det är sånt där som man måste 
vara väldigt lyhörd för... man går ju på minor ibland och så kommer man på efteråt att ”OJ, hon 
tänkte säkert på ett helt annat sätt än vad jag gjorde” och så får man göra om. (…) Både 
tidskrävande och energikrävande är det (Marie).  

 
Stina, som för tillfället inte har några barn med annat modersmål än svenska på sin arbetsplats, 
var fundersam på hur man får tid och möjlighet att bemöta barnens olika språk i förskolans 
praktiska vardag. Pia belyste just svårigheten i det praktiska arbetet att utmana barnens 
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helhetsutveckling, då flerspråkiga barns språkutveckling inte befinner sig på samma nivå som 
deras kognitiva utveckling. Samtidigt som man ska se till hela barngruppens allsidiga utveckling.  
 

Men det som är svårt med arbetet är det att, om man tänker bara från början nu, att man har 18 
barn, 18 individer, de skiljer sig åt i ålder, de skiljer sig åt i språk, de skiljer hur väl de kan sitt 
modersmål, allt sånt. (…) Alla är även på olika nivåer språkligt, samtidigt som de är olika åldrar, 
svårt att anpassa språkmiljön med resten av materialet (Pia).  

 
Informanterna var dock eniga om att fördelarna är större än nackdelarna, samt att de svårigheter 
som följer inte tillhör barnen utan är en spännande och utvecklande utmaning för pedagogerna 
och deras verksamheter.  
 

4.4.4 Dokumentation  
Lina uppgav att de brukar avsätta tid för observation. Då kan de bland annat titta på hur barnen 
använder språken i leksituationer. Observationerna blir sedan underlag för reflektion där de 
diskuterar hur arbetslaget kan utveckla sina arbetssätt runt barnen, så att de får möjlighet att 
utvecklas. Lina, Pia och Stina berättade att de använder dokumentation som ett redskap för att 
synliggöra och utveckla bland annat barnens språkutveckling. Stina påpekade att de genom 
dokumentationen kan få syn på var barnen befinner sig språkligt, vilket de sedan kan utgå ifrån i 
val av arbetssätt. Både Pia och Lina berättade att bilder och annan dokumentation är bra, då 
barnen får möjlighet att uttrycka sig språkligt och samtala om det de varit med om, både på sitt 
modersmål och på sitt andraspråk. Pia ser dokumentation som ett viktigt redskap för att 
synliggöra barnens modersmål i förskolans vardag. Hon menar även att flerspråkiga barn får 
möjlighet att använda modersmålet tillsammans med sina föräldrar i relation till 
dokumentationen. Då berättar barnen och uttrycker sig språkligt om vad de gjort på förskolan via 
bilderna. 

 
4.4.5 Att förstå det lästa 
Stina delgav att de ”använder ord och bilder i miljön för att barnen skall se bokstäver i koppling till bild. För 
att så fröet, att den där krumeluren faktiskt betyder något ”. Detta är något som förekommer inom alla 
förskolor enligt informanterna. Marie berättade att de skriftliga orden främst är kopplat till det 
svenska språket men att de försöker få med modersmålen också. Detta har bland annat gjorts 
genom att de skrivit välkommen på olika språk vid förskolan entré. Marie menar att detta visar för 
barnen att olika språk kan ha olika symboler, samt att det visar för både barn och föräldrar att 
deras språk är viktiga i verksamheten. Pia och Lina berättade att de alltid försöker få med barnens 
olika skriftspråkliga modersmål i relation till bilder, siffror, flaggor med mera. ”Då står det på de 
olika språken ovanför så att man kan se att man kan läsa sig till olika språk också, som den här spanske tjejen 
blir jätteglad, för då ser hon att även hennes språk är viktigt liksom” (Lina). 

 
Karin, Lina, Pia uppgav att de lånar böcker på barnens modersmål från biblioteket. Dessa böcker 
får föräldrarna läsa för barnen, och de får sedan höra samma bok på svenska i förskolan. Pia har 
haft samma hjälp från biblioteken som kommit och läst sagor på barnens modersmål ibland, men 
hon anser att detta ofta har varit svårt att genomföra praktiskt. Sagor inspelade på skivor har 
också varit ett alternativ för att barnen ska få höra berättelser på sitt modersmål. Karin berättade 
att instegsjobbare är till stor hjälp vid sagoläsning på barnens modersmål. 
 

De gånger vi haft praktikanter som kan läsa en saga på barnets modersmål, samma som saga som 
vi ska läsa sen, men att de har hört den på sitt språk först. Då blir ju det en höjdare för dem, de 
får sagan på båda språken. 

 
Pia, Lina och Karin anser dock att det finns en del svårigheter med att läsa på barnens 
modersmål. De påpekar att det är svårt att läsa på ett språk man inte behärskar. Dessutom uteblir 
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det viktiga samtalet om bokens innehåll eftersom förståelsen och språkkunskaperna hos 
pedagogerna inte räcker till, menar de. Detta var anledningen till att Linas förskola valde bort att 
låna böcker på ett av barnens modersmål i en situation.  
 

Vi tänkte först låna på båda somaliska och spanska men sen tänkte vi att: vist kan jag läsa spanska 
för flickan, det kan mina kollegor också, men börjar hon fråga och prata om saker på spanska så 
känner vi att vi inte har möjligheter att svara henne, därför valde vi att inte göra det.  

 
Samtliga informanter uppgav att de läser böcker för barnen på svenska. Karin berättade att när de 
läser böcker på svenska brukar de försöka utgå från böcker med enkel text, eller att de berättar 
själva till en bilderbok. ”Nackdelen kan ju vara att om man berättar på ett sätt och sen kommer nästa och 
berättar på ett annat sätt så kan det ju bli lite tokigt”. Pia upplever att det är svårt att välja böcker till 
flerspråkiga barn. Bokens innehåll kan passa barnets ålder, mognad och kognitiva utveckling, men 
barnets svenska språkförståelse kanske inte räcker till. Karin påpekar att samtalet efter en bok är 
viktigt, så att man verkligen ser att barnet förstått dess innehåll. 
 

4.4.6 Mångkulturell miljö 
Samtliga informanter berättade att de försöker ha en språkstimulerande miljö för alla barn i 
förskolan, oavsett modersmål. Karin delger att de även har gjort vissa anpassningar i miljön just 
för flerspråkiga barn, men att samtliga barn har nytta av detta i sin utveckling. Samtliga 
informanter berättade att de använder bilder i miljön, detta för att förtydliga och öka förståelsen 
hos barnen inför förskolans matsituationer, påklädning, rutiner och regler. Pia framhöll även att 
hemmiljön är viktigt för modersmålets utveckling, något de försöker upplysa föräldrarna om.  
 

Jag menar, läser föräldrarna hemma, tidningar, böcker, använder de böcker?.... Jag menar vi 
försöker ju också göra reklam för biblioteket, för där finns det ju böcker på olika språk och fråga.  

 
Lina, Marie och Pia påpekade även att det är viktigt att man belyser barnens olika kulturer i 
förskolans miljö. 

 
Vi har tittat på om vi bara har dockor som bara är ljushåriga, eller har vi duplogubbar som bara 
ser svenska ut eller så.... att man tittar lite grand på vad vi erbjuder. Att man känner att man blir 
delaktig även genom materialet (Lina). 

 
Stina och Karin uttryckte inte detta lika tydligt under intervjun, men berättar att de tycker att det 
är spännande med olika kulturer och att det berikar alla inom förskolans verksamhet. 
 
Marie, Lina och Pia uppgav att de försöker tänka på att barnen ska ha tillgång till olika material. 
”Om det finns rika möjligheter att leka med olika saker, att göra olika aktiviteter, att det finns olika saker att 
förhålla sig till, då tror ju jag att språket utvecklas mer” berättade Marie.  Lina och hennes arbetsgrupp 
uppmärksammade dock att lekmiljön blev stökigare när antalet flerspråkiga barn ökade i 
förskolan, vilket gjorde att de var tvungna att se över materialtillgången.  
 

Det blev väldigt rörigt, för vi hade nog för mycket material framme. Troligtvis har de inte den här 
tillgången till material hemma och då river de fram och slänger och kastar sig på nästa grej, Så vi 
har ju varit tvungna att plocka bort en hel del saker och faktiskt se vad barnen är intresserade av 
och leker med.  

  
Lina berättade att de har skaffat grindar som delar upp rummen, detta för att barngruppen inte 
ska bli så stor och barnen ska få leka ostört. Har man ”17 barn i ett rum då har man inte möjlighet att 
prata med alla barn, har man 5 barn så hinner man med och kan ge barnen mer tid och prata kring det vi gör”. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras först metoden i korthet. Därefter diskuteras undersökningens resultat i 
relation till tidigare forskning under rubrikerna Definitioner, Erfarenheter och attityder, Resurser och 
begränsningar, samt Arbetssätt och miljö. Slutsatser sammanfattas därefter. Avslutningsvis riktas fokus 
mot fortsatt forskning som väckt mitt intresse utifrån denna undersökning. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem förskollärare. 
Observationer hade varit ett intressant komplement till pedagogernas utsagor om sitt arbete med 
flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet med denna undersökning var dock att belysa hur 
förskollärare anger att de arbetar för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling, inte hur de 
arbetar. ”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden 
som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel och Davidson 2003, s. 87). 
Därför kom observationer att ligga utanför undersökningens avgränsningsområde och 
metodvalet föll därför på kvalitativa intervjuer. Övriga resonemang om studiens svagheter och 
hur dessa beaktats, förs genomgående i metoddelen (se kapitel 3).  

 

5.2 Definitioner 
Den tidigare forskningen, informanterna och jag som författare för denna text, definierar 
flerspråkighet på liknande sätt. Skillnader i resonemang och definition uppstår dock när en individ 
anses vara flerspråkig. Detta avsitt belyser därför flerspråkighetens mångtydlighet, då olika 
definitioner påverkar pedagogernas val av arbetssätt kring de flerspråkiga barnens 
språkutveckling.   
 

5.2.1 Vem anses vara flerspråkig? 
Tidigare forskning visar att begrepp som modersmål, andraspråk, tvåspråkighet och flerspråkighet har 
förändrats och givits nya betydelser allt eftersom samhället utvecklats. Definitionsförändringen av 
begreppet modersmål har bland annat förändras från att endast vara gällande för svenska språket, 
till att idag involvera alla språk, detta beroende på vilket språk barnet först möter i livet. 
Andraspråket, det språk som talas av majoritetsbefolkningen, är det språk som barnet möter efter 
modersmålet (Torpsten 2008, s. 23). Otterup (2005, s. 11-13) och informanterna i denna 
undersökning menar att barnet är tvåspråkigt och/eller flerspråkigt om det behärskar eller har 
möjlighet att lära sig två eller flera språk i sin vardag. Den tidigare forskningen, informanterna 
och jag som författare för denna text, definierar flerspråkighet på liknande sätt. Det visar att 
förskolornas arbetsgrupper troligen har en gemensam förståelse för detta, vilket borde underlätta 
deras gemensamma arbete för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Som ovan nämns, 
visar dock resultatet att det finns skillnader i resonemang och definition av när en individ anses 
vara flerspråkig, samt vilka språkkunskaper man då bör behärska.  
 
Stina undrar om det räcker med att barnet förstår ett annat språk eller om det även måste kunna 
uttrycka sig på båda språken för att anses vara flerspråkig. Samma pedagog och även Marie 
funderar på om man kan involvera barnens kroppsspråk och deras kunskaper i tecken som 
hjälpmedel för att barnen ska definieras som flerspråkiga. I denna undersökning berörs inte 
flerspråkighet utifrån kroppens olika uttrycksmedel (kroppsspråk, musik, dans, sång och så 
vidare), utan endast som olika arbetssätt och metoder för att stimulera barnens verbala 
språkutveckling. Att pedagogerna ändå väljer att ta med detta i sin definition av vilka kunskaper 
man bör behärska för at anses vara flerspråkig, belyser begreppets mångtydlighet. Lina anser 
däremot att barnet bör behärska eller ha möjlighet att utveckla både modersmålets och 
andraspråkets bas och utbyggnad parallellt för att betraktas som flerspråkig. Språkets bas och 
utbyggnad beskrivs som samtliga modersmåls generella utvecklingssteg av Gröning (2003, s. 11-
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12) och Hyltenstam (2007, s. 47-48). Modersmålets bas utvecklas i förskoleålder och språkets 
utbyggnad sker främst vid skolstarten för att sedan utmanas och utvecklas resten av livet.  
 
Otterup (2005, s. 22) och förskolläraren Lina berör även begreppet främmandespråk. Det är de 
språk som en individ lär sig i undervisningssammanhang, men inte talas av majoritetssamhället. 
Lina anser att en individ endast kan räknas som flerspråkig när den lärt sig både modersmålet och 
andraspråket redan som barn, i naturliga sammanhang. En definition som enligt min tolkning 
delas av de övriga informanterna, då de berättar att de inte har tillgång till flerspråkig personal 
trots att några i personalgruppen läst främmandespråk under sin egen skoltid. Otterup anser 
däremot att en individ bör ses som flerspråkig om den ”använder eller kan använda fler än ett 
d.v.s. två eller flera språk i de flesta situationer i enlighet med sina egna önskemål och samhällets 
krav” (Otterup 2005, s. 13). Detta betyder att definitionen av när man anses vara flerspråkig inte 
bör vara beroende av när, var eller hur språken har lärts. Utan beroende av i vilken utsträckning 
man har utvecklat eller har möjlighet att utveckla en språklig medvetenhet av de olika språken. 
Wedin (2011, s. 79) berättar att man har nått språklig medvetenhet, när man kan göra sig förstådd 
och förstå andra människor i olika situationer och sammanhang utifrån sina egna och andras 
intentioner. En utveckling som Strömqvist (2003, s. 57-72) menar är under ständig utveckling 
genom hela livet. Utifrån informanternas beskrivning av begreppet främmandespråk och dess 
relation till begreppet flerspråkighet, ställer jag mig frågande till om förskollärarna använder sina 
egna språkkunskaper som en resurs inom verksamheten. Detta diskuteras mer ingående nedan. 
Resultatet belyser även de olika resonemangen angående vilka kunskaper man bör behärska för 
att anses vara flerspråkig, det gör att pedagogerna kan komma att arbeta på olika sätt med detta. 
Det är av vikt för arbetsgrupperna på förskolorna att de diskuterar begreppets betydelse. Utifrån 
resultatet tolkar jag att en sådan mer djupgående diskussion inte existerar idag. En gemensam 
förståelse för detta utgör en god utgångspunkt i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.  
 

5.3 Erfarenheter och förhållningssätt 
Pedagogernas erfarenheter av att barns flerspråkiga utveckling är långsammare än de enspråkiga 
barnens språkutveckling, bekräftas av forskningen. Detta diskuteras i relation till de attityder som 
finns till att barnen utvecklar språken parallellt, samt vilken betydelse flerspråkighet har för 
barnens identitetsutveckling och kognitiva utveckling.  
 

5.3.1 Flerspråkighet och kognitiv utveckling 
Samtliga informanter har erfarenheter av att flerspråkiga barn utvecklar både modersmålet och 
andraspråket långsammare än de enspråkiga barnen. Kultti (2012, s. 42) och Hyltenstam (2007, s. 
54) skriver dock att en parallell utveckling av språken gör att de hjälps åt mot vidare utveckling, 
Kultti hävdar då att denna positiva utveckling endast kan ske i en additiv språkmiljö. Stina i min 
studie, och tidigare forskning som Hyltenstam (2007, s. 51-52) hänvisar till, berättar att ett 
utvecklat modersmål gynnar en individs andraspråksutveckling. Stina ställer sig samtidigt frågande 
till hur man i förskolan ska arbeta för detta, då barn i förskoleåldern inte hunnit utveckla 
modersmålets bas ännu, utan förväntas lära sig båda språken samtidigt. Stina och Marie har även 
uppmärksammat att flerspråkiga barn kan blanda de olika språken med varandra. Dessa 
blandningar av språken som informanterna upplever, tolkar jag som den andraspråkutveckling 
som Gröning (2006, s. 12-13) och Rosander (2006, s. 110-112) beskriver som ett interimspråk. 
Informanterna och forskarna är eniga om att detta visar att båda språken befinner sig i utveckling, 
något som bör betraktas som positivt. Abrahamsson och Hyltenstam (2009, s. 52) skriver även att 
en individ som startar andraspråksinlärningen i tidig ålder ofta blir mer språkligt medveten än 
vuxna inlärare av språket. Pedagogerna i min studie uppger att de ser positivt på flerspråkighet 
och att de försöker arbeta parallellt med barnens modersmål och andraspråk i förskolans vardag, 
detta trots att båda språken kan komma att utvecklas senare.  
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Lina och Pia anser att flerspråkighet påverkar barnens kognitiva utveckling positivt, en 
uppfattning som delas av dagens forskare, enligt Otterup (2005, s. 14-17). Otterup beskriver 
forskning som visar att de flerspråkiga barnen hade bättre utvecklade kognitiva förmågor än sina 
jämnåriga, enspråkiga kamrater. Även Kultti (2012, s. 43) och Gröning (2003, s. 17-18) visar att 
de barn som fått möjlighet att utveckla både modersmålet och andraspråket parallellt med 
varandra, hade lika bra eller bättre betyg än sina jämnåriga kamrater i skolan. Trots detta visar 
Otterups (2005, s. 221) avhandling och PIRLS:2006 (2007, s. 56, 80) undersökning att 
flerspråkiga elevers resultat i skolan pekar nedåt. Forskarna tror att det beror på att barnens 
språkkunskaper i andraspråket inte är tillräckliga för att möta skolans undervisningsspråk. 
Otterup (2005, s. 14-17), Kultti (2012, s. 43) och Gröning (2003, s. 17-18) framhåller att den 
positiva utveckling på barnens kognitiva förmågor som forskningen ändå upptäckt, endast kan 
ske i en additiv, parallell språkmiljö. Resultatet i föreliggande studie visar att pedagogerna 
försöker lyfta fram barnens modersmål i verksamheten, vilket även tidigare visats ha betydelse för 
barnens fortsatta andraspråksutveckling. Karin, Lina och Marie berättar dock att det är den 
svenska andraspråksutvecklingen som ges störst fokus, då pedagogerna har svårt att utmana och 
utveckla ett språk de inte behärskar själva. Att flerspråkiga elevers skolresultat pekar nedåt kan 
vara en konsekvens av att man redan i förskolan har svårt att utveckla barnens modersmål i 
verksamheten. Detta begränsar de flerspråkiga barnens möjligheter att utmanas och utveckla sina 
kognitiva förmågor på bästa sätt. 

 
5.3.2 Attityd till flerspråkighet och identitetsutveckling 
Förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4) lyfter fram att mångkulturaliteten har 
ökat i förskolans verksamhet. Denna utveckling framkommer också i mitt resultat, något som 
informanterna ser positivt på. Detta förhållningssätt till flerspråkighet kan dock inte ses som en 
självklarhet i förskolans vardag. Torpstens (2008, s. 43) studie visade bland annat att lärarna såg 
skolelevers outvecklade andraspråk som brister i språkutvecklingen. Kulttis (2012, s. 46) 
avhandling visar att förskolebarnens modersmål uppfattades som ett hinder i arbetet med 
barnens språkutveckling och Fasts (2007, s. 181) forskning belyste att barns modersmål, annat än 
svenska aldrig lyftes fram som något positivt i hennes studie. Forskarna ansåg dock att 
flerspråkighet bör betraktas som en tillgång och ett kulturellt kapital, ett förhållningssätt som 
resultatet i denna undersökning visar att pedagogerna har.  
 
Pedagogerna i denna undersökning tycks värdera barnens modersmål högt. Hyltenstam (2007, s. 
49-56) och Otterup (2005, s. 17-18) anser att en positiv attityd till barnens förstaspråk har 
betydelse för hur väl dessa barn utvecklas språkligt. Utifrån Karins, Pias och Maries utsagor och 
erfarenheter möter förskolorna flerspråkiga föräldrar som vill att barnen först och främst ska lära 
sig det svenska majoritetsspråket. Skans (2011, s. 30) skriver att föräldrarnas goda inställning till 
att barnen lär sig andraspråket, gör att barnen blir motiverade att lära sig detta. Skans berättar att 
det finns en ömsesidighet mellan samhället majoritets- och minoritetsspråk:  
  

värderar majoritetssamhället minoriteternas språk och kultur högre, så ökar den positiva 
inställningen hos minoritetsgruppen till majoritets språk och kultur (Skans 2011, s. 30).  

 
Samtliga informanter delger dock att de försöker visa för både barnen och föräldrarna att alla 
språk är viktiga, både i och utanför förskolans verksamhet. Därför uppmuntrar de föräldrarna att 
använda modersmålet i hemmet och pedagogerna försöker använda begrepp på barnens 
modersmål i verksamheten. Förskolans läroplan framhäver att pedagoger, i samarbete med 
hemmen, ska arbeta för att barnen får möjlighet att utveckla både modersmålet och andraspråket 
i verksamheten (Utbildningsdepartementet 2010, s. 5 ff).  
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Hyltenstam (2007, s. 57) anser att barnens modersmålskunskap påverkar barnens kulturella 
identitetsutveckling positivt. Resultatet i denna undersökning visar att pedagogerna Karin, Stina, 
Marie och Pia är medvetna om detta. De påpekar att modersmålet är viktigt för relationerna 
mellan föräldrar, barn och den övriga släkten. Detta bekräftar även Fast (2007, s. 44-45) i sin 
avhandling, där hon såg att barnens modersmål, oavsett språk, gav dem tillträde till en social 
gemenskap och nära relationer till familj och vänner. Samtliga informanter i föreliggande studie 
anser även att det är viktigt att barnens modersmål synliggörs i verksamheten, så att barnen och 
föräldrarna ser att alla språk är lika viktiga. ”Vi måste visa att de är lika mycket värda, språket är lika 
mycket värt och därmed är DU lika mycket värd. Alltså barnet”, berättade Marie. Att man lyfter fram alla 
språk i samhället och i skolan, anser Otterup (2005, s. 25-265, 230) är av stor vikt för barnens 
identitetsutveckling. Får de möjlighet att utveckla flera språk skapas större möjligheter för barnen 
att påverka sina egna liv både nu och i framtiden. Detta eftersom deras valmöjligheter i livet 
utvidgas genom språkkunskaperna. Det är inte enbart positivt för det enskilda barnet, utan för 
hela samhällets utveckling, enligt Otterup. Mitt resultat visar, vilket redan beskrivits, att 
pedagogerna lyfter fram barnens modersmål som något positivt i verksamheten, något som Skans 
(2011, s. 62 ff) anser är viktigt för barnens delaktighetskänsla och identitet.  
 
Hyltenstam (2007, s. 54) anser att de flerspråkiga barnen behöver ett starkt stöd i båda språken 
för att de ska få möjlighet att utvecklas, vilket mitt resultat visar att barnen får i de aktuella 
förskolorna. Jag ställer mig dock frågande till om en positiv attityd är tillräckligt för att barnen ska 
få möjlighet att utvecklas i både modersmålet och andraspråket på bästa sätt. I resultatet framgår 
nämligen att pedagogerna har svårt att stödja och utveckla barnens modersmål i förskolan. Detta 
gynnar inte de flerspråkiga barnens utveckling av en flerkulturell identitet och deras kognitiva 
utvecklingsmöjligheter.  
 

5.4 Resurser och begränsningar 

Avsaknaden av modersmålspedagoger och flerspråkig personal begränsar förskollärarnas uppdrag 
att stimulera de flerspråkiga barnens modersmål i verksamheten. Deras alternativa vägar att 
kompensera detta diskuteras och ifrågasätts i relation till den aktuella forskningen. 
 

5.4.1 Modersmålspedagoger och flerspråkig personal  
Ingen av de förskolor som informanterna arbetar på uppges ha tillgång till modersmålslärare idag. 
Skolverket (2005, s. 34-36) anser att kommunerna bör tillgodose verksamheterna med detta, i 
syfte att utveckla de flerspråkiga barnens modersmål. Karin och Pia har tidigare erfarenheter av 
denna resurs och understryker att det borde finnas idag. Pedagogerna påpekar dock att det inte är 
önskvärt att modersmålspedagogerna då undervisar de flerspråkiga barnen i enskilda rum, vilket 
de gjorde för omkring 15 år sedan. De anser istället att deras arbetsmetoder bör likna 
förskollärarnas arbetssätt. Modersmålsutvecklingen bör då ske i samverkan med andra barn och 
vuxna parallellt med förskolans verksamhet. Detta är även arbetssätt som Skolverket (2005, s. 34-
36) rekommenderar. Hyltenstam (2007, s. 60-62) hänvisar till tidigare forskning som visat att de 
barn och ungdomar som fått modersmålsundervisning redan från tidig ålder, trivdes bättre och 
och fick högre betyg i skolan, än de elever som inte fått möjlighet att utveckla modersmålet under 
sin skolgång.  
 

Skans (2011, s. 31 ff) anser att den bästa resursen för att flerspråkiga barn ska få möjlighet att 
utveckla modersmålet är att språken utmanas av flerspråkiga pedagoger. Jag har tidigare i texten, 
diskuterat min tolkning av informanternas definition av begreppet flerspråkighet i relation till 
begreppet främmandespråk. Om en person har lärt sig främmande språk genom 
skolundervisningen, språk som inte talas av majoritetsbefolkningen, då anses denna inte vara 
flerspråkig. Detta på grund av att språken inte har utvecklats parallellt från barnålder, i den 
naturliga vardagen, enligt informanterna. Jag anser att denna definition kan begränsa 
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förskollärarnas möjlighet att se sig själva som en direkt resurs för flerspråkiga barns 
modersmålsutveckling. Att flerspråkig personal inte tillvaratas som en tillgång bekräftas även i 
Skans (2011, s. 31 ff) avhandling. Både Kultti (2009, s. 252) och Skans (2011, s. 31 ff) anser även 
att barnens modersmålsutveckling riskerar att avstanna eller utplånas om ingen i förskolan 
behärskar och utmanar barnens språk.  
 
Resultatet visar att pedagogerna, i brist på andra resurser, försöker finna alternativa vägar för att 
barnen ska få möjlighet att utveckla sina modersmål i verksamheten. Alla informanter nämner 
instegsjobbare som en resurs för detta. Instegsjobbare är personer som klarat kursen SFI 
(Svenska för invandrare) och placeras därefter inom olika yrken för att få möjlighet att utveckla 
det svenska andraspråket ytterligare. Karins, Maries och Linas förskolor har idag tillgång till 
instegsjobbare som behärskar några av barnens modersmål. Dessa individer används som en 
resurs genom att de använder modersmålet parallellt med det som sker i förskolans olika 
sammanhang, ett arbetssätt som tidigare beskrivits är önskvärt från både Skolverket (2005) och 
förskollärarna. Jag ställer mig dock frågande till om detta kan ses som en god resurs i två 
avseenden. För det första saknar instegsjobbare pedagogisk utbildning och därmed kan de ha 
svårigheter att utmana barnens modersmålsutveckling på bästa sätt. För det andra är 
instegsjobbare placerade på förskolan för att själva utveckla sitt andraspråk, vilket de inte får 
möjlighet att göra när de förväntas använda modersmålet i verksamheten. Utifrån det 
resonemanget anser jag att instegsjobbare idag utnyttjas som resurs för att utveckla flerspråkiga 
barns modersmål. Något som istället borde vara en utbildad modersmålslärares eller flerspråkig 
pedagogs arbetsuppgift, vilket Skans (2011, s. 31 ff) och Skolverket (2005, s. 34-36) 
rekommenderat.  
 
I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet 2010, s. 4, 10-11) kan vi läsa att alla barn ska 
känna trygghet, tillhörighet och få möjlighet att utveckla sin identitet i verksamheten. En av 
svårigheterna som informanterna delger i arbetet kring flerspråkiga barn är att pedagogerna inte 
kan göra sig förstådda eller förstå vad barnet vill. Detta skapar en otrygghet för barnet, menar 
Marie. Gröning (2003, s. 13-14) beskriver att det kan komma äldre barn till förskolan som har ett 
dåligt utvecklat svenska andraspråk, trots att de är födda i Sverige. Dessa har aldrig tidigare mött 
majoritetsspråket utanför hemmet. Skans (2011, s. 31, 63-129) hävdar att det är extra viktigt att 
förskolan har tillgång till flerspråkig personal i dessa fall, för att den nya miljön och omställningen 
inte ska bli för betungande för barnet. Ovan beskrivs hur förskolorna saknar tillgång till 
flerspråkig personal. Det utgör att barnens trygghet och möjlighet till en flerkulturell identitet inte 
kan säkerställas för alla flerspråkiga barn i förskolans verksamhet.      
 

5.4.2 Tolk  
Pedagogerna ser tolk som en viktig resurs vid inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten. 
Detta för att öka förståelsen mellan pedagoger och föräldrar. Marie berättar dock att 
användningen av tolk är en kostnad som dras från verksamhetens förbrukningspengar. Det utgör 
en risk, nämligen att förskolorna kan komma att undvika att använda denna resurs. Bristen på 
tolkanvändning kan begränsa pedagogernas möjligheter att skapa ett tryggt och förtroendefullt 
samarbete med de flerspråkiga barnens föräldrar. Läroplanen (Utbildningsdepartementet 2010, s. 
5) framhåller att ett gemensamt samarbete mellan pedagoger och barnens föräldrar är en viktig 
del i arbetet för alla barns utveckling. Utifrån resultatet i denna undersökning anser jag att 
flerspråkiga föräldrars förtroendefulla relation till pedagogerna kan komma att begränsas. Det är 
svårt att säkerställa att föräldrarna och pedagogerna förstår varandra, något som pedagogerna i 
denna undersökning berättar är ett arbete som är både energi- och tidskrävande. Jag anser att 
användningen av tolk inte bör vara en kostnad som dras från förskolans förbrukningspengar, 
eftersom det försätter pedagogerna i en svår valsituation av vad som bör prioriteras i 
verksamheten. I slutändan kan det begränsa pedagogernas möjligheter att arbeta för att 
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flerspråkiga barn och föräldrar ska känna sig trygga och delaktiga i förskolans verksamhet. Det 
kan också påverka flerspråkiga barns språkutveckling negativt.  
 

5.4.3 Barngruppen  
Förskollärarna står inför ett svårt uppdrag i arbetet med att stimulera alla flerspråkiga barns olika 
modersmål i förskolan. Skans (2011, s. 31, 63 ff) och Skolverket (2005, s. 34-36) rekommenderar 
att förskolorna inte har för många olika språk representerade i barngruppen. Förskolans personal 
kan få svårt att utmana alla språk, vilket kan begränsa barnens möjligheter att utveckla språken på 
bästa sätt, menar Skans. I denna texts metodkapitel (se 3.6) kan man läsa att informanternas 
arbetsplatser rymmer många olika modersmål, annat än svenska, förutom för Stina som inte har 
några flerspråkiga barn på förskolan för tillfället. Hyltenstam (2007, s. 48, 54) anser att 
flerspråkiga barn måste få möjlighet att utmanas språkligt av både vuxna och kamrater, både i och 
utanför hemmet. I syfte att motverka den lilla resurstillgången för detta anser Pia att man borde 
samarbeta mer över skolverksamheterna. Hon menar att skolelever och förskolebarn kan stödja 
varandra genom att de äldre läser för de yngre på modersmålet. Detta möjliga arbetssätt anser jag 
är en god resurs i arbetet med de flerspråkiga barnens modersmålsutveckling. Det bör dock inte 
ersätta flerspråkig utbildad personal. Kultti (2009) poängterar att barnen behöver tillgång till 
lärare som kan utmana barnens modersmål i verksamheten. Då ”lärarna inte förstår vad som 
pågår i samspel mellan barn på deras modersmål, kan barnen bli ”utelämnade” till sina egna 
kompetenser att kommunicera och samspela” (Kultti 2009, s. 252). Pia påpekade dock att 
skolornas intresse för detta inte varit tillräckligt stort, vilket gör att detta tänkbara samarbete inte 
kan betraktas som en resurs idag.  
 

5.5 Arbetssätt och miljö 
I detta avsnitt diskuteras modersmålets och andraspråkets utrymme i förskolan, samt det 
språkutvecklande arbete som faktiskt pågår i den praktiska vardagen. Undersökningen visar att 
modersmålet hamnar i bakgrunden av andraspråket, trots att förskollärarna och den tidigare 
forskningen anser att språken bör utvecklas parallellt med varandra. 

 
5.5.1 Modersmålets utrymme i förskolan 
Kultti (2012, s. 46) berättar att en mångetnisk förskola inte automatiskt gör att barn utvecklar 
flerspråkighet, utan att det är ”lärarens uppgift att synliggöra och belysa (…) språk som barn i 
gruppen behärskar” (Kullti 2012, s. 46). Mitt resultat visar att pedagoger i samtliga förskolor 
försöker lära sig begrepp på barnens modersmål, för att sedan använda dessa under förskolans 
vanliga verksamhet. Detta beskrivs av förskollärarna främst som ett medel för att visa för 
föräldrar och barn att alla språk är viktiga i verksamheten. Pia anser att lärares språkanvändning 
ökar barnens känsla av tillhörighet, delaktighet och gemenskap i barngruppen, vilket stöds av 
Skans (2011, s. 31 ff). Skans berättar att detta stärker de flerspråkiga barnens känsla av att deras 
språk är normalt och accepterat. Resultatet i min undersökning bekräftar att förskollärarna har en 
positiv attityd till att barnen använder de olika modersmålen i verksamheten. Karin delger dock 
att annat modersmål än svenska endast tenderar att användas av barnen när språket delas av 
någon annan inom verksamheten. Kultti (2009, s. 215-236) och Otterup (2005, s. 19) bekräftar att 
yngre barn ofta väljer att uttrycka sig på majoritetens språk, trots att de tillåts att använda alla 
språken i förskolan eller/och i andra sammanhang. Det har tidigare i diskussionen lyfts fram att 
resurserna för att pedagogerna ska kunna utmana och utveckla barnens modersmål i förskolan 
inte finns. Detta gör troligen att pedagogerna ger störst uppmärksamhet till det svenska 
andraspråket. ”Vi brukar säga såhär, att vi är ju inte här för att lära barnen olika språk utan vi är här för 
att lära barnen svenska, MEN att vi visar att barnens språk är viktiga” (Lina). Att det oftast är det 
svenska språket som uppmuntras till användning inom förskolans verksamhet bekräftas av Kultti 
(2009, s. 215, 236). Utifrån resultatet i denna undersökning och den tidigare forskningen, anser 
jag att det finns en risk att flerspråkiga barn själva väljer bort att använda sina modersmål i 
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verksamheten. Det kan leda till en subtraktiv språkutveckling hos de flerspråkiga barnen. En 
sådan språkutveckling är inte gynnsam för dessa barns identitetsutveckling, kognitiva utveckling 
och framtida skolresultat, vilket den tidigare forskningen genomgående visat. 
  

5.5.2 Språkutvecklande arbetsprocesser och miljö 
Informanterna uppger att de inte har några skilda metoder i arbetet mellan flerspråkiga och 
enspråkiga barns språkutveckling. Min tolkning är att det antagligen beror på att det är den 
svenska språkutvecklingen som ges störst utrymme i förskolornas verksamheter. Resultatet visar 
dock att informanterna försöker vara tydligare och mer konkreta i arbetet med de flerspråkiga 
barnens andraspråksutveckling. Lindberg (2000, s. 6-11) och Kultti (2012, s. 173-174) framhåller 
att pedagoger utmanar barnens språk på bästa sätt genom att utgå från konkreta sammanhang. 
För att sedan fortsätta att stötta och utmana barnens språk i allt mer abstrakta situationer, mot en 
fortsatt vidareutveckling. Informanterna i denna undersökning delgav att de försöker benämna 
saker i sina konkreta sammanhang i förskolans vardag, så att förståelsen och språket ska blir 
tydligt för barnen. ”Det säger ju sig självt, (…) jag kan ju inte sitta och prata om saker utan att visa det. Det 
blir ju för abstrakt, utan försöka vara konkret hela tiden” (Marie).  
 
Resultatet visar att informanterna använder bilder i syfte av att tydliggöra vardagens regler och 
rutiner. Bilder används främst för de flerspråkiga och yngre barnens förståelse och utveckling, 
men Karin berättar att alla barn i förskolan drar nytta av detta. Tecken som stöd eller ett tydligt 
kroppsspråk används även på de representerade förskolorna i detta syfte. Skans (2011, s. 122-124) 
undersökning bekräftar att användningen av konkret material, som bilder, fotografier och tecken 
som stöd är vanligt förekommande i arbetet med barns språkutveckling. Stina, som inte har några 
flerspråkiga barn på sin arbetsplats, berättade att de ”använder ord och bilder i miljön för att barnen skall 
se bokstäver i koppling till bild. För att så fröet, att den där krumeluren faktiskt betyder något”. Detta 
arbetssätt används även i de flerspråkiga förskolorna, men i dessa verksamheter finns även ord 
och bokstäver respresenterade på barnens modersmål. Ord och bokstäver finns till bilder, flaggor 
och siffror. Pedagogerna anger att detta även är ett arbetssätt för att visa hela barngruppen att alla 
språk är viktiga inom verksamheten. 
 
Kultti (2012, s. 175-176) framhåller att tillgången till material som barnen känner igen sedan 
tidigare lockar de flerspråkiga barnen att använda sitt modersmål i verksamheten. Resultatet i min 
undersökning visar att Karin, Pia och Marie försöker belysa barnens olika kulturer med hjälp av 
materialet. Samtliga informanter anser att olika kulturer är spännande och viktiga. I förskolans 
läroplan kan vi läsa att förskollärare ska möjliggöra för att barnen ”känner delaktighet i sin egen 
kultur och utvecklar känsla och respekt för andras kulturer” (Utbildningsdepartementet 2010, s. 
9). Jag anser dock att detta inte kan ses som en medveten metod för att utveckla barnens 
modersmål från informanternas sida. Det är främst ett arbetssätt för att synliggöra barnens olika 
kulturer och för att öka de flerspråkiga barnens möjligheter att känna delaktighet i verksamheten, 
via materialet.  
 
Ladberg (2003, s. 145-149) menar att högläsning gynnar alla barns språkutveckling, oavsett språk. 
Skans (2011, s. 34-35) anser att de flerspråkiga barnens andraspråksutveckling gynnas av att de får 
höra boken på sitt eget modersmål först, därefter på det svenska andraspråket. En arbetsmetod 
som Karin, Pia och Lina uppger att de använder sig av, i syfte att utveckla och utmana barnens 
båda språk i verksamheten. Kulttis (2012, s. 175) avhandlingsresultat bekräftar att förskolor 
brukar ta in böcker på barnens modersmål i förskolan. I min studie uppger dock Lina att de i 
några fall valt bort att låna böcker på vissa språk för att ingen på förskolan behärskar barnets 
modersmål. I vissa fall har de löst situationen genom att instegsjobbare eller barnens föräldrar läst 
boken för barnet. Jag ifrågasätter dock instegsjobbare som resurs för detta (se 5.4.1), samt om 
detta är tillräckligt i arbetet med barnens modersmålsutveckling i förskolan. 
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5.5.3 Kunskaper och organisation 
De pedagoger som arbetar på de mångkulturella förskolorna, uppger att de får tillgång till en del 
vidareutbildning, föreläsningar och kurser som berör flerspråkighet, men anser att det inte är 
tillräckligt. På Stinas förskola, som inte har några barn med annat modersmål än svenska för 
tillfället, har de inte fått någon utbildning alls inom detta. Trots att de inom en snar framtid 
kommer att få flerspråkiga barn på förskolan. Pia anser att alla förskolor borde få tillgång till 
vidareutbildning, ”det spelar ju ingen roll om man har ett barn med annat modersmål än svenska i en grupp, så 
har man ju skyldighet gentemot det barnet” påpekar hon. Skolverket (2005, s. 34-36) skriver att 
kommunerna ansvarar för att barnen erbjuds stöd i sin modersmålsundersvisning. Det betyder att 
förskollärarna behöver goda kunskaper och resurser för att arbeta med detta på bästa sätt. Lina 
delger att det ofta är pedagogernas eget intresse som får styra vilken kompetens personalen får i 
flerspråkighet, ”ofta får vi skrika oss hesa för att få det där”. Stina, Lina och Karin uppger att det 
troligen handlar om en dålig ekonomi. Informanterna anser därför att organisationen kring de 
flerspråkiga barnen behöver förändras på kommunnivå. Detta för att förskolorna ska kunna 
utnyttja och använda resurserna bättre. Jag anser dock att den största utmaningen ligger hos 
kommunen. De bör se över resurser och begränsningar som finns inom och utanför 
verksamheterna i arbetet med organisationen, samt vilka konsekvenser det skapar för de 
flerspråkiga barnens fortsatta utveckling.  
 

5.6 Sammanfattande slutsatser 
Undersökningen visar att såväl forskningen och informanterna definierar flerspråkighet på 
liknande sätt, nämligen att en individ behärskar eller har möjlighet att utveckla två eller flera språk 
i sin vardag. Definitionsbeskrivningarna går dock isär angående i vilken ålder och i vilka 
sammanhang språken lärts, samt vilka språkkunskaper en individ anses behärska för att ses som 
flerspråkig. De olika tolkningarna framhäver flerspråkighetens mångtydlighet. Det får betydelse 
för hur man inom förskolan väljer att arbeta med de flerspråkiga barnens språkutveckling. Detta 
är något man bör se över och diskutera tillsammans inom förskolornas verksamheter. En 
gemensam förståelse för begreppet och dess innebörd underlättar arbetet med de flerspråkiga 
barnens språkutveckling.  
 
Pedagogerna har erfarenheter av att flerspråkiga barns modersmål och andraspråk utvecklas 
långsammare än modersmålet hos de enspråkiga barnen. Detta framgår också i den forskning 
som beskrivs i avsnittet 2.2.2, som behandlar flerspråkighet i denna text. Informanterna och 
forskningen är dock positiva till att barnen utvecklar båda språken parallellt redan i förskoleålder, 
i en additiv språkmiljö. Informanterna anser att barnens modersmålskunskaper är viktiga för de 
flerspråkiga barnens kulturella identitetsutveckling och framhåller även att flerspråkighet påverkar 
barnens kognitiva förmågor positivt, detta bekräftats av forskningen. Resultatet visar dock att 
resurserna för att pedagogerna ska kunna arbeta för att utveckla barnens modersmål, annat än 
svenska, inte tillgodoses eller/och används i verksamheten. Det begränsar de flerspråkiga barnens 
identitetsutveckling och kognitiva utvecklingsmöjligheter. Jag ställer mig därför frågande till om 
en positiv attityd räcker till i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.  
 
Ingen av de representerade förskolorna uppges ha tillgång till modersmålspedagoger, vilket 
rekommenderas av Skolverket (2005). Respondenterna anser sig inte heller ha tillgång till 
flerspråkig personal. Några i personalen har läst och behärskar främmandespråk, språk som de 
lärt sig genom skolundersvisningen, men som inte talas av majoritetsbefolkningen. Pedagogerna 
har sökt alternativa resurser som kompensation för detta, bland annat instegsjobbare. 
Instegsjobbare är outbildad personal som befinner sig på förskolan för att själva utveckla sitt 
svenska andraspråk. Jag ifrågasätter därför instegsjobbare som en resurs för barnens 
modersmålsutveckling, då dessa individer befinner sig på förskolan i andra syften. Därav anser jag 
att instegsjobbare utnyttjas som resurs för att kompensera för icke tillgänglig utbildad flerspråkig 
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personal, vilket Skans (2011) framhåller är den bästa resursen för barns språkutveckling. Tolk är 
ytterligare en resurs, denna riskerar dock att inte användas inom verksamheten då kostnaden dras 
från förskolornas förbrukningspengar. Används inte detta kan språkförståelsen mellan pedagoger 
och de flerspråkiga föräldrarna begränsas. Det minskar i sin tur deras gemensamma arbete för 
barnens parallella språkutveckling. Övriga resurser som pedagogerna sökt sig mot är ett 
samarbete med skolor, där skolelever kan läsa böcker för förskolebarn på deras gemensamma 
modersmål. Detta samarbete existerar dock inte ännu och kan därför inte ses som en resurs idag. 
Kultti (2012) framhäver även att flerspråkiga barns språkutveckling inte enbart får utelämnas till 
barnen själva, utan flerspråkiga lärare behövs för at barnen ska utmanas i sin språkliga utveckling.   
 
Informanterna använder sig av samma metoder för alla barnens språkutveckling, oavsett om de är 
enspråkiga eller flerspråkiga. Detta kan bero på att resurserna är för få och otillgängliga för att 
pedagogerna ska kunna utmana barnens olika modersmål, vilket gör att det automatiskt blir det 
svenska språket som får störst möjlighet att utvecklas inom förskolorna. De få skillnader som 
framkommer i arbetssätt var dock att pedagogerna försöker vara tydligare och konkretare 
tillsammans med de flerspråkiga barnens andraspråksutveckling. Tydligheten består i att använda 
bilder, kroppsspråk och att benämna saker i konkreta sammanhang. Detta för att öka 
språkförståelsen och tryggheten hos de flerspråkiga barnen. Informanterna uppgav också att de 
försöker använda böcker på barnens modersmål i verksamheten, vilket ibland valts bort då 
pedagogerna inte själva behärskar språket. Barnens föräldrar och instegsjobbare har ibland kunnat 
läsa böckerna för barnen och pedagogerna har då läst samma bok på svenska för barnen. Detta 
senare arbetssätt har använts som en metod för att de ska utvecklas på båda språken. Det är dock 
det svenska språket som främst fokuseras i förskolans verksamheter, vilket även bekräftas av 
forskningen.  
 
Jag gick in i denna undersökning med förförståelsen att pedagoger i förskolan inte lyfter fram 
flerspråkiga barns modersmål i verksamheten särskilt mycket. Jag anser dock, utifrån min 
undersökning att pedagogerna arbetar på bästa möjliga sätt utifrån de resurser de har att tillgå 
idag. Forskningen framhåller dock att flerspråkiga barns positiva språkutveckling endast kan ske 
inom en additiv, parallell språkmiljö. En miljö som jag utifrån min undersökning anser inte 
existerar i full utsträckning på förskolorna idag, då resurserna för detta inte finns att tillgå. Detta 
är viktig kunskap för mig inför mitt yrkesarbete. Förutom att mina fördomar omkullkastades 
något, har hela undersökningsprocessen utvecklat min förståelse för hur komplext 
förskollärararbetet kan vara, särskilt i ett mångkulturellt samhälle.   
 

5.7 Vidare forskning 
Denna studie undersöker hur pedagoger anger att de arbetar för flerspråkiga barns modersmåls- 
och andraspråksutveckling. Jag kom fram till att pedagoger arbetar på bästa sätt utifrån vad deras 
resurser tillåter. Något som denna undersökning snuddar vid genom informanternas uttalanden, 
är i vilken mån flerspråkiga barns olika etniska kulturer synliggörs i förskolans miljö. Synliggörs 
olika kulturer i förskolorna? Vilka delar av kulturerna är det som synliggörs och inte? Det har inte 
funnits utrymme att undersöka detta närmare inom denna studie. Därför ges detta som förslag 
som vidare forskning och undersökningsområde. Det ligger ett eget intresse för mig som pedagog 
att få ökade kunskaper om detta, samt för den övriga lärarkåren i ett allt mer mångkulturellt 
samhälle.  
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BILAGA 1 - Informationsbrev 
 

UNDERSÖKNING OM ARBETE MED FLERSPRÅKIGA BARNS 
SPRÅKUTVECKLING I FÖRSKOLAN 

 
Jag är en lärarstudent vid Högskolan Dalarna som står inför mitt sista uppdrag, ett 
examensarbete på avancerad nivå. Jag är intresserad av att få veta mera om hur 
man kan arbeta med att stärka flerspråkiga barns språkutveckling i tidiga år. I 
läroplanen (Lpfö98) framgår att förskolan ska arbeta aktivt med barnens 
språkutveckling i såväl modersmål som svenska.  
 
Syftet med min undersökning är att belysa hur detta arbete kan göras i förskolan.  
 
Ert arbetslag har tidigare tillfrågas om deltagande i denna undersökning. Genom ert 
deltagande har vi möjlighet att få mer kunskap kring arbetet med flerspråkiga barns 
språkutveckling.  
 
Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer med en förskollärare från 
fem förskolor under de närmaste veckorna. Intervjun beräknas ta max 1 timme. I 
samband med denna information bifogar jag även intervjufrågorna, som jag önskar 
att ni diskuterar tillsammans i personalgruppen innan intervjun genomförs.  
 
Jag följer Vetenskapsrådets rekommendationer om etik i forskning. Det kommer inte 
någonstans att framgå vilka verksamheter eller deltagare som medverkar. 
Intervjusvaren kommer endast att användas för undersökningens syfte samt 
behandlas konfidentiellt.  
 
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. Ni får också 
möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen om ni önskar. 
 
Jag är mycket tacksam att ni vill medverka i undersökningen! 
 
Student: 
Sandra Hjärtedal 
Tfn XXXXX                              
e-post XXXXX                        
Ludvika       

Handledare:  
Tarja Alatalo 
Lektor vid Högskolan Dalarna 
tfn XXXXX 
e-post XXXXX 
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BILAGA 2 – Intervjufrågor 

 

INTERVJUMANUAL 
 

ALLMÄNNA FRÅGOR 
Vilken ålder är det på barnen i gruppen? 

 

Hur många barn är det i gruppen? 

 

FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH KOMPETENS 
Hur definierar ni flerspråkighet? 

 

Hur definierar ni enspråkighet?   

 

Hur många barn har ett annat modersmål än svenska? 

Vilka språk är det? 

 

Hur får ni reda på barnens språk?  

Kartläggning?  

Rutiner?  

Dokument/material?  

 

Påverkas barnens språkutveckling på något sätt av att de har flera språk?  

Beskriv på vilket vis.  

 

Vilka fördelar och nackdelar finns med att arbeta med flerspråkiga barn? 

 

Vilken betydelse anser ni att barns modersmål har för andraspråksinlärningen?  

 

Har ni kompetenser i flerspråkighet i arbetslaget?  

Beskriv utbildning, erfarenheter 

 

Hur fortbildar ni er?  

Hur mycket/ofta 

Vilka får gå?  

Söker ni till det själv eller har verksamheten en plan för det? 

 

Vilka kunskaper tycker du att du själv har kring uppdraget att stödja barns flerspråkiga 

utveckling?  

Särskilda metoder/arbetssätt/ teorier? 

 

ARBETSSÄTT 
Hur arbetar ni med flerspråkiga barns språkutveckling?  

Speciella metoder eller planer?  

Vad är viktigt att tänka på?  

Varför?  

 

Kan du beskriva hur ni gör för att utveckla ordförrådet? 

 

Kan du beskriva hur ni gör för att utveckla den språkliga medvetenheten? 
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Kan du beskriva hur ni gör för att utveckla barnens förmåga att förstå det lästa?  

Har ni skilda metoder för barn med svenska som modersmål och barn med ett annat 

modersmål? Beskriv.  

 

Har barnen tillgång till modersmålsundervisning, i så fall i vilken utsträckning?  

Varför/Varför inte? 

 

Är personalen delaktig i barnens modersmålsundervisning?  

Hur i så fall? 

 

Används barnens modersmål i verksamheten på annat vis? 

Hur i så fall? 

 

Vilka övriga resurser inom och utanför verksamheten finns att tillgå?  

Handlingsplaner, tolk, flerspråkig personal...? 

 

MILJÖ 
Anser ni att den fysiska miljön har betydelse för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?  

 

Har ni anpassat miljön för flerspråkiga barns språkutveckling? Hur i så fall? 

 

Har ni något mer att berätta om detta? 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan/ Sandra 

 


