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Abstract 

 
The purpose of the study is to get an insight into how to work with multilingualism in the 

activities at preschool. I want to see how the preschool teachers promote children's 

different native languages and if language is something they discuss in the activities. I 

have chosen to explore if there is a difference in the work with the toddlers and the older 

children where the majority of the children are foreign compared to pre sections were the 

majority of the children are swedish. I have interviewed preschool teachers at their 

workplaces and some over the phone. My study shows that they work more with 

multilingual languages at the pre section where the majority were foreign. On the other pre 

sections were the majority of the children are swedish they focus on the swedish language 

and engage the parents to teach their children their mother tongue. 

 

Keywords Preschool, multilingual, mother tongue, socio- cultural learning, 

Lev Vygotskij 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att få en inblick i hur man arbetar med flerspråkighet i verksamheten 

på förskolan. Jag vill se hur man främjar barnens olika modersmål och om språk är något 

som diskuteras på avdelningarna. Jag har valt att utforska om det arbetas olika på 

småbarnsavdelningar (1-3 år) och syskonavdelningar (3-5 år) där majoriteten är svenska 

barn mot småbarnsavdelningar och syskonavdelningar där majoriteten är utländska barn 

Jag har i min studie använt mig av intervjuer av pedagoger på deras arbetsplatser och 

några via telefonintervju. I min studie fick jag fram att spannet är stort om hur man arbetar 

med att främja barns olika modersmål. Resultatet visar att på avdelningarna där 

majoriteten av barnen är utländska arbetas det aktivt med barnens olika modersmål. På 

avdelningarna där de flesta barnen är svensktalande är det oftast fokus på svenskan i 

verksamheten och föräldrarna uppmanas att lära barnen sitt modersmål i hemmet.  

 

Nyckelord Flerspråkighet, förskolan, sociokulturellt lärande, modersmål, Lev 

Vygotskij. 
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1. Inledning 

Jag har valt att undersöka hur man arbetar med flerspråkighet inom åtta olika verksamheter 

varav fyra stycken är förskoleavdelningar med majoriteten flerspråkiga barn och fyra 

andra förskoleavdelningar där majoriteten är svensktalande. I läroplanen för förskolan 

(2016, s. 7) står det att språk och lärande hänger ihop precis som språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av 

skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Dock 

kommer sällan barnens modersmål fram eller tränas i förskolans verksamhet. Detta trots 

att skollagen och styrdokumenten säger att förskolan ska medverka till att alla barn får 

möjlighet att utveckla sitt modersmål. Anledningen till att jag har valt att fokusera på detta 

ämne är för att det dels intresserar mig men också för att det ofta verkar vara ett 

strävansmål som pedagogerna anser svårt att nå. 

 

Tünde Puskás och Polly Björk-Willén vid Linköpings universitet nämner att antalet och 

andelen flerspråkiga barn i förskolan har ökat under de senaste två decennierna och i 

dagsläget har vart fjärde barn i förskolan utländsk bakgrund, det vill säga barnet själv eller 

minst en av föräldrarna är födda utanför Sverige. Det innebär att allt fler personal inom 

förskolan kommer i kontakt med barn som inte har svenska som modersmål (Skolverket 

2017, s. 1) 

 

Jag är intresserad av att undersöka hur förskollärare arbetar med att stimulera och utmana 

flerspråkiga barn på sitt modersmål. En individ som talar två språk till vardags kan 

betraktas som tvåspråkig, medan en individ som talar fler än två språk kan betraktas som 

flerspråkig. Jag kommer för enkelhetens skull använda mig av begreppet flerspråkig när 

jag refererar till en individ som talar fler än ett språk.  

 

Jag och mina kurskamrater har tidigare diskuterat om hur det arbetas med flerspråkighet i 

förskolan då i stort sett ingen av oss har erfarenhet av att det funnits någon 

modersmålstränare på förskolan eller att det arbetats aktivt med något annat språk än 

svenska. Vi har upplevt att detta är ett strävansmål som brister. I läroplanen för förskolan 
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(Skolverket 2016, s. 11) står det att förskollärare ska ge barnen stöd och stimulans i sin 

sociala utveckling och att barnen ska stimuleras och utmanas i sin 

kommunikationsutveckling. Detta blir ju då ett problem om de olika modersmålen inte 

integreras i någon större utsträckning i den dagliga verksamheten. 
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att få reda på hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet i förskolan och 

hur de involverar alla barnen så att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld som det står i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 9).  I dagens Sverige 

finns det många barn som är i behov av modersmålsundervisning och modersmålsstöd, 

därför vill jag undersöka hur det går till när dessa barn ska lära sig sina modersmål och vad 

de kan få för hjälp under tiden som de lär sig det. I läroplanen står det att förskollärarna 

ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål (Skolverket 2016, s. 11).  

 

 

1.2 Frågeställning 

 

Hur gör förskollärare för att stimulera och utmana flerspråkiga barn på deras modersmål? 

 

Hur görs de olika språken synliga i barngruppen?  

 

Hur aktivt arbetas det med de olika språken? 
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2. Bakgrund 

Begreppet modersmål är ett komplext ord som inte tolkas lika av alla. Jag kommer därför i 

detta kapitel att ta upp olika tolkningar om vad begreppet modersmål innebär. 

 

 I förskolans läroplan kopplas begreppet modersmål samman med utländsk bakgrund och 

ett annat språk än svenska. Begreppet hemspråk i policytexter ersattes 1997 med begreppet 

modersmål med motiveringen att hemspråk användes inte bara i hemmet, och också som 

ett försök till att höja invandrarspråkens status (Håkansson 2003, s. 22). Begreppet 

modersmål kan dock vara problematiskt ur flera synvinklar. Tove Skutnabb-Kangas (1981, 

ss. 21-23) nämner att begreppet modersmål kännetecknas genom fem olika kriterier. Alla 

håller hon dock inte med om. Det första är ursprungskriteriet som innebär att modersmål är 

det språk som modern talar med sitt barn. Dock behöver det inte vara den biologiska 

modern utan helt enkelt den person som först introducerar barnets första språk. Enligt 

kompetenskriteriet är modersmål det språk som man behärskar bäst. Men Skutnabb 

Kangas menar att detta inte alltid är ett bra kriterium eftersom man kan behärska sitt 

andraspråk bättre än det språk som “modern” först introducerade för sitt barn. 

Funktionskriteriet innebär att modersmålet är det språk som man använder mest. Men inte 

heller detta kriterium håller helt då det språk man använder mest kan vara på arbetet t. ex 

och det språket behöver varken vara det språk man kan bäst eller det språk som är ens 

förstaspråk. Attitydskriteriet innebär att modersmålet är det språk som man identifierar sig 

med. Den sociala kulturen är en del utav detta, då man formas av de normer och grupper 

som omger den egna individen. Även identitet kan kopplas samman med detta kriterium då 

språket skapar attityder som påverkar individens identitet och det är viktigt att identifieras 

av andra som infödd talare av språket (Skutnabb-Kangas 1981, s. 23). Det finns även ett 

femte kriterium som handlar om att modersmål är det språk som man drömmer på, som 

man tänker på och som man räknar på. Detta är heller inget Skutnabb- Kangas håller med 

om då hon menar att man inte bara uppfyller dessa kriterier på sitt förstaspråk. Man kan 

utföra alla dessa på sitt andraspråk, ett språk som man inte behöver kunna perfekt men som 

man kanske har med under en tid. Enligt Skutnabb-Kangas kan man ha två modersmål, om 

modersmålet är det först inlärda språket och syftar på ”moderns” språk. Detta förutsätter 

att föräldrarna talat var sitt språk med barnet, att detta pågår kontinuerligt och att båda 

föräldrarna umgås lika mycket med barnet (Skutnabb Kangas 1981, s. 22). 
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Gisela Håkansson (2003, s. 20) tar upp att man kan vara simultant tvåspråkig vilket 

innebär att man lär sig två språk samtidigt. Då har man två förstaspråk och man har då 

alltså två modersmål. Hon talar även om successiv tvåspråkighet, vilket betyder att man lär 

sig ett språk först och sedan ett annat. Det första språket blir modersmålet och det språk 

som följer är andraspråket. Det är en väldig skillnad menar Håkansson mellan att ha två 

modersmål och att vara ”flerspråkig”. Tvåspråkighet är när man behärskar svenska och ett 

annat modersmål. 

 

Barn antas många gånger ha samma kulturella och språkliga bakgrund som föräldrarna har 

men talar föräldrarna ett eller fler språk utöver svenska innebär detta inte att deras barn 

automatiskt blir flerspråkiga. På motsvarande sätt kan enspråkiga föräldrars barn utvecklas 

till flerspråkiga individer. Barns och föräldrars flerspråkighet handlar om en förmåga att 

kunna kommunicera med hjälp av fler än två språk. Flerspråkighet är alltså ingen egenskap 

i sig, det är en kompetens. Barn som har invandrat till Sverige och barn vars föräldrar talar 

fler än ett språk har goda förutsättningar att behålla eller utveckla flerspråkighet men det 

krävs tid och hårt arbete (Skolverket 2013, s. 11). Språk är en färskvara som tynar bort om 

det inte används kontinuerligt (Håkansson 2003, s. 11). Tron att man är flerspråkig för att 

man har utländsk bakgrund stämmer alltså inte. Istället för att se det som en kompetens att 

man har flera språk har flerspråkighet börjat ses som bristande kompetens i svenska vilket 

känns helt fel då barnen är berikade med fler språk som borde ses som något positivt som 

behöver främjas (Skolverket 2013, s. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

2.1 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer jag gå igenom tidigare forskning om hur barn lär sig språk, vad 

läroplanen säger om barns rätt till modersmålsstöd och olika granskningar som skolverket 

gjort om hur förskolor arbetar med främjandet av barns olika modersmål. 

 

Anne Kultti skriver att andraspråk har varit etablerat på forskningsarenan sedan 1960-talet 

och att forskarna menar på att barnens ålder har en stor betydelse för att ett nytt språk ska 

kunna etableras hos barnet. De resultat som de också fått fram på forskningen är att barn 

har bra möjlighet att lära sig två språk redan från en låg ålder (Kultti 2012, s. 42). Ett 

välutvecklat modersmål är den bästa grunden för att lära sig ett annat språk. Det andra 

språket inlärs genom modersmålet när barnet översätter från modersmålet till det nya 

språket. Har barnet dåliga kunskaper i sitt modersmål påverkas även det andra språket då 

barnet inte har något att översätta ifrån. Barnet anses bli dubbelt halvspråkig då de inte har 

ett välutvecklat modersmål vilket ger ett ofullständigt andra språk (Winfridsson 2008, s. 

82). Fördomen om att små barn inte behöver träna och underhålla sina olika språk kan 

skapa hinder i arbetet att ta tillvara på de många språken i tidig ålder. Håkansson (2003, s. 

9) menar att en vanlig åsikt är att de är för svårt och komplicerat för just små barn att lära 

sig två språk, den motsatta sidan menar tvärtom att det är just när man är barn som man 

har den fantastiska möjligheten att lättare lära sig flera språk.  

 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 

förstå kulturell mångfald. Att göra barnen i verksamheten medvetna om sitt kulturarv och 

andras kultur bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska stäva efter 

att stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat 

samhälle. Förskolan bidrar på så vis med att barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket 2016, s. 4). 

 

Enligt läroplanen för förskolan är det förskollärarnas uppdrag att skapa en verksamhet där 

kommunikation på svenska och barnets modersmål är en självklarhet (Skolverket 2016, s. 

7). Det är de olika sociala, kulturella och pedagogiska sammanhangen barn kommer i 

kontakt med som avgör hur språken utvecklas. Förskollärare måste därför hela tiden ha i 

åtanke vilka språkliga normer förskolan medvetet och omedvetet sänder ut till barnen. Att 

uppmärksamma och synliggöra språk som barn i gruppen behärskar är ett sätt att 
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uppmuntra barnen att använda sig av andra språk än svenska inom verksamheten för 

förskolan. Detta kräver då att pedagogerna skaffar sig kunskaper om barnens olika 

modersmål (Skolverket 2013, ss. 15, 48). Att stödja modersmålet i förskolan gynnar 

barnets totala språk- och identitetsutveckling (Benckert, Håland & Wallin 2008, s. 10). 

Förskolans uppdrag är att ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket betyder att 

pedagogerna ser alla språk och kulturella perspektiv som viktiga. Interkulturell verksamhet 

innebär också att skapa miljöer och möten, där olika meningar och åsikter accepteras 

(Benckert mfl. 2008, s. 67). 

 

I en kvalitetsgranskning med inriktning mot förskolors och skolors insatser för språk- och 

kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 

(Skolinspektionen 2010, s. 7) konstaterar man bl.a. att personalen i många fall saknar 

kunskap om barnens bakgrund och att man i liten utsträckning i verksamheten i förskolan 

och undervisningen i skolan knyter an till barnens erfarenhetsvärld. Dessutom hämmas 

arbetet med flerspråkighet i många förskolor pga. av inställningen att det är tryggheten 

som måste prioriteras, vilket leder till att förskolans uppdrag att stimulera och utmana de 

flerspråkiga barnen i deras lärande inte alltid får tillräckligt utrymme. Att man i förskolan 

och under skolans tidiga år inte lägger stor vikt vid att stimulera de flerspråkiga barnens 

språk- och kunskapsutveckling kan få mycket negativa konsekvenser för elevernas lärande 

på längre sikt, då utvecklingen av skolrelaterade språkfärdigheter är en långsiktig process 

som tar många år i anspråk. Problemet ligger troligtvis i att lärarna inte har tillräcklig 

kunskap om hur man kan arbeta språkutvecklande med eleverna och på ett pedagogiskt 

sätt ta vara på och bekräfta deras skiftande erfarenheter, frågor som ges mycket litet 

utrymme i de flesta lärarutbildningar idag. Konsekvenserna av denna brist i tidig ålder 

visar sig i skolstatistiken där elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland 

elever som har låga betyg och inte når målen (Skolverket 2008, s 9).  

 

Skolinspektionen har år 2017 granskat 34 förskolor varav 23 av dessa i låg eller ganska låg 

grad arbetar med att uppmuntra och skapa möjlighet för flerspråkiga barn att använda 

modersmålet i den dagliga verksamheten. När det gäller förskolans uppdrag att sträva efter 

att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att 

kommunicera på sitt modersmål, visar granskningen att uppdraget inte är en självklarhet 

hos personalen. Granskningen visar att personalen tycker att uppdraget är svårt då 

kompetensen saknas. De har inte metoder för arbetet och de känner sig osäkra i sitt 
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förhållningssätt. Myndighetens enkät till förskolepersonal, som besvarades av 7 037 

anställda inom 865 förskolor ,visar att 40 procent av den tillfrågade personalen uppger att 

det språkutvecklande arbetet med andra modersmål än svenska fungerar dåligt 

(Skolinspektionen 2017, s. 14,15) 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I min studie har jag valt att utgå från den ryske pedagogiska teoretikern Lev Vygotskijs 

(1896-1934) sociokulturella teorier. Hans teorier anses än idag vara högst lämpliga i den 

moderna forskningen om andraspråksinlärning och om den språkliga utvecklingen. 

Vygotskij beskriver hur man redan som barn måste lära sig hur den sociala kontakten med 

andra människor fungerar. Hur viktigt det är att förstå språket, dels för att kunna förstå 

andra och dels för att göra sig förstådd. Han beskriver hur språket påverkar tanken, och hur 

denna tanke är påverkad av sociala kontakter genom livet (Vygotskij 1987, s. 317). Han 

menar att barnet lär sig behärska och förstå sin omgivning genom samspel med mer 

erfarna personer som hjälper barnet att lägga en innebörd i ord (Vygotskij 1999, s. 271). 

Imsen (2006, s. 50) förklarar den sociokulturella teorin genom att beskriva ett barns 

uppväxt i en social miljö. Hon lägger vikt vid hur människan växer upp och blir påverkad 

av kulturen runt omkring sig, och att kulturen i sig är en produkt av samspelet mellan olika 

människor. Även här har vi fokus på det sociala lärandet. 

 

Anne Kultti tar upp att mindre erfarna individers lärande sker då dessa får stöd av mer 

erfarna individer (Kultti 2012, s. 4). Det barnen klarar av att göra tillsammans med en mer 

erfaren individ kommer barnet senare att klara av själv (Skoog 2012, s. 63). Detta är en 

annan viktig del inom denna sociokulturella teorin som handlar om den närmaste 

utvecklingszonen. Kultti anser att alla lärdomar ett barn får med sig räknas som en 

individuell utveckling och detta sker inom den närmaste utvecklingszonen (Kultti 2013, s. 

5). Utifrån tankarna kring Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen så har David 

Wood, Jerome Bruner och Gail Ross utvecklat ett begrepp som kallas för scaffolding. 

Detta begrepp översätts till stödstruktur på svenska och ses som ett stöd för barn i deras 

samspel med varandra samt med pedagogerna (Skoog 2012, s. 63). Begreppet scaffolding 

är en term som beskriver hur kommunikationen ser ut i olika pedagogiska situationer. När 

den mer kunnige, pedagogen i detta fall, ser att barnet mer och mer behärskar en färdighet 

ger hen barnet mindre stöd för att till slut upphöra. Scaffolding i utvecklingszonen hjälper 

barnet att nå kunskaper som den andre personen har. Viktigt i processen är att den mer 

kunnige inte tar över hela ansvaret för att lösa ett problem, utan skapar utrymme för den 

lärande att själv ta sig an utmaningarna och komma vidare i sin lärandeprocess. En 

professionell pedagog har en känslighet gentemot barnets utvecklingszon och kan genom 



 

 

 

12 

den kunskapen leda eleven vidare mot en färdighet där barnet så småningom får allt mer 

ansvar för en aktivitet (Säljö 2012, ss. 120,123). 

 

Barnen har alltså förmågan till lärande som kan förverkligas i samspel med andra som kan 

mer. Enligt Vygotskij är det pedagogernas uppgift att utmana barnens tänkande (Vygotskij 

1999, s. 333). Hans teorier gäller alla barn och inte bara flerspråkiga barn. Jag vill härmed 

visa att den här teorin kan vara viktig för utvecklingen av olika arbetssätt och metoder för 

att stimulera flerspråkighet. Man som pedagog behöver inte kunna språket flytande för att 

stötta barnen, att visa att man är intresserad av deras olika modersmål och försöka lära sig 

några ord gör mycket för barnen. MAn kan ta hjälp av olika verktyg som surfplattan t. ex. 

där finns det många hjälpande appar, som kan översätta, läsa upp böcker på barnens olika 

modersmål och lyssna på musik på andra språk. 
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4. Metodologisk ansats och val av metoder 

Jag har i studien använt mig av en kvalitativ intervju med respondenterna då fokus har 

legat på utförliga svar om pedagogernas egna uppfattningar om hur de arbetar med 

flerspråkighet i förskolan. Jag inriktade mig sedan på en semistrukturerad intervju då jag 

valde att dela ut mina frågeställningar i förväg så att respondenterna skulle vara så 

förberedda som möjligt och att jag ville ha en flexibilitet i frågorna då många av dem gick 

in lite i varandra. Jag ville att respondenterna skulle vara förberedda då jag tänkte att 

annars var det lätt att man glömmer bort hur man arbetar med vissa saker för det är så 

självklart. Nu satte de sig i sina arbetslag och diskuterade frågorna innan jag hade 

intervjuerna. Nackdelen kan här vara att de satte sig och funderade på vilka svar jag ville 

ha. Detta tror jag verkligen inte då det kändes som att det svarade väldigt ärligt. Jag var 

innan arbetets gång inne på kvalitativa enkäter för att kunna nå ut till fler respondenter 

men insåg snabbt att tiden för detta inte skulle finnas då sammanställningarna av dessa 

skulle ta allt för lång tid. Jag anser att kvalitativa intervjuer gav mig mer utförliga svar, den 

metod som gav mig mest värdefull data med den tiden jag hade. 

 

Dessa semistrukturerade intervjuer gjordes med pedagogerna på deras arbetsplatser och 

några via telefonintervjuer där respondenten befann sig på sin arbetsplats. Vi pratade på 

lugna avskilda platser och likaså de som jag intervjuade på telefon satt på stilla platser. Jag 

antecknade med block och penna svaren jag fick av respondenterna. Jag ville ta reda på 

hur de stimulerar språkutveckling i förskolan, vilka metoder pedagogerna använder samt 

vilken syn de har på flerspråkighet och språkutvecklande arbete i allmänhet.  

 

Det första jag gjorde var att höra av mig till en förskolechef i kommunen där jag bor och 

informerade om min studie, berättade att den skulle handla om hur man arbetar med 

flerspråkighet i förskolan och fick då tips om vilka avdelningar jag kunde prata med. 

Dessa avdelningar var jag verkligen imponerad av vilket aktivt arbete de gjorde med 

barnen men jag ville ha en mer realistisk bild av hur olika man arbetar med flerspråkighet 

ute i verksamheterna. Jag var efter detta lite tveksam till att ringa upp fler förskolechefer 

då jag tänkte att de säkert också skulle tipsa mig om avdelningar som arbetar aktivt med 

främjandet av flerspråkighet. Jag ville ha mer realistiska svar på hur det faktiskt skiljer sig 

med arbetet på olika förskolor. Jag är med i en stor förskolegrupp på Facebook där jag 

skrev ut en fråga om någon skulle vilja ställa upp på några frågor om ämnet. Jag fick flera 
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svar men valde ut de fyra första jag fick in då jag va rädd att tiden inte skulle räcka till 

annars. De jag valde att jag ville intervjua fick jag numret till deras förskolechef så jag fick 

ett godkännande innan jag skickade ut frågorna. Dessa fyra personer hade jag sedan 

telefonintervjuer med. 

 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en intervjuguide med specifika 

ämnen som ska beröras under intervjun. Denna bilaga finns bifogad längst bak i arbetet. 

Det är viktigt att man tänker på att formuleringen av frågeställningarna inte ska uppfattas 

för specifika av respondenten då detta kan hindra alternativa ideér och synsätt. Under 

intervjun står det respondenten fritt att utforma svaren på frågorna. Det kan vara bra med 

en viss ordning av de teman som är aktuella så att frågorna flyter på bra men man ska 

också vara beredd på att kunna kasta om dem lite under intervjuns gång beroende på ämnet 

som respondenten kommer in på.  Frågor som dyker upp kan ställas vid behov, som 

följdfrågor. Denna form av intervju är alltså ganska flexibel. Det är viktigt att man tänker 

igenom sina frågeställningar för hur de kan tolkas och uppfattas av respondenten (Bryman  

2011, ss. 415, 419).  Man ska förklara tydligt att deltagandet är helt frivilligt och att 

respondenten när som helst kan dra sig ur. Jag hade tänkt mig att spela in intervjuerna på 

min telefon, men då de två första jag skulle intervjua uttryckte sig att de inte alls skulle 

känna sig bekväma med det bestämde jag mig för att skippa detta med de andra 

respondenterna också. Jag skrev alltså ner svaren jag fick under intervjun och så fort jag 

kom hem satte jag mig och skrev ner allt på datorn medans jag hade det i minnet. 

 

 

4.1 Etiska aspekter 

För att jag som forskare ska få genomföra intervjuer måste jag först berätta om mitt 

forskningsprojekt för förskolechefen och sedan få lov av hen att få kontakta de olika 

avdelningarna. Jag kontaktade sedan de olika avdelningarna och informerade 

undersökningsdeltagarna om mitt projekt. Jag skickade ut mina frågor i god tid så att de 

hade tid på sig att reflektera över dem. Jag informerade sedan deltagarna om deras uppgift 

i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Jag var tydlig med att 

informera om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan, detta kallas för informationskrav. Jag behöver också få ett samtycke från de 
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uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare som intervjuas i forskningen ( Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 36). 

 

 Ett annat viktigt krav att följa är konfidentialitetskravet vilket innebär att alla uppgifter om 

identifierbara personer som ska antecknas, lagras eller avrapporteras måste ske på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte på något vis kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att 

det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Enligt 

nyttjandekravet får de uppgifter man samlat in till sitt forskningsprojekt inte heller 

användas eller utlånas till något annat projekt än just specifikt detta arbete 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14). 

 

Sekretess och tystnadsplikt betyder att forskaren inte får lämna ut uppgifter om det som 

sagts och dokumenteras som rör barn och vuxna i verksamheten. Personuppgifter, namn, 

adresser och telefonnummer etc. ska anonymiseras vilket betyder att alla namn och 

uppgifter ska bytas bort till andra namn. Integriteten för alla som befinner sig i förskolans 

verksamhet är väldigt viktig att tänka på. Alla handlingar och dokument som gäller 

enskilda personer ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den som bryter mot 

förbudet kan straffas för brott mot tystnadsplikten.  Forskare ska följa god forskningssed 

vilket innebär att forskaren gör reflektioner över sin forskning och har kännedom om 

etiklagen och det egna moraliska samt etiska omdömet (Vetenskapsrådet 2011, ss. 40- 41). 

Detta var jag tydlig med när jag informerade respondenterna om projektet. 

 

Det gäller att inte vara selektiv när man sammanställer datan. Man måste använda 

resultaten oavsett om de blir obekväma eller tråkiga, exempelvis om det visar sig att 

förskollärarna inte alls jobbar med flerspråkighet i förskolan. Man får inte välja ut vilken 

information som ska tas med för att resultatet ska bli så bra som möjligt, om man gör detta 

kallas det oredlighet (Vetenskapsrådet 2011, s. 68).  

 

 

 

 

 



 

 

 

16 

4.2 Undersökningspersoner 

Jag har intervjuat åtta stycken pedagoger varav alla var kvinnor som deltog och alla hade 

olika mycket erfarenhet av förskoleverksamheten. Jag valde att börja intervjun med att 

fråga vilken utbildning de har och hur länge de har jobbat. Några har jobbat mellan 20-30 

år, medan andra bara har jobbat i förskolan inom de senaste 2 åren. En var barnskötare då 

det inte fanns några förskollärare på avdelningen och några hade barnskötarutbildningen i 

grunden men har sedan gått förskollärarprogrammet. Andra har bara gått 

förskollärarprogrammet och har ingen annan slags utbildning som har med förskolan att 

göra sen innan. Det var också varierade åldrar mellan pedagogerna, vissa var  mellan 20-

30 år gamla och har precis börjat jobba i förskolan medan andra var upp mot 40-50 och har 

arbetat största delen av deras liv i verksamheten. Av dessa 8 personer så var det fyra 

stycken som jag träffade och intervjuade och 4 stycken som jag hade intervju via telefon 

med. Jag hade inget krav på vem som skulle intervjuas utan jag intervjuade utan det var 

fritt fram för dem själva att avgöra vem som ville ställa upp. Några av avdelningarna är på 

samma förskola och några är i helt andra kommuner.  
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5. Resultat och analys 

För att lättare visa på resultatet kommer jag benämna de olika avdelningarna som 

småbarnsavdelning (1-3 år) eller syskonavdelning (3-5) och om majoriteten av barnen är 

svenska eller utländska på avdelningarna. Jag har valt att använda mig av fiktiva namn på 

pedagogerna samt avdelningarna. 

 

Annica på avdelning A är utbildad förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 

30 år.  Arbetar på en småbarnsavdelning med majoriteten svenska barn. Här finns det 4/12 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

Ulrika på avdelning B är barnskötare (Inga förskollärare på denna avdelning) och har 

arbetat i förskolans verksamhet i 20 år.  Arbetar på en småbarnsavdelning med majoriteten 

svenska barn. Här finns det 3/12 barn med annat modersmål än svenska. 

 

Malin på avdelning C är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 2 år.  

Arbetar på en småbarnsavdelning med majoriteten utländska barn. Här finns det 12/12 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

Frida på avdelning D är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 10 år.  

Arbetar på en småbarnsavdelning med majoriteten utländska barn. Här finns det 10/12 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

Matilda på avdelning E är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 36 år.  

Arbetar på en syskonavdelning med majoriteten svenska barn. Här finns det 5/21 barn med 

annat modersmål än svenska.   

 

Camilla på avdelning F är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 30 år.  

Arbetar på en syskonavdelning med majoriteten svenska barn. Här finns det 5/22 barn med 

annat modersmål än svenska.  

 

Cecilia på avdelning G är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 2 år.  

Arbetar på en syskonavdelning med majoriteten utländska barn. Här finns det 20/20 barn 

med annat modersmål än svenska. 
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Agneta på avdelning H är förskollärare och har arbetat i förskolans verksamhet i 23 år.  

Arbetar på en syskonavdelning med majoriteten utländska barn. Här finns det 21/21 barn 

med annat modersmål än svenska.  

 

Resultatredovisningen är sorterad utifrån frågeställningarna i avsnitt 1.2 . 

 

Hur arbetar man i verksamheten för att stimulera och utmana flerspråkiga 

barn på deras modersmål? 

 

Småbarnsavdelningarna där majoriteten var svensktalande barn  

Här arbetades det inte så mycket med de olika modersmålen trots utländsk personal utan 

svenskan var i fokus. Den utländska extra personalen som fanns på avdelning A var mer 

där för att själv lära sig mer svenska. Enligt Annica på denna avdelning arbetas det inte 

speciellt mycket med att stimulera och utmana de flerspråkiga barnen då de på denna 

avdelning fokuserar på svenskan, mycket med hjälp av bilder. Det fanns böcker på olika 

modersmål på avdelningen men dessa lästes endast på barnens initiativ. Enligt Ulrika på 

avdelning B uppmärksammade man om barnen sa något på sitt modersmål och visade sitt 

intresse men försökte få barnen att använda sig av svenskan i stället. De pratade mycket 

med barnen och försökte benämna föremål och saker på olika sätt för att ge barnen ett 

berikat svenskt språk då barnen anses för små för att blanda in fler språk. 

 

Småbarnsavdelningarna där majoriteten är utländska barn  

Här använde sig pedagogerna på avdelning C enligt Malin av användbara ord de själva lärt 

sig på barnens modersmål för att underlätta för barnen i verksamheten. I detta fall arabiska 

då alla barn var arabisktalande. Det användes olika e-böcker på avdelningen där man kan 

välja språk på sagan, så även om pedagogerna inte behärskar språket kan barnen sätta sig 

ner och ändå lyssna på sitt modersmål. Här fanns det också flerspråkig personal som stöd 

för både barn och annan personal. Frida på avdelning D nämner att de på denna avdelning 

ser det som en självklarhet att främja barnens olika modersmål. “Vi har själva lärt oss 

användbara ord för att få verksamheten att fungera”. Det finns även en i personalen som 

talar samma språk som barnen som kan hjälpa till när det behövs. Enligt pedagogerna 

behövs det mest vid konflikter mellan barnen för att förstå vad som hänt och vid 
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föräldrakontakten. Frida nämner att det finns mycket positivt med att ha personal som talar 

barnens modersmål men att det också kan försvåra arbetet med att lära barnen svenska och 

att föräldrarna gärna vänder sig till den flerspråkiga personalen. 

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är svenska barn  

Enligt Matilda på avdelning E arbetades det inte alls särskilt mycket med barnens 

modersmål mer än att de hade böcker på barnens modersmål som de kunde titta i om de 

ville. På avdelning F berättar Camilla att de ofta spelar spel med barnen där de använder 

sig av de olika språken. Barnen talar om vad sakerna heter på sitt språk och får lära de 

andra och tvärtom.  

 

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är utländska barn  

Här på avdelning G där Cecilia arbetar uppdaterar de alfabetet på avdelningen så att det 

även står på arabiska. Det sitter uppe mycket bilder med text på olika språk. Det räknas i 

samlingen på olika språk. Arabiskan används ofta av personalen som lärt sig användbara 

ord plus att de har en flerspråkig personal. Enligt Agneta på avdelning H arbetas det aktivt 

med svenskan och arabiskan, ett annat barn i barngruppen talar ett annat modersmål mot 

de andra barnen som alla har arabiska som modersmål. Detta språk blir tyvärr inte 

framlyft, då de har en i personalen som är arabisktalande och de andra svensktalande. “Vi 

försöker få barnet att räkna på sitt språk tex. vid samlingen när vi räknat på arabiska men 

hen vill inte” säger Agneta. “Vi försöker uppmuntra hen men hen känner sig nog utanför 

när de andra talar arabiska och vi i personalen svenska. Men vi försöker!” På båda 

avdelningarna har de böcker på de olika språken och appar som läser upp böcker för 

barnen så de kan höra sina modersmål. På Agnetas avdelning försöker pedagogerna låna 

böcker på modersmålet som vårdnadshavare kan läsa för barnen hemma. Sen läses boken 

på svenska i samlingen och barnen som nu hört denna bok tidigare på sitt modersmål kan 

nu relatera till boken och följa med och se texten på sitt språk.  
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Hur görs de olika språken synliga i barngruppen?  

 

Småbarnsavdelningarna där majoriteten är svenska barn  

På avdelning A var enligt Annica olika språk inget som diskuterades i barngruppen utan 

fokus låg på svenskan.Barnen anses vara för små för att börja arbeta med olika modersmål. 

På avdelning B nämner Ulrika att de inte heller här arbetades det med de olika språken 

eller diskuterade olika språk. Sa barnen något på sitt modersmål uppmärksammande man 

det och visade sitt intresse men försökte få barnen att använda sig av svenskan i stället. De 

pratade mycket med barnen och försökte benämna föremål och saker på olika sätt för att 

ge barnen ett berikat svenskt språk. 

 

Småbarnsavdelningarna där majoriteten är utländska barn  

Här fanns det gott om sagor och bilder med text till på olika språk överallt på 

avdelningarna. På avdelning C berättar Malin även att de satt upp läroplansmål på svenska 

och arabiska och bilder på barnen som ett förtydligande för målen. Detta för att förtydliga 

målen både för barn och vårdnadshavare.  Enligt Frida på avdelning D arbetas det aktivt 

med de olika språken under dagen. De sjunger olika sånger på de olika språken och de 

använder sig av olika appar för att få sagor upplästa på olika språk. Språk och olika 

traditioner är något som det pratas mycket om i barngruppen. 

 

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är svenska barn  

På avdelning E hade de alfabetet på svenska och arabiska. Matilda nämner att språk är inte 

är något de diskuterar i verksamheten utan fokus ligger på svenskan. Vårdnadshavarna 

uppmuntras till att prata sitt modersmål med barnen för att på så vis främja modersmålet. 

Camilla på avdelning F berättar att de precis har börjat göra en språkvägg där det finns 

olika flaggor som representerar de olika språken som barnen pratar och efter varje flagga 

sitter det Qr- koder som är kopplade till sånger och sagor på respektive språk. Hit ska 

barnen kunna gå med en ipad och läsa av qr koden och sätta sig och lyssna på sitt 

modersmål eller ett annat språk när de vill. De ska också göra qr koder till folkdanser och 

annat liknande för att ge barnen fler möjligheter att känna delaktighet i sin egen kultur och 

utveckla känsla och respekt för andra kulturer. På denna avdelning arbetades det mycket 

internationellt. De har haft volontärer från andra länder i många år som brukar lära ut 
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sånger på sitt språk. Denna terminen är avdelningen med i ett projekt om “ hur man firar 

jul i europa”. De har skickat ut information och julpyssel om hur vi firar jul i Sverige till 

28 andra förskolor och skolor i 14 olika länder. och de skickar i sin tur tillbaka. 

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är utländska barn 

På Cecilias på avdelning G använde de sig av något de kallade för veckans 5 ord, här fanns 

bilder som kunde vara en kroppsdel, en färg, ett klädesplagg osv. användbara ord för 

barnen. Här står orden på olika språk. Dessa bilder får tas med hem så även föräldrar kan 

lära sig. På båda avdelningarna fanns mycket bilder med texter till och sagor på olika 

språk. Alfabetet fanns också på olika språk synligt för alla barnen. Agneta på avdelning H 

berättar att de pratar mycket om olika språk och brukar använda sig av Youtube för att 

lyssna på sånger på olika språk.  

 

Hur aktivt arbetas det med de olika språken? 

 

Småbarnsavdelningarna där majoriteten är svenska barn  

Här svarar Annica på avdelning A att det sällan förekommer tillfällen då pedagogerna 

kommunicerar med barnen på andra modersmål än svenska, personalens aktiva stöd i de 

olika språken saknas. På frågan om de arbetade aktivt med språk var svaret: “Ja i den mån 

barnen har något språk.” Enligt Ulrika på avdelning B arbetades det inte alls aktivt med 

något annat språk än svenskan. De visste helt enkelt inte hur de skulle göra då de var utan 

förskollärare på avdelningen. 

 

Småbarnsavdelning där majoriteten är utländska barn  

Malin på avdelning C berättar att det arbetas med barnens modersmål hela tiden under 

dagarna, både medvetet och omedvetet i verksamheten. Och är det något de inte förstår tar 

de hjälp av den flerspråkiga pedagogen som finns på avdelningen. Även Frida på 

avdelning D nämner att det arbetas aktivt med de olika språken under dagen då även de 

lärt sig några användbara ord. 

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är svenska barn  

Matilda som arbetar på avdelning E svarar på frågan om de på avdelningen arbetar aktivt 

med barnens olika modersmål: “Nej inte tillräckligt mycket som det borde vara 2017. Tror 



 

 

 

22 

att bristen på kunskap i hur man ska göra men även att barnen inte erbjuds 

modersmålspedagog försvårar arbetet. Hade underlättat om man fick enkla redskap i hur 

man ska går tillväga.” Kompetensen saknas menar Matilda. På avdelning F arbetas det 

aktivt med barnens olika modersmål, Camilla berättar att de använder sig mycket av appar 

på avdelning F , t. ex. språkkistan. Youtube är också något som används till hjälp för att få 

in flerspråkighet i verksamheten, här lyssnar de på sånger på olika språk.  

 

Syskonavdelningarna där majoriteten är utländska barn  

Till avdelning G kommer det varje vecka en flerspråkig personal från biblioteket och har 

arabisk sagostund för barnen berättar Cecilia, hen lär dem även typiska lekar för landet och 

lär dem alfabetet på arabiska. Agneta på avdelning H nämner att “Barnen tycker det är kul 

att lära oss ord så vi arbetar aktivt med att lyfta barnens modersmål”. Hon nämner också 

att man kommer långt med bara viljan att lära sig några ord på barnens modersmål, men 

kompetensen saknas. 
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6. Diskussion 

Jag har eftersträvat att intervjua personal från förskolor med avdelningar för småbarn och 

för de äldre, där några avdelningar har majoriteten utländska barn och några avdelningar 

med majoriteten svensktalande barn med några få barn med annat modersmål. Detta för att 

se om det arbetas olika inom verksamheterna. Av de åtta olika avdelningar jag pratat med 

är spannet stort vad gäller hur man faktiskt arbetar med barns olika modersmål. Som jag 

fått fram i min undersökning visar det att det arbetas mer med modersmålet på 

avdelningarna där majoriteten av barnen är utländska. Oavsett om avdelningarna arbetade 

mycket eller lite med de olika modersmålen var alla pedagoger tydliga med att visa 

intresse och respekt när barnen pratade på sina modersmål.  

 

På framförallt småbarnsavdelningarna där majoriteten av barnen var svensktalande men 

också på en syskonavdelning där de flesta barn var svensktalande ansåg pedagogerna att 

vårdnadshavarna ska prata modersmålet hemma och att barnen ska få lära sig svenskan i 

förskolan för att på så sätt främja flerspråkigheten hos barnen. Deras tankar går att koppla 

ihop med den sociokulturella teorin om den närmaste utvecklingszonen då pedagogerna 

menar på att barnen behöver förskolan för att lära sig det svenska språket och med stöd av 

mer erfarna pedagoger eller kompisar kan barnen få ett mer utvecklat svenskt språk. 

Barnen i verksamheter där det arbetas mycket med flerspråkighet lär sig också varandras 

språk och får förståelse för andras olikheter och kulturer genom den närmaste 

utvecklingszonen. Pedagogerna på dessa avdelningar uppmärksammar de olika språken 

och barnen får stöd utav sina föräldrar med sitt hemspråk. Detta tankesätt går också att 

koppla ihop med den sociokulturella teorin och det nyare begreppet scaffolding som 

används inom sociokulturella teorin där det handlar om att få ett stöd för att lära (Skoog 

2012, s. 63).  

 

Jag tror att mycket har med pedagogernas barnsyn och inställning att göra. När jag frågade 

pedagogerna som var på småbarnsavdelning där majoriteten var svenska barn om hur de 

arbetade med olika modersmål i verksamheten svarade de att det var svårt då barnen 

knappt har något språk.  Med en inställning om att barn mellan 1-3 år inte har så mycket 

språk blir ju strävansmålet om att utmana och stötta barns olika modersmål svårt att 

genomföra. 
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Tidigare kvalitetsgranskningar som skolinspektionen gjort visar på att personalen i 

förskolan upplever svårigheter att ta sig an uppdraget med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Personalen upplever att det är svårt att arbeta med barnens olika 

modersmål när de själva inte behärskar de olika språken (Skolinspektionen 2017, s. 5). 

 

Barns alla språk måste underhållas och utvecklas redan från början. I många av 

intervjuerna påpekade pedagogerna att flerspråkighetsarbetet inte fått så stort utrymme 

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

brister i kunskapen om flerspråkighetsutveckling. Forskning visar att det är just när barnen 

är små som språket lättast kan läras in (Håkansson 2003, s. 120). 

 

Pedagogerna jag pratat med nämner ett problem om att det inte finns personal som pratar 

alla de olika språk som finns på avdelningarna. På frågan om de känner att de har 

kompetensen och möjligheten att främja barnens modersmål, svarade de alla att de inte har 

någon kompetens mer än erfarenheten. Men man kommer långt med bara viljan att lära sig 

barnens språk och att visa respekt för deras språk, men kunskapen och tryggheten i att veta 

om man gör på rätt sätt saknas. En annan sak att ta hänsyn till är att vissa föräldrar starkt 

motsätter sig till att barnen ska få modersmålsstöd i förskolan och att deras barn enbart ska 

prata svenska. Det krävs då en bra dialog som alla pedagogerna poängterade med 

föräldrarna om att barnen faktiskt lär sig bäst när de även använder sig av sitt modersmål i 

verksamheten.  

 

Det svenska språket är det som oftast är i fokus i verksamheten, ibland diskuteras barnens 

kultur och vad ord heter på deras modersmål så att deras språk och ursprung 

uppmärksammas. Men faktum är att i förskolan lärs det mestadels svenska och många av 

pedagogerna tycker att det är viktigt att föräldrarna talar sitt modersmål hemma med 

barnen. Ursprung och språket har en betydelse för barn för det handlar om barnens 

identitet och att uppmärksamma och främja detta. Detta är viktiga delar av barns liv att 

främja då det får barnen att lära känna sin identitet men även lära sig att respektera andras. 

Barnen tar gärna efter andras språk och lär sig när det diskuteras eller benämns och på så 

sätt kan språket främjas. Svenska barn lär sig av barn med annat ursprung och omvänt 

också, därför är det viktigt att vi främjar alla språk och låter barnen utveckla sitt språk 

oavsett om det är svenska eller något annat språk. Detta kan man koppla till tidigare 
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forskning som visar på att barn har bra möjligheter att lära sig flera språk redan från tidig 

ålder och att ett välutvecklat modersmål är den bästa grunden för att lära sig ett annat språk 

( Kultti 2012, s. 42) 

 

Enligt skolverkets undersökning (2017, s. 14-15) saknas strategier i verksamheten. 

Personalen saknar kunskap och de behöver utveckla ett mer medvetet arbetssätt. Det är 

vanligt på de granskade förskolorna att tid för reflektion och lärande prioriteras bort. 

Vidare behöver befintliga stödfunktioner i högre grad användas för att stödja flerspråkiga 

barns språkutveckling och även föräldrar behöver uppmuntras att bli mer delaktiga. Detta 

är också något som efterfrågas av pedagogerna jag intervjuat. Kompetensutveckling 

efterfrågas. 

 

Anne Kultti (2015. s 22) anser att erfarenheter om fler språk borde ses som en rättighet för 

alla barnen på förskolan. Att en del barn har olika språk bidrar till att samtliga barn på 

avdelningarna får mer erfarenheter och kunskaper om språk och kultur.  Både olikheter 

och likheter mellan barnen kan lyftas fram som värdefulla och intressanta. Tycker att detta 

är något som alla barnen borde få med sig men som resultatet visar är detta något som 

skiljer sig stort från de avdelningar där de arbetar aktivt med olika språk mot avdelningar 

där fokus endast ligger på svenska. 

 

Saker som verkar påverka om pedagogerna arbetar med modersmål eller inte är om det 

finns förskollärare på avdelningen och om de har flerspråkig personal eller inte. Jag fick 

också höra att det kunde vara både på gott och ont att ha flerspråkig personal på 

avdelningar där majoriteten av barnen var utländska då barnen med annat modersmål och 

dess föräldrar ofta vände sig till just den personalen och svenskan då istället blev lidande. 

Flerspråkig personal var väldigt uppskattat vid tolkning av föräldrar och vid konflikter i 

barngruppen. Men annars ansåg pedagogerna på denna syskonavdelning att det mesta gick 

att lösa ändå. Ingen av avdelningarna hade modersmålstränare, utan de hade tur att ha fått 

in extra personal eller personal som varit flerspråkig. Ingen av dessa har någon pedagogisk 

utbildning.  

 

För att det ska vara möjligt för barn med annat modersmål än svenska att utveckla alla sina 

språk, måste barnen ges möjlighet att kommunicera inte bara på svenska utan även på sitt 
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modersmål. Avgörande för barnens möjlighet att utvecklas inom alla sina språk är därför 

personalens förhållningssätt till barnens språk, vilket b.la Anders Skans sett i sina studier. 

När personalen har en vilja att lära sig ord på barnens andra språk visar det på en 

inkluderande syn på språk och kommunikation (Skans 2011, s 123).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar det att pedagogerna anser att språket i sig ses 

som en viktig del i verksamheten vilket kan kopplas ihop med den sociokulturella teorin 

och Vygotskijs tankar om språket som det viktigaste redskapet vi människor har. Språket 

anses alltså vara en artefakt med stor betydelse i vår vardag (Gjems 2009, s. 21). T. ex. så 

tar flera av pedagogerna upp att språket kommer in på ett naturligt sätt i de vardagliga 

samtalen vilket visar på språket har en stor betydelse i de flesta utav verksamheterna och 

många utav dem upplever att de jobbar med detta både medvetet och omedvetet. Några av 

pedagogerna nämner också att de aktivt diskuterar barnens olika språk med barnen och 

därmed så blir språket en artefakt där barnen lär sig om de andra barnens språk. 

 

Jag anser att mitt material visar det jag sett tidigare under mina praktiker och utifrån vad 

mina kurskamrater också sett, att det arbetas väldigt lite med barnens olika modersmål i 

verksamheten där de flesta barnen är svensktalande. Här läggs det inte så mycket tid till 

lärande av barnens olika språk trots personal med samma språk utan barnen anses vara i 

förskolan för att lära sig svenskan och komma in i samhället. En del ser skeptiskt på 

tvåspråkighet medan andra ser det som en tillgång och nödvändighet (Håkansson 2003, s. 

9). På avdelningar där de flesta barnen är utländska arbetas det väldigt flitigt med barnens 

modersmål både medvetet och omedvetet som en personal uttryckte sig. Antagligen för att 

pedagogerna på dessa avdelningar ser det som en självklarhet att lära sig barnens olika 

språk och samtidigt främja svenskan. 

 

Jag anser att min datainsamlingsteknik som i detta fall var intervjuer gav mig den 

informationen jag behövde för att få bra svar på mina frågeställningar. Realiteten anser jag 

avspegla bra om hur det ser ut på olika avdelningar inom förskolan. Vissa avdelningar 

jobbar bra med flerspråkighet medans vissa inte arbetar med detta strävansmål alls. Jag 

hade gärna gjort en större studie om detta ämne då jag tycker det är ett viktigt ämne att 

forska om. Jag hade även velat  intervjua förskolechefer om hur de tänker om att 

personalen anser sig sakna kompetens till att främja barns olika modersmål. De pedagoger 

jag har pratat med anser att det är viktigt att barnen får stöd i sitt modersmål och att man 
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belyser både språk och kulturer i verksamheten men få känner att de har kunskap om hur 

de ska gå tillväga. Kompetens om ett viktigt lärande saknas anser pedagogerna. Jag hade 

gärna sett än mer forskning på hur detta påverkar barnen som blir utan modersmålsträning 

och vad för kompetensutveckling det kan finnas för pedagoger. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Vilken utbildning har ni på avdelningen?  

Har personalen kompetens för barns flerspråkighet?  

Kommer det modersmålspedagoger? Har de en pedagogisk utbildning?  

Hur ofta kommer modersmålstränare? Vad gör dem när de väl är där?  

Har ni personal med utländsk bakgrund? I så fall, är de en hjälp för annan personal ? 

 

Hur stor andel barn har utländsk bakgrund på er avdelning?  

Har du någon uppfattning om hur många olika språk det pratas på er avdelning? 

Arbetar ni aktivt med de olika språken?  

Hur hjälper ni barnen att främja sitt modersmål?  

Diskuterar ni språk i barngrupperna?  

 

Enligt läroplanen så ska förskollärare ansvara för att verksamheten genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.  

Tycker du att ni arbetar aktivt kring det? - Hur ? 

Skulle ni vilja arbeta mer med det ? 

Känner ni att ni har kompetensen och möjligheten att främja barnens modersmål? -  tvång? 

Använder ni er av miljön för att främja språk?  

 

 

 

 

 

 

 


