
                     Rapportnummer: 2017ht02359
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkstödjande för barn             
med annat modersmål än svenska. Utifrån syftet har dessa frågeställningar ställts: “Hur kan             
förskollärare arbeta för att synliggöra och stödja barns olika modersmål i förskolan?” och             
“Vilka metoder och material kan förskollärare använda för att stödja flerspråkiga barns            
språkutveckling i svenska? Den teoretiska ramen för studien utgörs av det interkulturella            
förhållningssättet, stöttat lärande (scaffold) och det socialsemiotiska multimodala        
perspektivet. Den metod som använts är kvalitativa samtalsintervjuer med fyra pedagoger i            
två olika förskolor i ett multietniskt område samt en språk- och kulturpedagog. Studien             
visar att det finns flera likheter mellan de två olika förskolornas arbetssätt när det gäller               
flerspråkighet. Bägge förskolor arbetar multimodalt och språkutvecklande med olika medel          
genom att använda sig av tecken som stöd, musik, böcker, samarbete med föräldrar och              
genom att använda sig av flerspråkig personal. Samtliga pedagoger i studien lyfter fram det              
interkulturella förhållningssättet genom att diskutera vikten av att synliggöra olika språk i            
förskolan för alla barn. Pedagogerna i förskolan tillvaratar vardagliga situationer som           
ständigt återkommer i förskolan, exempelvis måltidssituationer och samlingar, för att          
arbeta språkutvecklande.  
 
Nyckelord: flerspråkighet, förskola, interkulturalitet, multimodalitet, språkstöd 
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1. Inledning 
Jag har mött många barn med annat modersmål än svenska i olika förskolor. En del av                
barnen har varit nyanlända i Sverige, andra är födda här och har föräldrar som kommer               
från andra länder och talar sina modersmål med barnen. Något dessa barn har gemensamt              
är ett behov och en rättighet att få utveckla sina språk: både familjens och samhällets. I och                 
med den kraftiga flyktingströmmen de senaste åren och mötet med flerspråkiga barn i             
förskolan har ett intresse väckts hos mig att ta reda på hur förskollärare kan arbeta               
språkstödjande för barn med annat modersmål än svenska. Många barn kommer från sina             
ursprungsländer till en ny miljö och tas emot i våra svenska förskolor. Här möts de av ett                 
språk som för dem är helt nytt. Jag vill skaffa mig mer kunskaper om hur förskollärare kan                 
arbeta för att dessa barn ska få ett bra mottagande och inkluderas i förskolans sociala               
språkmiljö.  
 
Språk är ett viktigt ämnesdidaktiskt område i förskolans verksamhet. Det är intressant att             
undersöka eftersom språket påverkar oss i många olika sammanhang. Jag, som själv inte             
har något annat modersmål än svenska ser det som en utmaning att arbeta med barns olika                
språk i förskolan. Jag är därför intresserad att ta reda på hur förskollärare arbetar för att                
synliggöra och stimulera barns olika modersmål i förskolan. Jag tror att förskollärares            
kunskaper om och förhållningssätt till flerspråkighet är av stor betydelse för barns            
språkutveckling. Ladberg lyfter fram vikten av att ett medvetet arbete med språkstöd och             
påtalar att det behöver ske både på ledningsnivå och i det dagliga arbetet med barnen i                
förskolan. Ladberg menar att fortlöpande utbildning i kultur- och språkfrågor samt           
språkfrämjande arbetssätt behövs för att pedagoger i förskolan ska kunna göra ett            
kvalificerat arbete (2003, s. 145).  
 
Heidi Harju- Luukkainen och Anne Kultti betonar att flerspråkighet kan vara en resurs             
både för individ och samhälle. Författarna poängterar även att det även kan vara en              
pedagogisk utmaning för förskolan i och med att den språkliga mångfalden ökar. Harju-             
Luukkainen och Kultti menar att det inte finns ett enda svar på hur förskolan på bästa sätt                 
kan skapa goda språkmiljöer för flerspråkiga barn. De pekar på vikten av att använda sig               
av varierade metoder med accepterande av mångfald som grundläggande värde (2017, s.            
61). Jag tror att det kan vara så att förskollärare arbetar på olika sätt och mer eller mindre                  
medvetet med flerspråkighet i förskolan. Jag tror att det kan finnas skillnader beroende på              
vilka erfarenheter och kunskaper de har samt vilken förskola de arbetar i. Det vore              
intressant att ta reda på om det finns skillnader i arbetssättet på olika förskolor. Med               
utgångspunkt i skollagens och läroplanens krav på förskolans roll i barns språkutveckling            
och med tanke på att många förskolebarn är flerspråkiga har denna studie yrkesrelevans.  
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1.2 Bakgrund  
Sverige har länge varit ett flerspråkigt land. Gisela Håkansson berättar att många barn blev              
tvåspråkiga när en ny gräns drogs mellan Sverige och Finland och svenska blev skolans              
och det offentliga livets språk (2003, s. 10). Håkansson påtalar vikten av att barn ges               
möjlighet att använda sig av sin flerspråkighet. Exempelvis kan internationellt adopterade           
barn mista ett av sina språk om de inte får tillfälle att använda det (Håkansson, 2003, s.                 
11). Att möta och förstå flerspråkiga barn ställer krav i ett samhälle med en språklig               
mångfald. Trots Sveriges flerspråkiga historia har enspråkighet länge betraktats som norm           
och tvåspråkighet talats om som problem i debatter (Håkansson, 2003, s. 11).  
 
Statistik visar att nästan en fjärdedel av eleverna i förskoleklass läsåret 2015/16 hade ett              
annat modersmål än svenska (Skolverket 2017, s. 20). Anders Skans (2011) menar att det              
finns stadsdelar, i stora städer i Sverige, där över 90 % av barnen i förskolan har ett annat                  
modersmål än svenska. För barn i kraftigt segregerade områden kan det första mötet med              
det svenska språket ofta ske i förskolan. Modersmålets betydelse är då väldigt stor för att               
barns tillvaro i förskolan inte ska bli för svårbegriplig för barnen, menar Skans (2011,s.              
31). Att förskolan ska arbeta aktivt med barns språkutveckling kan man läsa i skollagen där               
följande står: “Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får              
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skollagen 2010:800,            
8 kap §10).  
 
Även förskolans läroplan påtalar vikten av att barn med annat modersmål än svenska ges              
förutsättningar till språkutveckling: “Barn som får möjlighet att utveckla sitt modersmål får            
bättre förutsättningar att lära sig svenska och utveckla kunskaper inom andra områden”            
(Lpfö 98, rev 2016, s. 7). I läroplanen står det även att varje barn ska få möjlighet att                  
utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och att verksamheten ska anpassas till             
alla barn. De barn som är i behov av mer stöd ska få detta stöd utformat med hänsyn till                   
barnets egna behov och förutsättningar (Lpfö 98, rev. 2016, s. 5, 10).  
 
I Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan understryker Skolverket viktiga           
faktorer för barns språkutveckling på deras samtliga språk: pedagogernas förhållningssätt          
och kunskaper. Skolverket påpekar även att barns förutsättningar att utveckla sina språk i             
hög grad påverkas av de attityder de möter och vilken slags språklig stimulans de får.               
Arbetet med flerspråkighet i förskolan förutsätter ett förhållningssätt som kännetecknas av           
öppenhet, nyfikenhet samt en vilja att ta reda på mer om barnets språk, enligt Skolverket.               
(2017, s. 20-21). Förskollärare har ett särskilt ansvar för att läroplanens mål uppfylls, för              
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undervisningen och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande            
(Skolverket 2017, s. 20).  
 
Skans (2011) påpekar att flerspråkighet är en av förskolans utmaningar. Förskolor där barn             
har andra modersmål än svenska är mer regel än undantag i flera områden i Sverige. Hur                
flerspråkighet hanteras i förskolan beror bland annat på organisatoriska frågor och           
utvecklingen av de didaktiska frågorna för att möta barngruppen med dess varierande            
behov (Skans, 2011, s. 12). Regler, riktlinjer och styrdokument för förskolan understryker            
vikten av att arbeta språkfrämjande för flerspråkiga barn i förskolan. Frågan är hur detta              
kan göras i praktiken. Min förhoppning är att denna studie ska bidra med kunskap om det.  
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2. Forskningsöversikt  

I denna studie står flerspråkiga barns språkutveckling i fokus. Nedan görs en genomgång             
av forskning på området som kan knytas till min studie. Denna forskning handlar om              
pedagogers förhållningssätt, inkluderande verksamhet, flerspråkiga barns språkutveckling       
och multimodalitet.  
 
2.1 Förhållningssätt och inkludering  
Ann-Christin Torpsten och Mirja Betzholtz (2013) har studerat förutsättningarna för          
förskolebarns lärande och språklig mångfald i en flerspråkig kontext. Forskarna samlade in            
data genom intervjuer med förskollärare samt enkäter sända till modersmålslärare och           
rektorer. Den teoretiska utgångspunkten i studien är postkolonial teori samt kritisk           
mångkulturalism vilket ifrågasätter de socialt skapade föreställningarna om majoritets- och          
minoritetskulturer, föreställningar om enspråkighet och skapandet av överordning -         
underordning där den som har tillgång till språket får tolkningsföreträdet i olika språkliga             
sammanhang (2013, s. 2). I resultatet skriver Torpsten & Betzholtz bland annat att de fann               
uttalanden hos förskollärarna som tyder på relationskompetens och barnfokuserade         
strategier. Förskollärarnas omtanke, empati och respekt för barnen uttrycktes. Analysen          
visar på att förskollärarna uttryckte oro för möjligheterna till deltagande och           
inlärningsituationerna för de barn som ännu inte erövrat det svenska språket (Torpsten &             
Bertzholtz, 2013, s. 7). Både relationell och didaktisk kompetens framträdde. Exempel på            
den relationella kompetensen var när informanterna talade om modersmålets positiva          
inverkan på skolframgång och utökat ordförråd (Torpsten & Bertzholtz, 2013, s. 2).            
Torpsten & Betzholtz betonar vikten av att barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål,              
eftersom det ökar barnets möjligheter att lära sig svenska. Goda kunskaper i olika språk är               
även en bra grund i kunskapandet inom andra områden (Torpsten & Bertzholtz, 2013, s. 1). 
 
Johannes Lunneblad (2013) har studerat mottagandet av nyanlända familjer och barn i            
svenska förskolor. Lunneblads roll i ett utvecklingsprojekt var att dokumentera          
förskolepersonals erfarenheter och kunskaper om mottagandet av flyktingbarn och deras          
familjer. Fokus i studien var två förskolor vars verksamhet är särskilt inriktad på             
mottagandet av nyanlända barn och deras familjer, berättar Lunneblad (2013, s. 3,4). I             
studien använde sig Lunneblad av en etnografisk ansats, vilket karaktäriseras av att            
forskaren gör en analytisk beskrivning av tal och sociala samspelsmönster utifrån data som             
producerats under en längre tidsperiod. Under fältarbetet på förskolorna genomfördes          
observationer, samtal och intervjuer med personalen både enskilt och i grupp (2013, s. 4).              
Det framkommer i analysen av studien att förskolans mottagande av nyanlända är en             
komplex fråga. Hur mottagande ska hanteras är enligt Lunneblad inte entydigt hos            
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pedagogerna. Det finns flera perspektiv och olika utgångspunkter i samtalen, menar           
Lunneblad. Det fanns exempel på situationer där pedagogerna försökte organisera          
verksamheten utifrån barns och familjers behov, men även situationer där fokus låg på hur              
föräldrarna ska anpassa sig till förskolans verksamhet och livet i Sverige (2013, s. 11).              
Artikeln synliggör utmaningen med att utveckla ett mottagande som stödjer de nyanlända i             
förskolan utan ett bristperspektiv. Genom att anta en kompensatorisk hållning finns det en             
antydan att något är fullständigt, komplett och normalt, påpekar Lunneblad. Ett           
kompensatoriskt förhållningssätt riskerar därför att bli liktydigt med en kompensation för           
etniska minoriteters kulturella brister, vilket osynliggör deras erfarenheter och kompetenser          
(Lunneblad 2013, s. 11).  
 
En inkluderande verksamhet i förskolan innebär att barn får erfara att de inkluderas i den               
sociala och språkliga miljön i den dagliga verksamheten. I Anne Kulttis (2012) studie har              
hon undersökt förskolan som en kulturell, institutionell och social miljö med utbildning            
som ledande aktivitet och den är dessutom barns vardagsmiljö. I miljön är Kulttis fokus              
villkoren för flerspråkiga barns språkliga, kommunikativa utveckling och deltagande i          
förskolan. Kultti har använt sig av en etnografiskt inspirerad ansats, vilket bygger på             
deltagande observation samt interaktionsanalys (2012, s. 59). Ett antal observationer visar           
att lek, måltid, sångsamling och sagostund ger sammanhang för barnens deltagande i de             
studerade förskolorna. Aktiviteterna ingår i ett regelbundet och återkommande mönster          
(2012, s. 167).  
 
En observation i relation till den sociala ordningen är att förskolan erbjuder möjligheter till              
återkommande och tillfälliga grupperingar, berättar Kultti. På så sätt kan barnen lära sig             
samspela med barn som har olika bakgrund (2012, s. 168). Kultti berättar även att imitativa               
och upprepande handlingar blir resurser för barns deltagande i aktiviteter som de inte fullt              
ut behärskar. Genom observationer kunde Kultti se att barns förmåga att delta är beroende              
av lärares guidning. Ett ytterligare sätt att utgå från barnens erfarenheter och intresse vore              
att uppmärksamma modersmålen som en resurs för deltagande, påpekar Kultti (2012, s.            
137). Genom att lärarna i studien språkligt riktar sig både till gruppen och till enskilda barn                
samtidigt och systematiskt pekar ut saker sker en pedagogisering av vad barnen gör i deras               
vardag, skriver Kultti. Huvudsakligen initieras samtalen av lärarna, med utgångspunkt i           
barns erfarenheter och intressen, vilket ska vara ett utmärkande drag i förskolan och ofta              
benämns i termer av barnperspektiv. En slutsats Kultti drar utifrån resultatet är att             
strukturen av aktiviteterna med grund i förskolans pedagogiska tradition är betydelsefull           
för barns möjligheter till kommunikativ och språklig utveckling (2012, s. 168). 
 
Ellinor Skaremyr har gjort en studie där hon följt de språkliga händelser som nyanlända              
barn deltar i förskoleverksamheten under en termin. Metoden var observationsstudier          
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(2014, s. 36). Att ta emot ett barn med annat förstaspråk än svenska kräver ett förändrat                
arbetssätt i förskolan, menar Skaremyr. Förändringen kan exempelvis vara en större           
öppenhet för barns alternativa sätt att kommunicera på än enbart med det svenska språket.              
Skaremyr menar att det krävs mer kunskap hos förskollärare om hur språk, kultur och              
identitet hänger samman och mer resurser för att fortbilda personal i förskolan (2014, s.              
11). Skaremyr såg genom sin studie att det fanns en tendens hos barn som hade tidigare                
erfarenheter av att vistas i förskolan att visa de nyanlända barnen hur man lär och               
samspelar på deras förskola. En slutsats av studien är att nyanlända barn har             
kommunikativa förmågor där andra kommunikativa redskap än enbart verbala förmågor          
framträder. Skaremyr påtalar vikten av att förskollärare är medvetna i sitt arbete med             
flerspråkiga barn. På så sätt kan barnen bli inkluderade i förskoleverksamheten (2014, s.             
99-100).  
 
Johannes Lunneblad skriver att mångkulturell undervisning ofta förknippas med förskolor i           
”invandrartäta” områden (Lunneblad 2006, s.22). Lunneblad (2006) har studerat en          
förskola i ett multietniskt samhälle. Lunneblad studerade under 18 månader en förskola för             
att ta reda på hur pedagogerna talar om att arbeta mångkulturellt samt hur de förhåller sig                
till den mångkulturella barngruppen de arbetar i. Syftet med studien är att analysera             
”förskolans kultur-och identitets-re/producerande uppgift i relation till samhällets        
kulturella mångfald” (Lunneblad, 2006, s 20). Genom studien kom Lunneblad fram till att             
mångkulturalitet till stor del refererades till “de andra” i förskolan. Det framgår av             
Lunneblads studie att det kan uppstå ett ”vi och dom-tänkande” där ”de andra” är              
avvikande och inte ingår i det svenska. Lunneblad berättar även att den kulturella             
mångfalden i den studerade förskolan inte innebar möjlighet till identifiering för barn och             
personal. Däremot blev den kulturella mångfalden något som beskrevs som annorlunda.           
Det vill säga en mångkulturell förskola. I studien belystes hur det svenska språket liksom              
svenska traditioner ofta tillskrevs egenskaper som betraktades som sammanhållande, och          
som därför blev till den norm som förskoleverksamheten utgick från. Om svenskan är             
normen som pedagoger i förskolan utgår från kan det ibland bli svårt för andra språk att få                 
ta plats i verksamheten, menar Lunneblad. Pedagogerna i studien har valt att arbeta i en av                
de mest mångkulturella miljöerna, trots det har de bestämt sig för att öppet framhålla              
förskolorna som svenska (Lunneblad 2006, s 35-36). 
 
2.2 Språkstöd och multimodalitet  
Det finns gott om forskning som visar på att förskolan har en viktig roll i att stödja                 
flerspråkiga barns språkutveckling. Vibeke Aukrust & Veslemøy Rydland (2011) har          
studerat relationen mellan det tal flerspråkiga barn möter i förskolan och deras            
literacy-förmåga i första klass. Forskarna ville undersöka om det fanns skillnader i barns             
ordförråd och hörförståelse om de flerspråkiga barnen kom i kontakt med ett rikt och              
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varierat tal från pedagogerna i förskolan (2011, s. 198). Det var 25 barn som deltog i                
studien. De var mellan 5-6 år och hade turkiska som modersmål och norska som skolspråk.               
Barnen hade gått i förskola i minst två års tid innan de började skolan och föräldrarna blev                 
tillfrågade om deltagandet i studien både muntligt och skriftligt. Forskarna intervjuade           
föräldrar och barn, intervjuade och videofilmade barn under gruppaktiviteter i förskolan.           
Videofilmerna transkriberades och analyserades. Aukrust & Ryland studerade bland annat          
mängden tal och antal ordtyper och komplexitet i de olika förskolorna för att sedan relatera               
det till samma barns tal- och skrivförmåga i första klass (2011, s. 201).  
 
Resultatet av Aukrust & Rylands studie (2011) visar att det finns en uppenbar relation              
mellan det språk barnet kommer i kontakt med i förskolan och flerspråkiga barns tal- och               
skrivförmåga i första klass. Studien visar på vikten av att förskollärare arbetar aktivt med              
barns språkutveckling. En slutsats forskarna drar är att flerspråkiga barn behöver få komma             
i kontakt med många begrepp och få möjlighet skapa sig en djupare förståelse för              
begreppen i förskolan. Pedagoger i förskolan behöver lära flerspråkiga barn begrepp i en             
kontext som kan stödja en förståelse för dess betydelse (Aukrust & Ryland, 2011, s. 206).  
 
Åsa Wedin (2011) har studerat klassrumsspråk ur ett andraspråksperspektiv. Studiens syfte           
var att studera kopplingen mellan utvecklingen av språk och kunskap för andraspråkselever            
i svenska klassrum. Studien har Wedin genomfört genom att följa två elevgrupper. Den ena              
elevgruppen har forskaren följt från förskola till och med årskurs tre, den andra från              
årskurs tre till och med årskurs sex. Wedin ville studera lärarnas och elevernas uppfattning              
om språk och kunskap och hur de utvecklas. Forskaren ville även studera elevernas             
språkutveckling samt relatera denna till deras kunskapsutveckling i de olika skolämnena.           
Studien har en etnografisk ansats med ett longitudinellt upplägg. Wedin har använt sig av              
observationer, med och utan inspelning, intervjuer och insamling av artefakter, såsom           
elevernas skrivna texter och olika slags läromedel (2011, s. 2014). Wedin skriver om             
vikten att kunskapsstoff presenteras på ett sätt som är begripligt både för andraspråkselever             
och övriga elever. När det gäller barnens språkutveckling, skriver Wedin, är det väsentligt             
att inte bara de flerspråkiga barnen, utan alla barn ges tillfälle att själva producera tal i form                 
av längre talturer. Genom dessa längre talturer kan de få språkliga utmaningar som kan              
stimulera dem att använda olika slags kommunikationsstrategier såsom förhandling och          
möjlighet att använda sig av kunskapsrelaterat språk. Vidare framhåller Wedin vikten av            
att situationer för lärande även erbjuder barnen tillfällen att språkligt formulera sina            
kunskaper för att ge dem möjlighet att utveckla sina språkliga färdigheter (2011, s. 223).  

Multimodalitet grundar sig i användandet av olika slags resurser som finns att tillgå i              
undervisningssituationer. I länder med en hög andel elever med andra modersmål än            
majoritetsspråket, exempelvis i USA, där majoriteten av barnen i många skolor har spanska             
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som modersmål, har modeller utvecklats för tvåspråkig undervisning. Eleverna uppmuntras          
genom dessa arbetssätt att utveckla och använda båda sina språk- spanska och engelska.             
Rebekah Fassler har studerat hur barns kommunikativa kompetens stöddes i återberättandet           
i bokdiskussioner och de strategier lärare använde sig av (Fassler, 2014, s. 136). Fassler              
visar på att böcker kan vara ett användbart material för att främja barns språkutveckling.              
Barnen fick regelbundet ta med en bok hem med en tillhörande CD-skiva för att läsa och                
lyssna på tillsammans med någon i familjen. Bokdiskussionerna var en del av ett projekt              
som kallades för Head Start-skolor. Det gick ut på att barnen skulle lära sig engelska för att                 
sedan placeras i en engelsktalande förskola. Det skulle även vara en plats där familjer och               
barn från olika kulturer välkomnades och deras olika språk värdesattes (Fassler, 2014, s.             
138). Personalen bestod av en tvåspråkig förskollärare som ledde bokdiskussionerna på           
engelska och spanska, en enspråkig engelsktalande resurslärare, en bengalitalande         
deltidsanställd och oftast minst en till annan undervisningsassistent (Fassler, 2014, s. 138).  
 
Förskolläraren i Fasslers studie uppmuntrade barn att uttrycka sina känslor, hjälpte dem att             
förstå dem och använde barnlitteratur som var relevant för deras känslor. Hon            
uppmuntrade även barnen att kommunicera tydligt om sådant som oroade dem, både            
muntligt och ibland genom att rita, berättar Fassler (2014, s. 138). Pedagogerna hade,             
enligt Fassler en nära och genuin relation med föräldrarna och lärde sig ord och fraser på                
de olika språken. Samarbetet skedde även genom att lärarna till exempel bad föräldrarna att              
läsa böcker på sina språk. All skriftlig kommunikation till föräldrar under projektets gång             
fanns tillgänglig på spanska och bengali efter behov (2014, s. 139).  
 
Även svenska studier har gjorts om hur multimodalitet används medvetet av lärare i arbetet              
med flerspråkiga barn. Camilla Lindahl (2015) har skrivit en avhandling som handlar om             
dialog i ett multimodalt, tvåspråkigt, teckenspråkigt klassrum. Det övergripande syftet med           
studien var att bidra till kunskap om gemensamt meningsskapande i undervisningen.           
Lindahl beskriver dialogen i NO-klassrummet där teckenspråk tillsammans svenska och          
andra semiotiska resurser utgör en grund för naturvetenskapligt lärande. Lindahl illustrerar           
vilken betydelse dessa resurser har för dialogen. Lärandet som sker i det multimodala             
klassrummet: det teckenspråkiga, tvåspråkiga, visuella och spatiala dialogen har även          
betydelse för hörande elever (2015, s. 1). Avhandlingens övergripande frågor är hur            
svenska och teckenspråk används i dialogen samt hur dessa språk, i interaktion med andra              
modaliteter bidrar till meningsskapande i naturvetenskap. Studien genomfördes genom att          
en grupp om två lärare och åtta döva och teckenspråkigt tvåspråkiga elever filmades under              
sjutton NO-lektioner (2015, s. 29).  
 
Lindahl beskriver att det exempelvis i ett naturvetenskapligt klassrum finns ett flertal            
artefakter, illustrationer, modeller, text och tal och gester som är präglade av den sociala              
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praktiken. Dessa utgör en modalitet som är del av den sociala praktiken, berättar Lindahl.              
De olika modaliteterna bidrar på sitt sätt till det gemensamma meningsskapandet. Ofta            
används flera modaliteter samtidigt - då handlar det om multimodalitet. Exempelvis kan tal             
och gester tillsammans med illustrationer komplettera varandra. På så sätt, menar Lindahl,            
får meningsskapandet en innebörd som inte kan uppnås om modaliteterna bara används var             
för sig. Varje modalitet utgör en resurs, en semiotisk resurs, det betyder att dessa bidrar till                
att mening skapas i relation till den aktuella sociala praktiken, påpekar Lindahl (2015, s.              
10)  
 
Gester, som komplement till talet visualiserar och förstärker meningen vid uttalanden.           
Lindahl skriver att det är rimligt att anta att gester utgör ett viktigt komplement barn som är                 
flerspråkiga och ännu inte är helt bekväma med majoritetsspråket (exempelvis svenskan).           
När orden då tryter i barnens resonemang kan de gestikulera och lärarna kan stötta dessa               
elever genom att fylla i med ord (Lindahl, 2015, s. 123). Lindahls studie är gjord i ett                 
skolklassrum, men kan kopplas till min studie om förskollärares arbete med flerspråkighet            
och interkulturalitet.  

2.3 Sammanfattning 
Forskning om flerspråkighet visar på vilken betydelse pedagogers förhållningssätt har för           
flerspråkiga barn i förskolan. Ett kompensatoriskt förhållningssätt riskerar att bli en           
kompensation för etniska minoriteters kulturella brister (Lunneblad, 2013). Det riskerar att           
osynliggöra barns erfarenheter och kompetenser till skillnad från ett interkulturellt          
förhållningssätt, där mångfald och språk ses som en tillgång. Är svenskan normen som             
pedagoger i förskolan utgår från kan det bli svårt för andra språk att få ta plats i                 
verksamheten, menar Lunneblad (2006, .s 35-36). Forskning visar även på vikten av att             
förskollärare är medvetna i sitt arbete med flerspråkighet för att flerspråkiga barn ska             
inkluderas i den sociala och språkliga miljön i den dagliga verksamheten. Förskolan har en              
viktig roll i att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Fassler (2014) fokuserade mycket            
på hur förskollärare stöttade flerspråkiga barn i deras språkutveckling under ett pågående            
projekt. Jag vill studera hur man kan arbeta språkstödjande i den dagliga verksamheten i              
förskolan så att det blir en integrerad del i barnens vardag. Förskollärare behöver             
tydliggöra, konkretisera och lära flerspråkiga barn begrepp i en kontext som skapar            
förståelse för dess betydelse. Nationella och internationella studier visar även på           
betydelsen av att använda sig av olika resurser i arbetet med flerspråkiga barns             
språkutveckling. Varje modalitet utgör en semiotisk resurs, vilket bidrar till          
meningsskapande. Lindahl (2015) belyser vikten av multimodalitet, exempelvis gester i          
kombination med det verbala språket, jag vill undersöka vilka fler multimodala resurser            
som kan användas av förskollärare för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling.  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
Den teoretiska referensramen för min studie består av det interkulturella förhållningssättet,           
stöttat lärande (scaffold) och den multimodala socialsemiotiska teorin.  
 
3.1 Interkulturellt förhållningssätt  
Samhällets syn på flerspråkighet som en resurs är viktig för statusen för att vara              
flerspråkig, enligt Skans (2011, s. 29). Skans menar att en interkulturell pedagogik ska ses              
som förhållningssättet mellan individer som har olika bakgrund. Ett interkulturellt          
förhållningssätt innebär att se på människor som både lika och olika på samma gång och               
inte som motpoler. Att arbeta interkulturellt är ett didaktiskt val, inter står för handling,              
interaktion och en vilja att förändra i mötet med människor (Skans, 2011,s. 40-41).             
Benckert, Håland och Wallin (2008) förklarar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär           
att pedagoger ser på alla språk och kulturella perspektiv som betydelsefulla. Med            
interkulturell pedagogik innebär det även att miljöer och möten skapas, där olika slags             
dialoger tillåts och där olika meningar och åsikter accepteras (Benckert, Håland och Wallin             
2008, s. 67). För att kunna förmedla det interkulturella synsättet behöver pedagoger i             
förskolan ha klart för sig vilka värderingar de har, ifrågasätta normer och inte ta saker och                
ting för givet. Mötet med andra kulturer kan öppna nya vyer, menar Benckert, Håland och               
Wallin (2008, s. 68). 
 
Lahdenperä och Lorentz, (2010) betonar vikten av interkulturell, pedagogisk forskning och           
utvecklingen av det pedagogiska arbetet i mångkulturella skolor. Lahdenperä och Lorentz           
menar att den interkulturella pedagogiken ifrågasätter den traditionella pedagogiken, som          
under lång tid varit normgivande och föreskrivit vad som ska gälla i skolsammanhang.             
Författarna menar att den traditionella pedagogiken, utifrån ett etnocentriskt synsätt, har           
bortsett från samhällets mångfald (Lahdenperä & Lorentz 2010, s. 139). I mångkulturella            
skolor är behovet stort av att lärare reflekterar kring sitt uppdrag att arbeta med barns               
interkulturella identitetsformering, då kan diskriminering och marginalisering minska.        
Lahdenperä och Lorentz skriver att beroende på hur vi definierar oss och andra skapas              
antingen mer möjligheter eller begränsningar (2010. s 56).  
 

3.2 Stöttat lärande (Scaffold)  
Forskning som presenterats i forskningsöversikten för denna studie visar på          
förskolepedagogers roll i att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Vuxna spelar en           
central roll när det gäller att stödja barn för att de ska nå längre i utvecklingen. Veraksa et                  
al. (2016, s. 221) diskuterar det faktum att mycket pedagogisk forskning har Lev             
Vygotskijs teorier om barns utveckling som utgångspunkt. Det som ofta hamnar i            
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bakgrunden, enligt Veraksa et al, är studier av hur lärare eller andra mer erfarna stöttar               
barns utveckling med konceptet scaffolding i förgrunden. Veraksa et al. betonar att            
interaktionen mellan den vuxne och barnet som centralt (2016, s. 223). Lindahl skriver att              
flerspråkiga barn har behov av språklig stöttning i undervisningen. Den språkliga           
stöttningen innebär att läraren ger elever språkligt eller annat kontextuellt stöd för att             
främja utvecklingen av ämnesspråket och därmed ämneskunskapen. Stöttningen ges         
intensivt till en början för att allteftersom minskas i och med att barnets språkliga              
repertoar utvecklas (Lindahl, 2015, s. 17).  
 
Anne Kultti beskriver att stöttning (scaffolding) handlar om den vuxnes bidrag till            
samhandling (2012, s. 30). Kultti menar att barnet genom stöttning utvecklar nya            
kunskaper och färdigheter. Som förskollärare handlar stöttning om att stödja barnen i deras             
lärande till att göra något som barnet inte skulle klara av att utföra på egen hand.                
Förskollärare kan exempelvis stötta genom att vägleda barnet, vara en förebild, uppmuntra,            
reflektera eller på andra annat sätt verka för att barnen får insikter och stöttas i deras                
kunskapande. Att ta tillvara på barnens intressen och lust att lära samt motivera barnen är               
viktigt vid stöttning, enligt Kultti. I förskolan kan språklig stöttning ske bland annat genom              
den typ av frågor som läraren ställer i kommunikationen med barnet (Kultti, 2012, s. 30).               
Stöttning kan enligt Jim Cummins och Robin Persad handla om att använda sig av bilder,               
dramatisering, interaktion och förklarande av begrepp, språkliga strukturer och         
diskursmönster. Det kan även handla om att erbjuda aktiviteter som främjar samarbete            
(Cummins & Persad, 2014, s. 17-18).  
 

3.3 Multimodal socialsemiotisk teori 
Den tidigare forskningen visar med olika ingångar hur betydelsefullt det är att använda sig              
av fler semiotiska resurser i läroprocesser. Marie Leijon och Fredrik Lindstrand (2012)            
berättar att fokus i den socialsemiotiska teorin riktas mot hur människor kommunicerar och             
hur meningsskapande sker med hjälp av en mängd olika socialt och kulturellt formade             
semiotiska resurser, d.v.s teckensystem. Några exempel på sådana semiotiska resurser är           
talat och skrivet språk, gester, bilder, färg och ljud i kommunikation med varandra, menar              
Leijon & Lindstrand (2012, s. 174). Multimodal undervisning kan skapar fler vägar till             
lärande för barnet. Alla våra olika sätt att kommunicera och förstå omvärlden kan             
definieras som semiotiska resurser, berättar Kristina Danielsson (2013, s. 171).          
Användningen av till exempel bilder i samband med en lärandesituation behöver inte per             
automatiskt skapa en större förståelse hos barnen, utan det krävs att resurserna används på              
ett medvetet sätt, så att de gynnar de individuella barnen som läraren har framför sig. Valet                
av de semiotiska resurser och modaliteter som används i den pedagogiska verksamheten            
påverkar vilket lärande som blir möjligt för barnet (Danielsson, 2013, s. 171–173).  
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Leijon & Lindstrand menar att semiotiska resurser kan användas både enskilt och            
tillsammans med andra. Genom detta kan pedagogen introducera ett stort antal olika sätt             
att skapa mening, uttrycka sig på och tolka andras gestaltningar (Leijon & Lindstrand             
2012, s. 176). Kress (2010) påpekar att det socialsemiotiska perspektivet medför ett etiskt             
ansvar att ta ställning för varje människas rätt att komma till tals på sina villkor, med de                 
olika slags teckensystem som de har tillgång till för att ingå i kommunikation med andra.               
Kress belyser även de digitala mediernas roll att utmana inramningen av undervisningen.            
Medie- utvecklingen för med sig nya möjligheter för lärande. Utifrån socialt formade            
intressen använder vi människor de resurser som är tillgängliga och lämpliga för att skapa              
mening. För individerna i ett lärandesammanhang innebär det att det kan finns flera olika              
möjligheter och vägar för meningsskapande (Kress 2010, s. 162).  
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4. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkstödjande för barn             
med annat modersmål än svenska. Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats:  
 

1. Hur kan förskollärare arbeta för att synliggöra och stödja barns olika modersmål i             
förskolan?  

2. Vilka metoder och material kan förskollärare använda för att stödja flerspråkiga           
barns språkutveckling i svenska?  

5. Metod  
För att besvara studiens frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer.        
Intervjuerna har utgått från formulerade frågor och efterföljts av uppföljningsfrågor. 
 

5.1 Urval och datainsamling 
Intervjuerna har genomförts med två förskollärare, två barnskötare och en kulturpedagog.           
Barnskötarna som intervjuats vidareutbildar sig till förskollärare och har gått en kurs med             
inriktningen flerspråkighet och interkulturalitet. Språk - och kulturpedagogen som         
intervjuats arbetar med att stödja förskolepersonal med handledning, metoder och verktyg i            
arbetet med kultur och språkutveckling. Intervjuerna med förskollärare och barnskötare har           
utförts på två olika förskolor för att jämföra eventuella likheter och olikheter i arbetet med               
flerspråkighet.  
 
Förskola A (pedagog 1 & 2) består av två block. Pedagogerna som intervjuats arbetar på ett                
av blocken, där barn mellan 1-3 år vistas. I denna barngrupp har 90% av barnen ett annat                 
modersmål än svenska.  
 
Förskola B (pedagog 3 & 4) består av tre avdelningar. Pedagogerna som intervjuats arbetar              
på en avdelning med barn mellan 1-3 år. I denna barngrupp har 60% av barnen ett annat                 
modersmål än svenska.  
 
Jag skickade ut missivbrev till flera olika förskolor via e-post. Förfrågan riktades till             
förskollärare i respektive förskolor. Eftersom min undersökning har två karaktärer av           
respondenter (pedagoger i förskolan och språk- och kulturpedagog) ställde jag olika frågor            
till respondenterna (Esaiasson, 2007, s. 258). Samtliga fem intervjuer genomfördes under           
en tvåveckorsperiod. Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades. Jag valde           
att använda mig av ljudinspelning vid intervjuerna för att få med allt som sägs samt minska                
risken för misstolkningar vid resultatredovisningen.  
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5.2 Bearbetning och analys  
Efter att intervjuerna genomförts med respondenterna har det inspelade materialet          
transkriberats. De transkriberade intervjuerna analyserades genom att leta efter         
gemensamma nämnare i respondenternas berättelser. Jag sökte även efter olikheter mellan           
de två olika förskolornas arbetssätt. Efter att de transkriberade intervjuerna grundligt lästs            
igenom ett flertal gånger delades materialet in i olika områden. Dessa områden presenteras             
med underrubriker i resultatdelen. Genom att dela upp intervjuerna i olika områden kan             
likheter och skillnader mellan pedagogernas tankar och arbetssätt framträda på ett tydligt            
sätt. I analysen av studien utgår jag från ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv på             
informanternas uppgifter. Detta för att få syn på vilka olika slags kommunikationsformer            
och semiotiska resurser de anser erbjuder meningspotential för flerspråkiga barn och deras            
språkutveckling i förskolan. Jag kommer även att analysera materialet utifrån ett           
interkulturell perspektiv på pedagogik och med utgångspunkt i förskollärares         
språkstödjande arbete (scaffold).  
 

5.3 Etiska hänsynstaganden 
Jag har följt vetenskapsrådets informationskrav (Hermerén 2011, ss.7-14). Innan         
intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev till respondenterna ut där         
förklaring kring vad som ska undersökas och med vilken metod informerades.           
Respondenterna informerades även om att det insamlade materialet kommer hanteras och           
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det och att personuppgifter                
kommer vara borttagna i redovisning av studien. Jag frågade även respondenterna innan            
intervjun om det gick bra att spela in med diktafon och förklarade att ljudupptagningen ska               
raderas direkt efter transkriberingen. Jag följde även samtyckeskravet där jag informerade           
respondenterna om att de när som helst kan avbryta deras medverkan även om de tidigare               
godkänt det. Konfidentialitetskravet följdes då deltagarna i undersökningen inte kommer          
att kunna kännas igen eftersom jag inte använder mig av de intervjuade personernas namn              
eller namn på respektive förskola i studien.  
 

5.4 Metoddiskussion 
Att använda intervju som metod kan vara ett bra sätt att tolka och analysera de olika                
pedagogernas arbetssätt kring flerspråkighet i förskolan, anser jag. Intervjuerna hade          
kunnat kompletteras med observationer i förskolorna för att få en mer fördjupad bild av hur               
arbetet går till i praktiken. Som ensam skribent och undersökare valde jag istället att              
begränsa mig till enbart intervjuer. I och med att intervjuerna i bägge förskolor även kom               
att handla om det förändrade arbetssättet kring modersmålsstöd i kommunen fann jag det             
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intressant att kontakta en språk- och kulturpedagog för intervju. Jag anser att det ger en               
kompletterande bild av vissa delar av min undersökning. Anledningen till att jag valde att              
använda intervju som metod och inte enkät var att jag önskade utförliga svar och              
möjligheten att ställa följdfrågor. Jag har försökt att analysera materialet så objektivt och             
allsidigt som möjligt. Det jag saknade var fler intervjuer med förskollärare, det hade gjort              
att jag fått ännu mer underlag för analysdelen. Med fler intervjuer hade jag kunnat få en                
ännu bättre uppfattning och en bredare bild av arbetet med flerspråkiga barns            
språkutveckling. Fler förskollärare och förskolor i olika områden kontaktades med          
förfrågan och missivbrev, men inga fler ställde upp på att bli intervjuade om ämnet. I min                
studie intervjuade jag pedagoger i ett multietniskt område, resultatet kanske hade varit            
annorlunda om studien hade gjorts i andra förskolor och i andra områden. Även det faktum               
att pedagogerna i de olika förskolorna samtliga arbetar på block/avdelningar med barn i             
1-3 års ålder kan ha påverkat resultatet. De metoder och material för språkutveckling som              
används kan tänkas skilja sig mellan olika åldersgrupper i förskolan.  
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6. Resultat och analys 
Nedan följer en redogörelse för undersökningens resultat och vilket svar den ger till syftet              
och frågeställningarna. I detta avsnitt redogörs även för analysen på ett integrerat sätt, d.v.s              
valet har gjorts att inte dela upp analys och resultat.  
 
6.1 Förändringsarbete inom flerspråkighet och interkulturalitet 
Den språk- och kulturpedagog som intervjuats berättar att denne har en ny tjänst som har               
funnits i ett år. Skolinspektionen gjorde ett nedslag på kommunens alla förskolor, både             
privata och kommunala och ansåg inte att det fanns några gemensamma strategier vad             
gäller flerspråkiga barns språkutveckling, det beslutades då att en förändring skulle ske            
som innebar en omorganisation. I och med förändringen bestämde politikerna att språk -             
och kulturpedagoger skulle anställas. Språk - och kulturpedagogerna finansieras av          
politikerna och får kontinuerligt rapportera om hur det ser ut ute i förskolorna, vad som               
händer och vad förskolorna ges för stöd. De har arbetat med att kartlägga alla förskolor i                
kommunen, både privata och kommunala. Många kommuner har, enligt språk - och            
kulturpedagogen gjort en omorganisation och tagit bort de flesta modersmålspedagogerna          
för förskolan. Språk - och kulturpedagogen påpekar att det inte finns någonstans det står att               
man måste ge barnen i förskolan modersmålsstöd, utan det ska ligga på vårdnadshavarna.             
Det är skillnad i skolan, för där är det annat som gäller och barnen i skolan får fortfarande                  
modersmålsstöd. Det finns ett antal modersmålspedagoger kvar som förskollärarna kan          
ansöka om. Den språk - och kulturpedagog som intervjuats ger exempel på anledningar till              
att förskollärare ansöker om riktat stöd:  
 

“Det kan exempelvis handla om att ett barn inte tillgodogör sig           
den vanliga verksamheten, att det är någonting utöver det vanliga          
så att man kan behöva backa upp med en modersmålspedagog          
under en intensiv period. Det kan exempelvis röra sig om behov av            
introduktionsstöd i och med att ett nyanlänt barn börjar         
förskolan.”  

 

Språk och kulturpedagoger har anställts för att stötta upp pedagogerna i förändringsarbetet            
inom flerspråkighet och interkulturalitet. Pedagogen säger att det är viktigt att veta att de är               
konsulter - och det enbart mot pedagogerna. När de kommer ut till en förskola tittar de på                 
vad pedagogerna redan gör. Språk - och kulturpedagogen uttrycker det såhär:  
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“Det är inte så att vi ska gå in och säga: ja men ändra det här och                 
ändra det här, utan det är mer så att: hur ska vi utveckla det här               
vidare? Vad kan vi lägga till? Det är hela tiden ett samspel med             
pedagogerna.”  

 
Innan omorganisationen kom modersmålspedagoger ut i verksamheten regelbundet och         
genomförde språkliga aktiviteter tillsammans med barn på deras modersmål på bägge           
förskolor. Pedagog 3 i förskola B berättar att de haft en språk - och kulturpedagog som                
besökt deras förskola och stöttat förskolan i arbetet med flerspråkighet. Pedagog 3            
upplever ett större ansvar nu än före omorganisationen när det gäller arbetet med             
flerspråkighet i förskolan:  
 

“I och med att modersmålsstödet försvann så känner vi ett större           
ansvar, och vi måste ju ta det ansvaret också.” 

 
Pedagog 1, förskollärare på förskola A berättar att barn i och med modersmålsstödet fick              
tillgång till två språk samtidigt under aktiviteter i förskolan. Modersmålspedagogerna          
inkluderades i projekt som utgick från sagor exempelvis i deras förskola. Pedagog 1             
reflekterar kring vikten av att de modersmålspedagoger som kommer till förskolan           
inkluderas i verksamheten:  
 

“Det gällde då också för oss att bjuda in modersmålspedagogerna          
känner jag. Att vi ville att de skulle vara där, att de skulle känna              
sig behövda. Att de kände att de var med oss, för det var nog inte               
så lätt för dem alla gånger.“ 

 
En förskollärare (pedagog 2) på förskola A berättar om samarbetet de hade med             
modersmålspedagoger innan omorganisationen:  
 

“Vi pratade mycket med de modersmålspedagoger som kom och         
inkluderade dem, sen fick man också ta hänsyn till att det var vissa             
då som utifrån sitt professionella kunnande kände att de behövde          
vara ifred med vissa barn. Det handlade också då om att lika inte             
är likvärdigt utan de här barnen behövde det här och de här            
barnen behövde det här. “ 

 
Pedagog 2 berättar att de nu efter omorganisationen ibland ansöker så att det kommer en               
modersmålspedagog till förskolan under en viss period. Det har hänt att de ansöker om              
modersmålsstöd under introduktionen eller åt de barn där man känner att det kan behövas              
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ett extra tillägg. Då inkluderar de modersmålspedagogen i projekt de har för att det ska bli                
tydligare för barnet och för att barnet ska få möjlighet att hänga med.  
 
6.2 Interkulturellt förhållningssätt  
Språk - och kulturpedagogen som intervjuats talar om vikten av att ha ett interkulturellt              
förhållningssätt. Det handlar, enligt denne pedagog, om att ha en öppenhet och nyfikenhet             
samt att man visar på för barnen att det är okej att ha flera språk - att man får vara den man                      
vill.  
 

“Vi jobbar mycket med interkulturalitet, interkulturellt      
förhållningssätt och interkulturell pedagogik. Flerspråkigheten     
kommer in som en del i det.“ 

 
Språk - och kulturpedagogen anser även att det är viktigt att man inte pekar ut barnen                
genom att exempelvis säga: “Kan du säga mjölk på ditt språk? Det handlar istället om att                
arbeta på det sättet att man lyfter olika språk tillsammans med alla barn genom att               
exempelvis sjunga tillsammans på olika språk:  
 

“Utan att vi istället jobbar på det sättet att: hur många språk kan             
vi sjunga blinka lilla stjärna på tillsammans på i våran grupp?           
För det är någonting som vi har i gruppen och ofta märker man             
att då växer de här barnen. Då vill de sen visa att det här är mitt                
modersmål och de får en stolthet i det. Men det måste få komma             
när de själva vill det.” 

 
Pedagog 3 i förskola B berättar om deras förändrade förhållningssätt i arbetet med             
flerspråkighet i förskolan. Denne pedagog berättar att de förändrat sitt sätt att arbeta med              
flerspråkighet genom att tänka på att presentera olika språk för alla barn i barngruppen.              
Pedagogen uttrycker det även genom detta citat:  
 

“Från början så gjorde vi så, att vi frågade de barnen som är             
arabisktalande: vill du räkna på arabiska? och ett som är          
rysktalande: Vill du räkna på ryska? Sen har vi upptäckt att: nej,            
det är inte så vi ska jobba, utan det kan vara ett ryskt barn som               
räknar på engelska eller thailändska eller så.” 

 
Pedagog 3 i förskola B berättar även att barnen får välja böcker på olika språk i biblioteket                 
trots att det är på något språk som inte har koppling till just något barn i barngruppen:  
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“En gång när vi gick med barnen så var de ju ett barn... de brukar               
få ta lite böcker själva. Då var det ett barn som hittade en             
Pippi-bok. Men då var det pippi på kinesiska, då läser man boken            
åt andra hållet också. Men då får barnen kolla lite på bilderna och             
så. Jag vet inte hur mycket barnen reagerade på det, men om barn             
är intresserade av bokstäver så kan de ju också se att det är andra,              
att andra bokstäver ser annorlunda ut. Det är ju ganska häftigt.” 

 
Pedagog 2 på förskola A anser att arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet är             
någonting som man alltid bör se till att utveckla. Denne förskollärare säger även att man               
kan tänka på att inte stanna av i de metoder som man använder, utan anpassa verksamheten                
utifrån barnet. Pedagog 2 beskriver arbetet med flerspråkighet såhär:  
 

“Här får man också tänka på att gå in på individnivå. Man kan             
inte bara tänka att: jo men nu kör vi på såhär. Utan det handlar              
om helheten kring barnet.” 

 
Pedagog 4 i förskola B har själv ett annat modersmål än svenska. Denne pedagog ser på                
vikten av ett interkulturellt förhållningssätt ur ett ytterligare perspektiv. Pedagog 4           
beskriver den skillnad som kan upplevas i förhållningssätt mellan olika förskolor. Tidigare            
har pedagogen arbetat i förskolor med majoriteten svenska barn. Då kunde hon dra sig för               
att använda sig av sitt modersmål och upplevde inte att andra modersmål sågs som en               
tillgång. Pedagogen uttrycker det på detta sätt:  
 

“Det handlar om normer och synsätt. Om man kommer in i någon            
annan verksamhet, som har en majoritet med svenska barn då          
känner jag att jag backar, att jag skäms och jag känner att jag inte              
kan säga mina åsikter och att man blir utanför kanske. Det vill man             
inte ska hända… När man till exempel kommer in i en avdelning            
eller i en hall och ser en stor bild med en text på med olika språk,                
till exempel på arabiska eller kurdiska. Då känns det annorlunda.          
Man känner inte: oj, helt svenskt. Hela stämningen kan bli          
annorlunda.” 

 
Språk - och kulturpedagogen säger att man bör uppmärksamma andra modersmål i            
gruppen, men även lägga till annat så att man blandar upp - då blir det verkligen en                 
mångfald. Denne pedagog uttrycker även vikten av ett interkulturellt förhållningssätt          
genom detta citat:  
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“Vi ska ge den här mångfalden: att förskolan ska vara platsen           
där barnen möter mycket för att sedan kunna bilda sig en           
uppfattning och bli en egen individ. Det är det jag kan tycka är             
det viktigaste egentligen.”  

 
6.3 Att språkligt stödja och synliggöra barns modersmål Språk - 
och kulturpedagogen berättar att barns modersmål kan synliggöras genom att 
pedagoger i förskolan exempelvis arbetar med ordbilder, vilket det är många 
förskolor som gör:  

 
“Då har man exempelvis bilder i hallen på kläder, vantar, jackor           
t.ex. och så kan det stå på olika språk tillsammans med en bild på              
kanske vantar. Barnen ser inte vad det står, men de kan se att det              
ändå är bokstäver och så. Så egentligen är det mer ett syfte till             
pedagoger för att komma ihåg att benämna när man kanske klär           
på eller ger barnen kläderna, också för föräldrarna att få en           
känsla av att på den här förskolan är det en öppen plats. Här är              
det en mångfald.” 

 
Språk - och kulturpedagogen tycker att det kan vara bra att synliggöra de olika              
modersmålen i förskolan genom att använda bilder som förstärkning. Pedagogen berättar           
även att man jobbar mycket med är att väva in det naturligt i vardagen och               
vardagssituationerna, att man tänker flerspråkighet då:  
 

“Jag tänker samlingar, musikstunder, matsituationer, det är       
också pedagogiska lärosituationer. Att man väver in det        
naturligt i dom. Under samlingar kanske man räknar alla         
barnen eller kanske sjunger på olika språk.” 

 
Språk - och kulturpedagogen betonar att arbetet med flerspråkighet och interkulturalitet 
inte handlar om att pedagoger i förskolan måste lära sig andra språk:  
 

“Jag tänker att det har stått jättelänge i läroplaner och          
skollagen att det här ligger på förskollärarna att man ska få in            
det naturligt. Det finns ingenting som säger att, det har          
skolinspektionen också gått ut med, att vi ska kunna prata          
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språken. Det är inte det det handlar om, utan vi ska ge den här              
mångfalden.” 
 

Både pedagoger i förskola A och B berättar att de använder sig av böcker på olika språk.                 
Pedagog 3 i förskola B berättar att de brukar gå mycket till biblioteket med barnen. Barnen                
får välja böcker på svenska, på sitt modersmål och på helt andra språk om de vill. Pedagog                 
4 i förskola B säger att de har skrivit barnens namn på deras modersmål. Pedagogen               
berättar att de vid barnens matplats i förskolan har bilder på barnen. Pedagog 3 berättar:  
 

“Då står det deras namn på svenska och till exempel på ett annat             
språk de har som modersmål. Sen, eftersom jag tänkte att det ska            
bli rättvisa för de svenska barnen… Jag kan persiska. Då skrev           
jag deras svenska namn på persiska också. Då blev det lite mer            
jämnt, när de säger att här står det (barnets namn) på kurdiska.            
Eller jag säger, där är ditt namn på persiska också, då försöker            
man gå vidare med att det är inte bara är de barnen som till              
exempel är mörkare eller någonting annat som är annorlunda         
som har det så, utan man kan skriva ett namn på olika sätt.” 

 
Pedagogerna i förskola A berättar att de synliggör barns olika modersmål i förskolan             
genom att använda sig av de pedagoger de har som är flerspråkiga och genom att inkludera                
föräldrarna genom att be dem om olika ord på barnens modersmål. Pedagog 1 i förskola A                
berättar om samarbetet med föräldrarna under inskolningen:  
 

“Sen kan det ibland också vara bra att man kan få vissa ord av              
föräldrarna för att det kan underlätta i början när barnen inte           
kan och är nya. Det har hjälpt en hel del faktiskt” 

 
I förskola B inkluderar de, liksom i förskola A föräldrar genom att be dem om olika ord på                  
deras modersmål. Exempelvis räknar de barnen under samlingarna på olika språk. De            
använder sig också av de personal de har som är flerspråkiga för att synliggöra olika               
modersmål i verksamheten. Pedagog 4 i förskola B berättar:  
 

“En sak som jag har börjat med just nu är... vi har en kurdisk              
pedagog, en arabisktalande och jag pratar persiska. Jag har         
skrivit på persiska “Jag må du leva” och jag sa till de andra att              
dom också kan skriva. Vi har som en stor sångsamling          
gemensamt hela förskolan. Vi har bestämt att vi ska ha          
födelsedag för barnen där, varje månad för de barnen som fyller i            

 
 

23 



 

den månaden. Det är ett bra tillfälle där man kan sjunga på olika             
språk. Det kan vara på engelska, franska, persiska, vilket som.          
Barnen kan välja vilket språk så blir det mera tydligt att det finns             
olika språk man kan sjunga ja må du leva på.“ 

 
Pedagog 3 i förskola B berättar också om möjligheten att sjunga födelsedagssånger på             
olika språk. Pedagogen berättar även att idén grundar sig i barnens intresse:  
 

“Barnen älskar ju att leka jag må du leva och leka att någon fyller              
år och ge paket och sjunga ja må du leva. Dom kan börja sjunga              
rätt vad det är. Det är ju någonting som är väldigt tacksamt, att             
man tar vara på deras intressen.” 

 
Pedagog 3 i förskola B berättar att det fanns mer på väggarna hos dem förut, men att det                  
blivit mer levande i arbetet nu då de placerat bilderna så att pedagogerna lättare får tillgång                
till dem när de ska ha utevistelse:  
 

“Vi hade barnens bilder och siffror förut vid matbordet. Men nu           
när vi använder det så, ofta äter vi frukt ute och då har det hamnat               
i hallen i en plastficka och det kanske är bra så för att.. man bara               
håller det levande istället. Förut syntes det ju mer. Om man           
kommer in i en lokal och man tänker att: här jobbar dom med             
flerspråkighet för här hänger det mycket på väggarna! Så är det           
inte riktigt hos oss nu. Men om man är med oss en dag så kanske               
man hör att vi ändå jobbar med det för det blir mer levande i              
arbetet nu.”  

 
Pedagog 4 i förskola B säger att de involverat föräldrarna i flerspråkighetsarbetet genom             
att de bett dem om siffror från 1-20 på barnens modersmål. De bad dem skriva orden på ett                  
sådant sätt att pedagogerna kunde läsa det. De bad även föräldrarna att skriva namn på               
olika frukter och olika slags maträtter i syftet att använda sig av det under              
måltidssituationer och fruktstunder. Pedagog 4 i förskola B säger att de berättar för             
föräldrar att de arbetar för att synliggöra barns modersmål i förskolan:  
 

“Vi har sagt till föräldrarna att vi kan inte lära dom           
modersmålen, för dom kan tro att om man skriver siffror och           
några ord då kan vi lära dom. Nej, vi har berättat av vi ska              
synliggöra för barnen så att de förstår att det finns olika språk            

 
 

24 



 

och det finns olika sätt att kommunicera med andra människor          
på.” 

 
Pedagog 2 på förskola A berättar att de skickar hem bilder till alla föräldrar och               
uppmuntrar dem att tala om dem på deras modersmål i hemmet:  
 

“Om man har gjort en aktivitet så kan man skicka hem en bild             
där man kan uppmuntra till att föräldrarna pratar om bilden på           
barnets modersmål hemma, för att ge fler ord och också då           
inkludera föräldrarna. Men det gör vi då oavsett vilket barn det           
är. Det är då inte bara för att vi har ett flerspråkigt barn, utan              
jag tänker när man jobbar på en småbarnsavdelning så är det           
ett bra sätt att inkludera föräldrar och att tala kring aktiviteten           
och ha bilden som ett stöd hemma.“ 

 
Pedagog 2 på förskola A beskriver att de språkligt stödjer barn genom att använda sig av                
personalens språkkunskaper eller att lära sig några ord på barnens modersmål av            
föräldrarna:  
 

“Under inskolningen tänker vi på att snappa upp ord under          
introduktionen till dem som vi inte kan hjälpa till med, på de            
språk som inte vi i personalen kan. Vi har haft många barn från             
Somalia till exempel, då får man försöka tänka… vi hade ett           
barn förra året som vi lärde oss lite ord för. Men också använde             
stödtecken till då. Vi försökte applicera det jättemycket för att få           
en ökad kommunikation då.” 

 
6.4 Att språkligt stödja flerspråkiga barn i det svenska språket  
Pedagog 2 på förskola A berättar att de i förskolan har diskuterat arbetet med              
flerspråkighet  och att tänka på barns språkutveckling ofta. Pedagogen berättar:  
 

“Jag tänker att den är lika oavsett om man är flerspråkig eller om             
man bara har ett språk. Att det är vara tydlig, att använda ord, att              
benämna, att prata i ganska långa meningar. Att ge ett nyanserat           
språk. Att kommunicera med alla möjliga medel till alla, det          
handlar om vad man lägger till utöver det vanliga språkandet som           
förekommer.” 
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Även språk - och kulturpedagogen uttrycker att det inte handlar om att göra någon skillnad,               
utan att arbeta språkutvecklande på alla möjliga sätt när det gäller flerspråkiga barns             
språkutveckling i svenska:  
 

“Jag tänker att för de som har ett annat modersmål, för att            
förstärka svenska, jag tänker att inte göra någon skillnad, utan          
jobba språkutvecklande som man gör på förskolan på alla         
möjliga sätt. Mycket samtal, men att man väver in de andra           
språken också.” 

 
Pedagog 2 i förskola A berättar att de i sin förskola tänker på att ge barnen begrepp för att 
utveckla språket. De tänker exempelvis på att inte säga “den och den” eller “hit och dit”, 
utan utvecklar språket genom att benämna, exempelvis:  
 

“Vill du ha den hårda smörgåsen eller vill du ha den mjuka            
smörgåsen? Vill du ha ett halvt glas eller ett fullt glas mjölk?            
Eller vill du ha vatten eller mjölk? Inte vill du ha den eller den?              
Vi ska prata på och fylla ut och tänka på att barnen behöver fler              
ord och prepositioner, allt möjligt. Exempelvis att man kan säga:          
du kan hämta färgpennorna, blyertspennan eller du kan hämta         
kritorna, du kan hämta den röda kritan osv.” 

 
Pedagog 1 i förskola A säger också att man kan tänka på att det finns fler ord för samma 
sak: exempelvis att en penna är inte bara en penna utan vad finns det för andra ord? 
färgpenna, blyertspenna osv. Pedagog 1 säger också:  
 

“Man kan även tänka på att lägga språket lite över barnets nivå 
för att barnet ska få utvecklas, höra och duschas av ord som man 
kan säga.” 

 
Pedagog 3 i förskola A berättar att de arbetar mycket språkutvecklande exempelvis            
måltidssituationerna och i fruktsamlingen. Pedagogen berättar:  
 

“Vi har också bilder på frukterna. Det är också ett sätt att            
kommunicera på. Vi har bilder på varje frukt och en bokstav, för            
barngruppen vi hade snöade in helt på bokstäver. Exempelvis         
apelsin börjar på A, det var jättepopulärt, nu också i den här            
barngruppen att lägga ut bilden på frukten. Så det är mycket           
språkarbete hos oss just vid fruktstunden.” 
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6.5 Multimodalt lärande ur ett språkutvecklingsperspektiv  
Språk och kulturpedagogen betonar att barns språkutveckling på svenska handlar om att            
arbeta språkutvecklande med olika slags medel. Exempelvis rim-ramsor, att läsa mycket           
sagor och att tänka på att även ta in de digitala verktygen i verksamheten: exempelvis               
lärplattan med språkstimulerande appar, att använda sig av qr-koder m.m. De digitala            
verktygen kan även användas i syfte att stimulera barns modersmål. Språk - och             
kulturpedagogen berättar om ett verktyg som kallas för “talande penna”:  
 

“Talande penna finns det ett verktyg som heter. Det är en digital            
penna som man laddar in med ett usb från datorn, ett program.            
Då kan man ladda in hur många språk som helst. Sen är det det              
parallellspråkiga böcker. Så det är svenska, och sen kanske man          
väljer tigrinja på de här böckerna, eller något annat språk. Sen           
kan barnen lyssna både på svenska och på det andra språket så            
att de får det parallellt.”  

 

Pedagoger i både förskola A och B nämner bilder och tecken som stöd som modaliteter de                
använder sig av i kommunikationen med flerspråkiga barn. Pedagog 3 i förskola B berättar              
om deras användande av tecken som stöd i kombination med det verbala språket, vilket              
skapar en semiotisk resurs som kan bidra till meningsskapande för barn:  
 

“Vi tecknar med alla. Det är många som brukar gnälla först när            
de vill någonting, då lär vi dem istället tecknet för “hjälp mig”            
och så blir de jättestolta när de kan förmedla sig. Eller tecknen            
för mjölk, vatten eller så. Det faller sig så naturligt för oss.” 

 
Pedagogerna i förskola A använder sig också av tecken som stöd. Pedagog 2 beskriver den               
semiotiska resurs som stödtecken kan innebära i kommunikationen med förskolebarn,          
oavsett om de är flerspråkiga eller ej:  
 

“Stödtecken blir ett gemensamt språk för alla, oavsett vilket         
modersmål barnet har. Det blir även en förstärkning, någonting         
konkret. De kan uttrycka sig via tecken även om de inte kan            
säga orden ordentligt. Då kan de även kommunicera och det          
lockar till kommunikation. Jag tycker att det är bra att använda           
i en barngrupp oavsett om det finns en “riktig” om man ska            
uttrycka det så, anledning. Vi har jobbat med barn som har haft            
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hörselskada, och då har det varit en annan anledning på det           
sättet att man även inkluderar barnet. Jag har ju jobbat med           
barn som haft downs syndrom också, då var det av en sådan            
anledning. Men att bara applicera det för att stödja         
språkutvecklingen är jättehäftigt. Det har blivit en respons från         
barnen som inte kan uttrycka sig. Att de också visar med           
händerna samtidigt.” 

 
Både pedagoger i förskola A och B nämner böcker som en resurs för att utveckla språket.                
Bägge förskolor i studien använder sig även av musik på olika språk. Pedagog 4 i förskola                
B berättar att de använder sig av musik för barns språkutveckling i svenska och              
modersmålet:  
  

“Vi lyssnar på kurdisk musik, det finns en CD vi har som är             
blandat. Blinka lilla stjärna till exempel. Hon som sjunger         
blandar svenska och kurdiska. Först sjunger hon på svenska och          
sen på kurdiska. Det är jättebra på en gång med samma melodi,            
det blir mycket tydlig anknytning.” 

 
Pedagog 3 i förskola B säger att man kan arbeta mer med digitala lärresurser mer än de gör                  
på deras avdelning, en annan avdelning i förskolan arbetar med det lite mer. Exempelvis              
finns det appar att använda där man trycker på något speciellt, exempelvis en skolgård så               
sägs det ordet på ett annat språk. Pedagogen tillägger:  
 

“Det finns ju många såna grejer man kan använda, vi har inte            
gjort det så mycket nu men det skulle man kunna komma igång            
med.” 

 
Pedagog 2 på förskola A beskriver även vikten av att utgå från det individuella barnets               
behov av stöd i sin språkutveckling och användandet av olika slags semiotiska modaliteter             
i mötet med barnet:  
 

“En del barn behöver mer bilder, en del behöver mer närhet, en            
del behöver kanske bildstöd på ett annat sätt som ett          
komplement till att vi talar svenska och att man har ett annat            
språk. Så det där är ju... det går ju inte att göra lika med alla.               
Men det tänker jag att det gör man ju inte med någon ändå.             
Men man måste kanske vara ännu mer noggrann i det här då. 
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7. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare kan arbeta språkstödjande             
för barn med annat modersmål än svenska. Att möta och förstå flerspråkiga barn ställer              
krav i ett samhälle med en språklig mångfald (Håkansson, 2003). Enspråkighet har länge             
betraktats som norm och tvåspråkighet talats om som problem (Håkansson, 2003, s. 11). I              
ett samhälle som som länge varit flerspråkigt men där det svenska språket ses som norm i                
samhällsdebatter är det viktigt att förskollärare tar del av aktuell forskning för att utveckla              
förskolans verksamhet. Skans (2011) belyser flerspråkighet som en av förskolans          
utmaningar. Hur flerspråkighet hanteras i förskolan beror bland annat på organisatoriska           
frågor och utvecklingen av de didaktiska frågorna för att möta barngruppen med dess             
varierande behov (Skans, 2011, s. 12).  
 
Jag ser på studier om flerspråkighet och interkulturalitet som ett viktigt bidrag eftersom             
förskollärare har ett stort ansvar när det gäller barns lärande och har en viktig roll i att                 
stödja barns språkutveckling i förskolan. I ett större perspektiv är den interkulturella            
kompetens som lyfts i studien nödvändig för alla människor som lever i mångkulturella             
Sverige. Genom att barn i förskolan får ta del av olika språk och kulturer kan de utveckla                 
en förståelse för alla människors lika värde. Det interkulturella förhållningssättet skulle           
kunna kopplas till den värdegrund som förskolans verksamhet ska utgå från. I förskolans             
läroplan står det att barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta              
upplevelser och att vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för           
rättigheter (Lpfö 98, rev 2016, s. 4). Samtliga pedagoger i denna studie lyfter fram det               
interkulturella förhållningssättet genom att diskutera vikten av att synliggöra olika språk i            
förskolan för alla barn. Behovet är stort av att lärare reflekterar kring sitt uppdrag att arbeta                
med barns interkulturella identitetsformering. Då kan diskriminering och marginalisering         
minska (Lahdenperä & Lorentz, 2010. s 56).  
 
En av studiens frågeställningar är hur förskollärare kan arbeta för att synliggöra och stödja              
barns olika modersmål i förskolan. Flera pedagoger talar om vikten att vara öppen för olika               
språk, vilket kan kopplas till det interkulturella perspektivet. Multimodalitet grundar sig i            
användandet olika slags resurser som finns att tillgå i undervisningssituationer. Gemensamt           
mellan förskolorna är att olika språk lyfts fram genom musik och böcker. Bägge förskolor              
samarbetar även med föräldrar och använder sig av flerspråkig personal. Den andra            
frågeställningen som ställts i denna studie är vilka metoder och material förskollärare kan             
använda för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Alla pedagoger i            
studien nämner böcker, musik och digitala lärresurser som material för att utveckla språket.             
När det gäller digitala lärresurser är det något som de intervjuade pedagogerna i den ena               
förskolan inte arbetar så mycket med ännu när det kommer till flerspråkighet, men             
pedagogerna uttrycker ett intresse av att börja använda sig av det mer.  
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Lindahl skriver att flerspråkiga barn har behov av språklig stöttning i undervisningen. Den             
språkliga stöttningen innebär att läraren ger elever språkligt eller annat kontextuellt stöd            
(Lindahl, 2015, s. 17). Stöttning (scaffolding) handlar om den vuxnes bidrag till            
samhandling. Kultti menar att barn genom stöttning kan utveckla nya kunskaper och            
färdigheter (2012, s. 30). Respondenterna nämner användandet av tecken och bilder som            
stöd som metoder att använda för att förmedla sig till flerspråkiga barn och för att barnen                
ska lyckas göra sig förstådda. En av förskollärarna i studien berättar bland annat att              
stödtecken blir en konkret förstärkning och ett gemensamt språk för alla barn, oavsett             
modersmål. I forskning kan stöd hittas för att gester som ett komplement till talet är ett                
språkstödjande hjälpmedel. Lindahl (2015) beskriver att gester förstärker det som sägs           
verbalt, visualiserar och förstärker meningen vid uttalanden. Gester kan utgöra ett viktigt            
komplement för flerspråkiga barn som ännu inte är helt bekväma med majoritetsspråket            
(2015, s. 123).  
 
7.1 Slutsats 
Det blir tydligt under hela arbetet med denna studie att förskollärares förhållningssätt är             
avgörande i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Förhållningssättet kan avgöra huruvida           
fler språk än svenska lyfts för hela barngruppen eller inte. Genom att pedagoger i förskolan               
sätter ord på vad barnen gör i deras vardag sker en pedagogisering av vardagliga              
situationer. Det kan därför vara värdefullt att tillvarata vardagssituationer som ständigt           
återkommer i förskolan, exempelvis måltidssituationer och samlingar för att arbeta          
språkutvecklande. Genom att arbeta multimodalt kan förskollärare främja språkinlärning         
och ge barnen verktyg för att själva lyckas göra sig förstådda, exempelvis genom att              
använda tecken eller bilder som stöd. 
 
7.2 Uppslag för vidare studier  
Under studiens gång har tankar väckts kring nya idéer om områden som skulle vara              
intressant att forska vidare inom. Det skulle exempelvis kunna göras en liknande studie             
som denna, där en jämförelse av arbetssättet med interkulturalitet och flerspråkighet görs i             
förskolor med majoriteten flerspråkiga barn och majoriteten svensktalande barn.         
Förskollärares förhållningssätt och metoder gentemot flerspråkiga barn skulle även kunna          
studeras genom en observationsstudie. Detta för att kunna se hur förskollärare förhåller sig             
till flerspråkighet i praktiken. En intressant aspekt vore även att undersöka vad            
förskolechefer eller andra professioner har att säga om ämnet flerspråkighet och           
interkulturalitet. Det skulle även vara intressant att ta tillvara på kulturaspekten inom det             
interkulturella perspektivet och rikta fokus på hur förskollärare synliggör den kulturella           
mångfalden i förskolan.  
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Bilaga 1  
 
Information om en studie av flerspråkighet i förskolan 
 
Jag är en lärarstudent som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat             
ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,          
Uppsala universitet. 
 
Mitt självständiga arbete kommer att handla om hur förskollärare arbetar språkstödjande           
för barn med annat modersmål än svenska. Deltagandet i studien innebär att jag kommer              
intervjua förskollärare i er förskola. Jag kommer att samla in data genom intervjuer.             
Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under Oktober månad. Insamlade data kommer att           
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt             
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av               
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt.           
Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd.            
Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Om ni är positiva till deltagandet, kontakta mig gärna och boka in en tid för intervju som                 
passar er. Se nedan för mina kontaktuppgifter.  
 
Studiens handledare: Farzaneh Moinian, Universitetslektor i didaktik 
Tel: xx e-post: xx 
 
Uppsala den 11 Oktober 2017 
 
Camilla Kaijser 
Mailadress: Camilla.Kaijser.1739@student.uu.se 
Telefonnummer: 076-xxxxx 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor, pedagoger i förskolan  
Bakgrundsfakta  
Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?  
Hur gamla är barnen på den avdelning/det block du arbetar på?  
Hur många barn i gruppen har ett annat modersmål än svenska? 
 
Språkutveckling 
Synliggörs barnens olika språk i verksamheten? På vilket sätt?  
Hur arbetar du för att stödja barnen i deras modersmål?  
Vilka metoder och material använder du för att stödja flerspråkiga barn i deras svenska              
språkutveckling? 
Samarbetar ni på något sätt med föräldrarna i ert språkstödjande arbete? 
 
Avslutande fråga  
Har du några andra kommentarer, idéer eller tankar att tillägga?  
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