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ABSTRAKT 

Syftet med studien var att skapa en större förståelse för hur pedagoger arbetar med 

flerspråkiga barn i förskolan. Fokus lades på förskolor som befann sig i områden där 

mångfalden var stor bland barnen. Det vi ville undersöka var hur pedagoger upplever att 

de bemöter och arbetar med flerspråkiga barn. I denna studie användes kvalitativa 

intervjuer som undersökningsinstrument med nio pedagoger. Informanterna beskrev att 

de använder sig av olika metoder för att stimulera barnens språkutveckling. Konkreta 

föremål tillsammans med språket är av stor betydelse när det kommer till att arbeta med 

barn vars språk inte är tillräckligt utvecklat. Förskolor arbetade mycket med sagor, rim, 

ramsor, musik samt språkpåsar. I förskolorna var det inte vanligt med 

modersmålspedagoger detta då resurser inte alltid fanns. Det var dock vissa förskolor 

som hade pedagoger som behärskade olika språk. Pedagogerna i studien menar att en 

god grund på sitt modersmål är av stor vikt för att skapa goda förutsättningar för att lära 

sig ett nytt språk. 
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1 INTRODUKTION 

I vår verksamhetsförlagda utbildning stötte vi på flerspråkighet i flera barngrupper, 

detta medförde att vårt intresse för hur man kan arbeta med flerspråkighet väcktes. I 

dagens samhälle blir flerspråkighet allt vanligare, vilket ställer högre krav på 

förskolor och pedagoger. Syftet med detta arbete är att studera hur förskolor arbetar 

pedagogiskt med flerspråkighet men också att jämföra förskolornas arbetssätt för att 

se skillnader och likheter. 

 

Calderon (2004) menar att en negativ attityd till flerspråkighet i samhället medför att 

familjer med annan kultur avstår från att tala sitt modersmål med sitt barn. Detta 

påverkar språkutvecklingen för de flerspråkiga barnen som är i behov av ett bra 

första språk för att kunna ta till sig ett nytt språk. För att kunna ta till sig och lära sig 

fler språk är det av stor vikt att man möter alla sina språk i närmiljön (a.a.). Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi stött på detta dilemma då föräldrar väljer 

att tala med sina barn på svenska och inte på sitt modersmål. Skans (2011) hävdar att 

det handlar om pedagogernas insikt i språkens betydelse för barnets språkutveckling. 

Pedagogerna har i sin tur ansvar för att föra detta vidare till föräldrarna. Lpfö98 talar 

om att förskolan ska sträva efter att barnen i verksamheten ska utveckla sin identitet 

och känna trygghet i den. Barnen ska även känna delaktighet i sin egen kultur och ta 

hänsyn för andra kulturer. Förskolan ska arbeta efter att flerspråkiga barn ska ha 

möjlighet att såväl utveckla det svenska språket som modersmål 

(Utbildningsdepartementet, 2011). Genom att ha en bra grund på modersmålet 

skapas det goda förutsättningar att lära sig ett andra språk (Sandvik & Spurkland, 

2011). 



4 

2 BAKGRUND 

Kapitlet kommer att beröra några centrala delar som är av betydelse för studien. De 

områden som kommer att belysas är: definitioner, språkinlärning vid tidig ålder, 

vikten av att använda alla sina språk, omgivningens betydelse för språket samt 

pedagogiskt arbete med de flerspråkiga barnen. 

 

 

2.1 Definitioner 

Under detta avsnitt belyses olika definitioner av de begrepp som används i arbetet, 

detta för att skapa en bättre förståelse. 

 

2.1.1 Flerspråkighet 

Det finns fler olika sätt att definiera vad som är flerspråkighet. Sandvik och 

Spurkland (2011) beskriver att en person som är två- eller flerspråkig kan använda 

mera än ett språk i vardagslivet. Personen kan använda språket i en och samma 

konkreta situation. Deras definition är också att personens språk skiftar och används 

inom olika områden och sammanhang. Svensson (2009) hävdar däremot att 

flerspråkighet innebär att personen både kan tala och skriva på båda språken i olika 

sammanhang, och detta ska kunna göras utan ansträngningar. I detta arbete används 

Sandvik och Spurklands (2011) definition av flerspråkighet då den är mer relevant 

för undersökningen. Svenssons (2009) definition talar mer för barn i skolåldern och 

denna undersökning kommer att tillämpas i förskolan där av detta val. 

 

2.1.2 Modersmål 

Sandvik och Spurkland (2011) beskriver att sitt modersmål eller första språk är det 

som man lär sig från födseln. De menar dock att denna definition bör ifrågasättas då 

många barn faktiskt växer upp i familjer där de möter två eller fler språk från 

födseln. Detta medför att barn faktiskt kan ha fler första språk. Skutnabb Kangas 

(1981) menar att ett barn som möter två språk från allra första början har 

tvåspråkighet som modersmål. Medans barn som möter fler än två språk vid födseln 

har flerspråkighet som modersmål. Skutnabb Kangas (1981) beskriver fler 

definitioner av modersmål. En del lägger stor vikt vid ursprungslandet, vilket då 

innebär att om man är född i Sverige är svenska modersmålet. Medan en annan 

definition kan utgå ifrån kompetensen, då man lägger grunden vid det språk man 

behärskar bäst och utgår ifrån det när man talar om sitt modersmål. Det kan också 

vara så att man benämner sitt modersmål som det språk där man kan tänka, drömma 

och till exempel gör uträkningar på, vilket också kan kallas för känslospråket (a.a.). I 

detta arbete utgår vi ifrån Sandvik och Spurklands (2011) tolkning av modersmål då 

denna definition är aktuell. 

 

2.1.3 Andraspråksinlärning 

Sandvik och Spurkland (2011) menar att om man ser förstaspråket som det som man 

lär sig vid födseln så är andraspråket det som man lär sig därefter. De beskriver att 
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andraspråket är majoritetsspråket det vill säga det språk som talas i vårt samhälle. 

Axelsson (2003) beskriver även hon att andraspråksinlärning är att lära sig ett till 

språk efter att ett första språk har etablerats. Hon beskriver ytterligare att 

andraspråksinlärning sker när man är i kontakt med personer som har språket som 

modersmål. 

 

 

2.2 Språkinlärning vid tidig ålder 

Ladberg (2003) menar att små barn lär sig saker utantill men de har ofta inte 

förståelsen för det som de lärt sig. I tidig ålder handlar det om att lyssna, minnas och 

härma. Största delen av det som barn lär sig i tidig ålder är genom minnet. När man 

lyssnar och minns ord lär sig barn också de grammatiska formerna. Ju yngre man är 

desto mer tillägnar man sig ett språk genom att lyssna. Att lära sig ett nytt språk 

tidigt i livet har sina fördelar då man lätt lär sig grammatiken, uttalet och språket blir 

då automatiserat. Benckert, Håland och Wallin (2008) beskriver vikten av att möta 

språket i meningsfulla sammanhang. De hävdar att barnen bör omges av språk och i 

yngre åldrar är det betydelsefullt att barnen berikas med begrepp dagligen så att 

ordförrådet byggs på. Sandvik och Spurkland (2011) belyser att det är av stor 

betydelse att det finns flerspråkiga pedagoger eller modersmålspedagoger i 

verksamheten. Dessa pedagoger kan då hjälpa de barn som ännu inte kan 

kommunicera på sitt andraspråk, de kan samtidigt stärka deras modersmål. Ladberg 

(2003) talar om att vi föds med en strävan att vilja kommunicera med vår omvärld. 

Under det första året lägger barn en grund när det kommer till att använda språket för 

att kommunicera. Barn bekantar sig med sitt modersmål och även med andra språk 

som finns i omgivningen. Barns första språk blir en trygghet för att kunna 

kommunicera. 

 

Calderon (2006) beskriver att det finns två former av tvåspråkighet, simultan och 

successiv. Simultan innebär att barn lär sig två språk parallellt med varandra redan 

från tidig ålder. Detta är en vanlig företeelse då föräldrarna har olika modersmål 

vilket leder till att barn får två första språk. Successiv tvåspråkighet innebär att 

inlärningen av det nya språket påbörjas efter att det första redan är etablerat. Detta 

sker oftast efter tre års ålder. Det är mycket vanligt att barnen blandar sina språk. 

Ladberg (1996) beskriver att barn blandar språk, vilket beskrivs som positivt. Som 

pedagog kan man då hjälpa barn med ord som saknas i ett språk och ge dessa till 

dem. 

 

Ladberg (2003) beskriver att ett språk växer genom att barn känner trygghet och 

närhet. Om barn inte känner trygghet i språket medför det osäkerhet. Barn är 

beroende av en kontakt för att kunna känna trygghet, denna kontakt kan bland annat 

skapas med andra barn eller med pedagoger. Skans (2011) talar om språkkompetens 

hos pedagogerna i förskolan. Med denna kompetens hos pedagogerna skapas en 

trygghet hos barn vilket stödjer språklärandet. 

 

När barn blir osäkra i sin egen identitet kan det få svårigheter med sitt språk, kontakt 

med andra och sitt självförtroende. I förskolan handlar det om att lyfta fram dessa 
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barn och stärka deras identitet. Detta kan man göra genom att integrera med saker i 

verksamheten som kommer ifrån deras hemländer. Det kan handla om att ta tillvara 

på kläder, leksaker, böcker på olika språk, musik men även mat. Ett gott samarbete 

med föräldrar kan göra att miljön i förskolan känns trygg då de kan bidra med många 

föremål (Ladberg, 1996). Sandvik och Spurkland (2011) talar också kring samarbetet 

med föräldrar, om att som pedagog intressera sig för barnens olika språk och ta hjälp 

av föräldrarna för att komma barnen närmare. Det handlar om att ta tillvara på 

barnens olika livserfarenheter och utföra aktiviteter där barnen känner att deras 

bakgrund är värdefull och intressant. I arbetet med flerspråkiga barn är det väldigt 

positivt att arbeta med temaarbeten kring den kulturella mångfalden som finns. 

 

 

2.3 Vikten av att använda alla sina språk 

Ladberg (2003) menar att man som pedagog bör ta tillvara på barnens alla språk, då 

de har behov av att använda dessa i olika situationer. Calderon (2006) talar om 

hjärnans kapacitet när det handlar om att lära sig fler språk samtidigt. Hon menar 

vidare att ett barn som är flerspråkig har lättare att behärska fler språk. Det viktigaste 

för att utveckla ett språk är att det finns tillräckligt med stimulans i omgivningen. 

 

Skans (2011) talar om att pedagogernas kompetens har enorm betydelse för de 

flerspråkiga barnen. Modersmålet är väldigt viktigt då barnen kommer till en ny 

miljö och ny verksamhet och då de dessutom inte behärskar det nya språket. Ett stort 

problem kan vara att barn hamnar i en situation som inte förstås då språket är 

obegripligt vilket kan leda till otrygghet och rädsla. Calderon (2006) menar att 

människor inte har så stora kunskaper om flerspråkighet vilket leder till att många 

söker stöd och uppmuntran av pedagoger i förskolan. I samhället finns negativa 

attityder till att familjer med annan kultur talar sitt språk vilket leder till att dessa 

familjer avstår från att tala sitt modersmål med sitt barn. Attityderna som 

omgivningen har påverkar språkutvecklingen för de flerspråkiga barnen. Att möta 

alla sina språk i sin närmiljö är av stor vikt för att man ska kunna bygga vidare på de 

kunskaper som man har (a.a.). 

 

För att barn ska tillägna sig fler språk är det av vikt att föräldrarna är engagerade och 

konsekventa när det kommer till språkuppfostran. Håkansson (2003) beskriver också 

att en strategi för att bevara flerspråkighet är att barn stimuleras med alla språken 

samtidigt det vill säga att föräldrarna talar varsitt språk med barnen. Ett språk 

förloras lätt då man inte stimulerar det i tidig ålder men också självklart senare i 

livet. Ladberg (1996) menar att om språket inte används regelbundet så blir det 

åsidosatt, därmed förlorar man flytet i talet och det leder till att man får svårt att hitta 

ord. Det kan kännas som att man har förlorat språket men efter en kort tid så kommer 

det tillbaka. Svensson (1998) beskriver att barns språkförmåga på sitt modersmål 

minskar då det byter språkmiljö. Om föräldrarna talar med sitt barn på modersmålet 

stärks det åter igen men om man skulle jämföra detta barn med barn i 

ursprungslandet är språkförmågan sämre. 
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Sandvik och Spurkland (2011) beskriver vikten av att fortsätta utveckla 

modersmålet. Genom att ha en bra grund på modersmålet skapas det goda 

förutsättningar att lära sig ett andra språk. De olika färdigheter som barn har tagit till 

sig och lärt sig på sitt modersmål kan de också föra över på ett andraspråk. Detta 

genom att vara med och delta i samtal, berätta, förklara samt förstå ord och begrepp. 

Om barnen har lyckats knyta ihop olika begrepp och ord med erfarenheter det har 

tagit till sig så återstår det ”endast” att sätta nya språketiketter på erfarenheterna. 

Banks (1993) menar att för att kunna bevara sitt modersmål kan det vara av betydelse 

att man som förälder placerar sina barn i förskolor som fokuserar mycket på 

modersmålet. Det kan även vara en fördel att det finns fler barn i verksamheten som 

har samma modersmål. 

 

 

2.4 Omgivningens betydelse för språket 

Redan i treårsåldern blir omgivningen av allt större betydelse för barns språk. Barn 

iakttar, hör och ser hur andra gör och därefter härmar. Om det i omgivningen 

används fler språk så tar barn till sig detta, men om det enbart används ett språk så 

blir resultatet annorlunda och det kan bidra till språkförlust (Ladberg, 2003). 

Svensson (1998) talar om omgivningens betydelse när det kommer till beröm och 

bekräftelse, detta då barnen får positiv respons på sin språkutveckling. Sandvik och 

Spurkland (2011) beskriver pedagogisk verksamhet där det är av stor vikt för barnens 

språkutveckling att barnen kan samlas kring konkreta föremål som anses som 

intressanta. Detta bör ske i naturliga situationer såsom under lek, utflykter, men även 

när de ritar. Det handlar om att pedagogen fångar tillfället och tar hjälp av 

omgivningen för att utveckla barns språk det vill säga sätta ord på de föremål som 

förekommer och dyker upp. Språket utvecklas då barn och vuxna ständigt 

kommunicerar om vad de ser, gör, hör och tänker. 

 

Svensson (1998) talar om att det inte bara handlar om språket utan även om olika 

kulturer, tankesätt, normer och traditioner som speglar olika språk. Med hjälp av 

språket så skapas nya tankar och värden ses på ett annat sätt. Med hjälp av språket 

utrycks inte bara tankar utan de skapas också nya tankar. Svensson (1998) menar 

vidare att det är betydelsefullt för barn att de lär sig de olika kultursystemen som 

språken respresenterar. Barnen måste ha en god känsla för språket för att kunna leka 

med ord samt vrida och vända på dem. Men även kunna ha en bra förståelse för de 

olika språkens uppbyggnad, detta för att kunna veta hur språket är uppbyggt och hur 

de ska bygga upp meningar. 

 

Björk-Wilens (2006) beskriver sina studier som visar på att pedagogiska rutiner och 

mönster i förskolan vägleder barnen i deras deltagande i förskolan. Barnen väljer 

själva ofta en enspråkig norm i samspel med varandra och i lärarledda aktiviteter. 

Barnens språkanvändning och språkval är av stor vikt. 
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2.5 Pedagogiskt arbete med de flerspråkiga barnen 

Ladberg (1996) menar att det finns många olika aktiviteter där språket stimuleras. 

Pedagoger bör ständigt benämna vardagliga begrepp för barnen. När man ska lära 

barn nya begrepp är upprepning en bra metod, därför är rutiner mycket betydelsefullt 

i förskolan. Ett lekfullt lärande med rim och ramsor främjar språkinlärningen. 

Ladberg (2003) fortsätter att tala om att språklekar leder till att barnen leker fram 

språket genom att samspela och laborera. Genom att använda språklekar som 

aktivitet kan man ta tillvara på barnens olika språk i barngruppen. I arbete med 

barnens språk är det också av vikt att använda sig av alla sina sinnen, då alla lär sig 

på olika sätt (a.a.). Obondo och Benckert (2001) beskriver att man bland annat kan 

arbeta med sagor för att utveckla barnens språk. Att dela in barngruppen i mindre 

grupper gör att man kan fokusera och anpassa språket efter just den lilla gruppens 

behov. 

 

2.5.1 Språklekar 

Ladberg (2003) talar om att ta hjälp av rim och ramsor för att stärka 

språkinlärningen. I förskolan kan man när som helst under dagen använda sig av 

olika former av sånger, ramsor och rörelselekar. I förskolan finns det många kortare 

stunder om dagen som man bör utnyttja till just rim och ramsor. När man lyckas 

fånga dessa stunder och arbetar med språket blir barnen mer språkligt medvetna. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar att nonsensrim ofta kan vara förvirrande 

för flerspråkiga barn. Ramsor är ofta språkmelodier vilket gör det svårt att direkt 

översätta till andra språk. Det man kan göra är att förklara innehållet på modersmålet 

för barnen för att skapa en förståelse för ramsan. Ladberg (2003) talar däremot om 

att det inte alltid är nödvändigt att barnen förstår rim och ramsor i början. Vid dessa 

pedagogiska språkinlärningssituationer är det den lustfyllda upplevelsen som är 

viktigast. När barnen är nyfikna och med glädje intresserar sig för rim och ramsor 

bekantar de sig med både språkets ljud och uppbyggnad. Det är däremot mycket 

betydelsefullt för barnens språkutveckling att använda sig av ord som är bekanta, till 

exempel barnens och deras föräldrars namn. Calderon (2004) påpekar att bilder och 

föremål förtydligar sånger, rim och ramsor vilket förenklar för de flerspråkiga 

barnen. Genom att peka på föremål samtidigt som man sjunger orden utvecklas 

förståelsen för språket. 

 

Ladberg (1996) menar att när man leker med ett språk genom att vända på ord, hitta 

på nonsensord så stärker det språkkänslan. Sterner och Lundberg (2010) beskriver 

Före Bornholmsmodellen. Denna modell ger barnen möjligheter att utforska språkets 

olika delar på ett lustfyllt och roligt sätt, vilket främjar språkutvecklingen. Det 

hjälper också barnen att förbereda sig inför skolans läsinlärning (a.a.). Det finns 

mängder med språklekar att använda i arbete med barn för att utveckla deras språk. 

För att lekar ska bli mer meningsfulla kan man använda sig av bilder och föremål 

som ingår i ett sammanhang (Ladberg, 1996). 

 

2.5.2 Böckers betydelse för språket 

Genom att kommunicera kring en bok vid sagostunder gynnas barnens 

andraspråksinlärning. För att få en bra lärandesituation måste dessa sagostunder 
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planeras grundligt och man måste med noggrannhet välja ut de böcker som främjar 

språkinlärningen mest. Vid en sagoläsning är det av vikt att pedagogen associerar 

och kopplar sagan till barnens vardag, detta leder till att barnen lättare kan förstå 

olika sammanhang (Obondo & Benckert, 2001). Obondo och Benckert (2001) 

belyser vidare vikten av sagostunder. Detta genom att benämna att man bör inkludera 

barnen i berättandet genom att bland annat låta barnen sitta med en likadan bok 

framför sig för att följa sagans händelser, här är det extra viktigt att tala kring texten 

på olika sätt. Vid återberättande har barnen stöd ifrån de bilder som boken innehåller. 

Ladberg (2003) påpekar också att sagor och berättelser tillför barnen ett varierat 

språk och ger dem mängder med nya ord att arbeta med. För att fånga barnens 

intresse bör man använda sig av olika sätt att berätta en saga på, det kan handla om 

att exempelvis använda flanomaterial samt göra bordsteater. När man arbetar med 

saga som tema kan man använda sig av enbart en saga men att barnen får möta denna 

i olika uttrycksformer. Språket blir på detta sätt starkare och barnen tröttnar sällan då 

arbetet hela tiden utvecklas med nya arbetssätt. 

 

Sandvik och Spurkland (2011) talar också kring att arbeta med litteratur för att 

stimulera språket. De beskriver att det finns många olika sätt att arbeta med litteratur 

vilket gör det intressant för barnen. För att kunna genomföra så bra 

språkstimulerande lässtunder som möjligt bör förskolan skapa platser som skapar 

lustfylldhet. Detta kan vara en läshörna, skapa mindre grupper av barn, ha böcker på 

svenska och på modersmålet, rekvisita tillgängligt, samt ha tillgång till olika figurer 

som kan gestalta de olika personerna i böckerna. För att ta till sig nya ord handlar det 

om att knyta an till den fysiska kontexten. Detta kan till exempel innebära att boken 

som är i fokus för tillfället handlar om en lantbrukare. För att barnen ska kunna 

koppla en språklig benämning till en handling kan man möjligtvis åka till en 

lantbrukare och se gården och se vad man gör. I ett temaarbete är det också av vikt 

att man använder sig av ett rikt språk för att få med sig alla barnen (a.a.). 

 

För att skapa en trygghet hos de barn som inte har svenska som modersmål bör man 

ha många böcker och föremål som de känner igen från sitt hemland. Detta kan man 

troligtvis få tillgång till genom att tala med föräldrarna och be om litteratur med 

mera. På detta sätt känner föräldrarna att förskolan visar intresse för deras språk och 

ser det som värdefullt i arbetet med barnen. Den kulturella mångfalden kan bidra 

med mycket och det handlar om att man som pedagoger ser möjligheterna. 

Temaarbeten utefter barnens olika kulturer är ett exempel då de kan ta med sig mat, 

tidningar, kläder med mera till förskolan och arbeta med (Sandvik & Spurkland, 

2011). 

 

2.5.3 Användning av IKT för att främja språkutvecklingen 

Lundh, Davidsson och Limberg (2011) beskriver utifrån pedagogers syn på IKT- 

användningen att de hellre lämnar barn sittandes med böcker än att sitta vid en dator 

då det ofta krävs mer tid av pedagogerna för att hjälpa till. Svensson (1998) talar 

däremot om datorn som ett hjälpmedel för att främja barns språkutveckling. Barn 

som använder datorn som ett verktyg för att kunna uttrycka sig i bild, text och ljud 

får ett annorlunda tankesätt som leder till att de ställer nya och annorlunda frågor. 

Pedagogen har stor betydelse när det handlar om att använda datorn som verktyg för 
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inlärning. När pedagogen uppmuntrar barnen att använda datorn parvis eller i grupp 

ökar deras sociala beteende. Barnen hjälps då åt och samarbetar (a.a.). Folkesson 

(2004) menar att datoranvändning kan förknippas med tekniska problem men enligt 

pedagoger och barn i hennes undersökning upplevs det att datorn är en positiv del av 

verksamheten då man hjälps åt och det skapas ett lugn. Med hjälp av datorn kan 

barnen laborera och det är betydelsefullt att det är enkla samt lekfulla program som 

barnen får ta del av. Barn ställs inför olika alternativ och de kan ta hjälp av datorn för 

att reflektera och beskriva sina skapelser. 

 

2.5.4 Mångfaldens möjligheter 

Doverborg och Pramling (1999) påpekar att det handlar om att lyfta fram och 

fokusera på omvärlden som innefattar allt och även ta del av erfarenheterna som 

finns i barnens vardag. De beskriver även att ta tillvara på varje situation och lägga 

fokus kring något ur barnens omvärld och göra detta synligt. Det handlar inte om 

vem som uppmärksammar en situation, det kan likaväl vara barn liksom pedagoger. 

Det är ändå pedagogen som väljer hur man ska utveckla och ta tillvara på 

situationen. Ur detta perspektiv är det pedagogens kompetens som är i fokus och 

pedagogiken blir synlig utefter denna. Doverborg och Pramling (1999) menar vidare 

att pedagogens uppgift i en barngrupp är att hitta olika sätt som gör mångfalden 

synlig, detta kan vara i form av tankar, idéer samt använda sig av frågeställningar 

som förtydligar. 

 

2.5.5 Dilemman med pedagogiskt arbete kring mångfalden 

Lunneblad (2006) beskriver utifrån sin studie att mångfalden ofta osynliggörs då 

pedagogerna inte talar så mycket om olikheter. Detta på grund av att de lyfter fram 

vikten av att alla ska behandlas på liknande sätt. Han påpekar att pedagogerna anser 

att det är svårt att inkludera den kulturella mångfalden på ett naturligt sätt i 

förskolan. Calderon (2004) menar även hon att det finns tendenser till att 

pedagogerna bemöter barn som har svenska som modersmål och barn som har annat 

modersmål annorlunda. Det skapas mer talutrymme till de barn som har svenska som 

modersmål. Med tanke på att det ofta är i förskolan som de flerspråkiga barnen möter 

svenska måste pedagogerna vara mer medvetna om sitt förhållningssätt och se till att 

talutrymmet fördelas jämt (a.a.). Sandvik och Spurkland (2011) talar om hur viktigt 

det är för flerspråkiga barn att få chans att använda språket så mycket som möjligt i 

olika situationer. Detta gör det ännu viktigare att som pedagog vara väl medveten om 

vad man gör och varför. 

 

Torpsten (2008) talar om att flerspråkiga barn kan uppleva att det är en nackdel att 

behärska fler språk istället för att se det som positivt. Detta upplever barnen då de 

märker att de skiljer sig ifrån de andra, då de är i behov av annan undervisning eller 

behöver hjälp ifrån en modersmålspedagog. Torpsten (2008) menar vidare att de 

flerspråkiga barnen anser sig själva som avvikande från normen då det är onormalt i 

verksamheten. Svensson (1998) menar då att det är viktigt för de flerspråkiga barnen 

att lära sig de olika kultursystemen för att kunna uttrycka sig och känna en 

tillhörighet. 
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3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att studera hur man arbetar med flerspråkiga barn 

i praktiken. Fokus kretsar kring flerspråkighet i förskola. Något som är intressant att 

undersöka är likheter och skillnader i olika stadsdelar med det pedagogiska arbetet 

kring flerspråkighet samt hur stor vikt modersmålet har för barnens språkutveckling. 

 

 Hur upplever pedagoger arbetet med flerspråkiga barn i förskolan? 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras utgångspunkter för den empiriska studie som genomförts. 

 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi valde att använda oss utav intervju som undersökningsmetod. Att använda sig av 

intervjuer som metod skulle troligtvis leda till en mer innehållsrik studie med mer 

kvalitet. 

 

I intervjun användes öppna frågor vilket gjorde det möjligt för pedagogerna att vara 

personliga och vi fick mer innehållsrika svar. Patel och Davidsson (2009) beskriver 

en hög grad av standardisering och en låg grad av strukturering. Detta innebär att 

intervjun innehöll öppna frågor. Intervjuerna utgick ifrån en intervjumall vilket 

gjorde att intervjun blev strukturerad till viss del men den förändrades utifrån 

pedagogen som blev intervjuad. Løcken och Søbstad (2009) beskriver direkta 

intervjuer, här brukar man skilja på personlig intervju och telefonintervju men dock 

är båda direkta intervjuer. De menar vidare att telefonintervju har en stor brist då 

man inte får kontakten ansikte mot ansikte. Detta är dock en möjlighet då det inte 

finns chans till en personlig intervju. Det gjordes både personlig intervju samt 

telefonintervju. Telefonintervju gjordes då vi ville jämföra olika stadsdelar. Detta 

gjordes genom att ringa till pedagoger i tre storstäder. De personliga intervjuerna 

valde vi att göra i en småstad på förskolan där pedagogerna arbetade. I 

informationsbladet beräknades intervjun till att ta ca 45 minuter. Detta för att minska 

stressfaktorn och för att pedagogerna skulle kunna känna sig avslappnade och även 

ha möjlighet att kunna ge längre svar. 

 

Vårt syfte var att studera hur förskolor arbetar pedagogiskt med flerspråkighet men 

också att jämföra förskolornas arbetssätt för att se skillnader och likheter. I likhet 

med Patel och Davidsson (2009) ansåg vi att pedagogerna bör få mycket utrymme 

till att besvara frågorna utifrån deras erfarenheter kring ämnet, detta är ytterligare en 

aspekt till att intervju med öppna frågor valdes som undersökningsmetod. 

 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

När vi valde att använda oss utav intervju som undersökningsmetod började vi med 

att diskutera vilka pedagoger som var lämpligast att intervjua. Vår slutsats var att 

pedagogerna skulle arbeta aktivt i en förskola där det arbetades med flerspråkiga 

barn. Vår undersökningsgrupp bestod av nio förskolepedagoger som arbetade på 

olika sätt. Telefonintervjuer gjordes med sex pedagoger i tre storstäder varav två i 

varje stad. Därefter besökte vi även två förskolor i en småstad och gjorde personlig 

intervju för att få så många perspektiv som möjligt. Dessutom valde vi att intervjua 

en förskolepedagog med lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn 

utomlands. Denna förskolepedagog fick själv besvara våra frågor och mejla tillbaka 

svaren då pedagogen inte hade tid för en telefonintervju. 
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4.2.1 Verksamhetsinformation 

För att skapa en tydlighet i undersökningsgruppen följer nu en tabell med kort 

beskrivning av de olika pedagogernas verksamheter. I tabellen nedan ser man typ av 

stad, ålder på barnen i verksamheten, hur många nationaliteter det finns samt hur stor 

del av barngruppen som är flerspråkiga: 

Tabell 1. 

Typ av stad  Ålder på barn Nationaliteter Antal procent  

Storstad A Ett till tre år 13 till 14 100 procent 

Storstad B Ett till fyra år Fyra  99 procent 

Storstad C Ett till fyra år Fem till sex 99 procent 

Storstad D Ett till tre år Fyra 100 procent 

Småstad E Fem år Fyra 45 procent 

Småstad F Ett till två år Fem 25 procent 

Storstad G Tre till fem år Åtta till tio 99 procent 

Storstad H  Två till fem år 14  50 procent 

Utland I Ett till sex år Tre till fyra 50 procent 

 

 

4.3 Genomförande 

Innan vi startade vår undersökning gjordes en provintervju med en verksam pedagog 

för att se kvalitén på våra frågor. Utifrån detta fick vi utveckla frågorna och lämpliga 

följdfrågor blev synliga. För att ta kontakt med olika förskolor användes olika 

metoder. Vi började med att söka på lämpliga förskolor som passade vårt ämne, 

mångfald i förskolan. De förskolor som valdes ut hittades genom att söka via 

hemsidor på internet. Det var svårt att hitta information om hur förskolorna arbetade 

men vi utgick mycket från de bilder som var upplagda på förskolornas hemsida. De 

förskolor vi valde att besöka i småstaden hade vi mer information om vilket gjorde 

valen enklare. Därefter mejlade vi samtliga förskolor och bifogade 

informationsbladet (Se bilaga 1). Då vi inte fick någon respons på vissa av våra mejl 

valde vi att ringa upp förskolorna personligen vilket ledde till bättre respons och på 

detta sätt kunde vi utföra intervjuerna. I dessa fall berättades det muntligen för 

pedagogerna vad som stod i informationsbladet. Det var dock vissa som svarade på 

mejl och dessa hade vi en mejlkontakt med inför intervjun. I det första samtalet med 

varje pedagog var vi väldigt tydliga med att klargöra för pedagogerna att de är helt 

anonyma i undersökningen men även att samtalet skulle spelas in enbart för att vi 

skulle kunna bearbeta och sammanställa svaren. Pedagogerna hade inget emot att 

samtalet spelades in. Vi anpassade oss efter förskolornas önskemål om tid och datum 

för intervjuerna då vi ansåg att detta leder till en mer avslappnad intervju då de själva 
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valt en tidpunkt som passar. Vi upplevde att pedagogerna var stressade kring att få en 

tid till intervju när vi ringde, men då vi anpassade oss helt efter deras möjligheter 

blev deras intresse större. De var väldigt tillmötesgående och ville gärna hjälpa till. 

De två personliga intervjuer som gjordes på två förskolor i småstaden resulterade i 

att vi fick möjlighet att se verksamheten. Detta gjorde att vi fick en större förståelse 

för hur de arbetar kring material med mera. Telefonintervjuerna genomfördes med 

sex pedagoger. Sammanlagt har vi ca fyra timmar relevant inspelat material. 

 

 

4.4 Databearbetning 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en telefon med högtalarfunktion och utifrån 

den har samtalen spelats in via en mobiltelefon samt dator. Efter varje intervju har vi 

transkriberat våra intervjuer och gått igenom likheter och skillnader. För att 

sammanställa resultatet har vi noga bearbetat svaren och det har resulterat sig i att 

kategorier och underrubriker skapats. Dessa har vi tagit fram då vår tanke med 

undersökningen var att hitta lämpliga rubriker utefter vår frågeställning. Vi utgick 

ifrån en kvalitativ analys som beskrivs av Løcken och Søbstad (2009) som en analys 

där man fokuserar på vad som är typiskt med ett visst arbete men även att kunna 

skilja den ifrån andra och se det utmärkande. 

 

 

4.5 Reliabilitet och Validitet 

För att kontrollera reliabiliteten i vår undersökning valde vi att både under de 

personliga intervjuerna samt under telefonintervjuerna vara två intervjuare för att den 

ena skulle kunna registrera svaren från den intervjuade parallellt med intervjuaren 

(Patel och Davidsson, 2009). Vi valde även att spela in våra intervjuer för att kunna 

gå tillbaka och studera. Patel och Davisson (2009) talar också här om att detta sätt är 

bra då man genom inspelning kan gå tillbaka och försäkra sig om att man uppfattat 

korrekt. För att öka validiteten i undersökningen har vi valt att göra två intervjuer i 

varje stadsdel, detta gjorde vi för att vi skulle få en större bredd i undersökningen och 

för att en variation i pedagogernas svar skulle bli synlig. 

 

 

4.6 Felkällor 

Vi var väl medvetna om att telefonintervjuer har brister. Løcken och Søbstad (2009) 

menar att det finns brister när man saknar ansikte emot ansikte kontaken och i detta 

fall kommer inte det icke verbala budskapet fram då man inte ser varandra. När vi 

intervjuade via telefon kunde det förekomma vissa störande moment, så som att en 

pedagog befann sig utomhus. Detta trots att de fått bestämma tid och datum för 

samtalet. Vissa pedagoger missförstod vissa frågor då de började svara på frågan 

utifrån deras uppfattning men då fick vi formulera oss bättre och mer ingående. Vi 

upplevde att det var svårt att få tag i pedagoger som ville ställa upp för en 

telefonintervju, då de hade mycket att göra i verksamheten för tillfället eller ont om 

personal. 
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4.7 Etiska aspekter 

Det viktigaste med vår undersökning var inte att veta vem som svarade på frågorna 

utan det mest betydelsefulla för oss var pedagogernas arbetssätt. Detta gjorde vi klart 

för pedagogerna som vi intervjuade genom att ha utgått ifrån vetenskapsrådets 

(2005) beskrivning kring anonymitet. Vetenskapsrådet (2005) beskriver att i vissa 

fall av studier är inte identitet av betydelse utan svaret är det viktiga. En annan viktig 

del i undersökningen var också att fråga pedagogerna ifall vi kunde spela in intervjun 

för att senare kunna bearbeta och sammanställa svaren. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel behandlas resultatet utifrån de nio intervjuer som gjorts med 

pedagoger i verksamheter. Det har skapats kategorier efter insamlat material. Det 

mest centrala i arbete utgår ifrån frågeställningen: Hur upplever pedagoger arbetet 

med flerspråkiga barn i förskolan? 

 

 

5.1 Det pedagogiska arbetet 

Under detta avsnitt kommer vi att belysa det som pedagoger menar är av vikt för 

barnens språkutveckling. 

 

5.1.1 Språk 

De olika pedagogerna arbetar på olika sätt. Detta beroende på vad de har för 

barngrupp. Men alla anser att språket är den viktigaste delen i verksamheten och att 

samtalen och dialoger i barngruppen främjar barnens språk. Att samtala kring 

vardagliga händelser och läsa böcker är en stor del i arbetet. Det svenska språket är i 

fokus i verksamheterna under hela dagarna och därför är det otroligt viktigt att vara 

övertydlig som pedagog och använda sig av rätt ord och begrepp. Pedagogerna 

beskriver att man som pedagog bör ha ett rikt ordförråd för att utveckla barnens 

språk. 

Tydlighet tycker jag är det viktigaste, att man visar bilder, böcker. 

 

I de vardagliga situationerna lär sig barnen språket bäst enligt pedagogerna. För att 

främja barnens språk används varierande uttrycksformer. Alla pedagoger belyser att 

de saknar utbildning i svenska som andraspråk men de beskriver att de utgår mycket 

ifrån tidigare erfarenheter och hjälps åt i verksamheten. I verksamheterna använder 

man sig både av det verbala språket men också av det icke verbala i form av bilder, 

kroppsspråk samt illustrationer. Pedagoger förespråkar rim, ramsor, sånger, 

språkpåsar och flanosagor i arbetet med barnen, detta på barnens alla språk om det 

finns möjlighet. Vissa pedagoger menar också att i arbetet med de allra yngsta 

barnen är det bra med tecken som stöd då även de som inte har ett utvecklat språk 

kan kommunicera med hjälp av dessa. I arbetet med de flerspråkiga barnen är det 

noga med att man förstärker det som man gör genom att förtydliga. 

När man sjunger sånger, att man förstärker för att visa eller när man berättar en 

saga så använder vi handdockor. 

 

Två av pedagogerna arbetar delvis utefter Före Bornholmsmodellen, som är ett 

kartläggningsmaterial som belyser språket. Resterande pedagoger arbetar inte efter 

någon modell. En pedagog som inte arbetar efter någon speciell modell menar bland 

annat att de arbetar efter barnens intresse så att delaktighet står i fokus. 
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5.1.2 Böckernas betydelse 

Vissa av pedagogerna lyfter fram vikten av att läsa för barnen, de förespråkar att man 

sitter i en liten grupp och samtalar med barnen kring händelser i boken. En pedagog 

menar också att det kan vara bra om man låter barnen ha samma bok som pedagogen 

läser framför sig för att lättare följa med i sagan. En av pedagogerna beskriver att de 

har sagostund på både svenska och arabiska då majoriteten av barn är arabiskt 

talande. 

Att sitta ett par barn och en vuxen och titta i böcker och läsa böcker och återge 

vad som händer i sagan. 

 

En annan pedagog lade fokus på olika teman och de arbetade för tillfället med 

böcker, då barnen fick ta med en egen bok till förskolan och berätta och visa upp för 

de övriga barnen. Med hjälp av att läsa böcker blir språket mer tydligt och man kan 

koppla texten till ett sammanhang då pedagogen låter barnen återge berättelsen och 

därefter se vad barnen förstår och vad som behövs förtydligas. Då barnen får ta med 

böcker hemifrån blir deras hemland integrerat i verksamheten vilket är positivt för 

barnens självbild. 

Vi jobbar ju med böcker, deras favoritbok just nu och då har det ju kommit 

böcker ifrån deras eget hemland som de har fått visa. 

 

5.1.3 IKT 

Pedagogernas beskrivningar om hur man arbetar med IKT ser olika ut. Att arbeta 

kring just datorn är vanligare då barnen är lite äldre medan man med mindre barn 

använder sig av digitalkamera. Många pedagoger förespråkar datorn som ett bra 

verktyg för att främja barnens språk och samspel i barngruppen då de tillsammans 

kan sitta kring datorn och hjälpas åt med uppgifter och spel. 

Vi använder digitalkameran, videokamera, barnen sitter vid datorn, vi har digital 

fotoram och barnen får även sitta själva och använda sig av de olika sakerna för 

att med hjälp av dessa visa vad de ser och hur de tänker. 

 

Utifrån pedagogernas svar används digitalkameran samt videokameran flitigt då för 

att fotografera och filma dagen för att följa upp. Man kan lättare samtala med barnen 

utifrån bilderna vilket ger ett stöd för barnens språkutveckling. En pedagog beskrev 

att de nyligen fått in en Smartboard som de ska få utbildning kring och att de arbetar 

mycket kring datorn via ett program som heter medioteket då man kopplar upp sig 

och kan hitta mängder med bra pedagogiskt material. Ytterligare en pedagog menar 

att de på den förskolan använder sig av IKT då de exempelvis låter barnen skapa 

filmer och varje barn har en egen mapp på datorn där olika material finns samlat. 

Datorn används också för att främja språkutvecklingen då det finns spel på olika 

språk och detta upplevs som väldigt positivt från både pedagoger och barns sida. 

 

5.1.4 Förskolans samverkan med föräldrar 

Pedagogerna beskriver samarbetet med föräldrarna som oerhört viktigt. Samtliga 

pedagoger poängterar vikten av att skapa en god kontakt med föräldrarna för att 

sedan kunna få med sig barnen. Enligt åtta av pedagogerna är föräldrar väldigt 
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delaktiga i teman och dylikt då de exempelvis sponsrar med diverse föremål från 

deras hemländer. Inför olika teman är det olika förberedelser och detta skickas ut till 

föräldrarna så att de kan skapa en förförståelse för barnen. 

Vi ber föräldrarna komma hit och läsa sagor för barnen på sitt modersmål. 

 

En pedagog menar att de bjuder in föräldrarna till olika familjeträffar då de har 

knytkalas och tar med sig mat och musik ifrån deras hemländer, de äter då 

tillsammans och lär av varandra. Däremot beskriver en pedagog att de tyvärr inte 

samverkar så mycket med föräldrarna inför olika teman men det är något som de ska 

börja arbeta med inför kommande läsår. 

 

 

5.2 Modersmål 

I detta avsnitt belyses pedagogernas arbete kring barns modersmål, vi har delat in 

denna kategori i underrubrikerna, modersmålspedagog i verksamheten, 

modersmålets betydelse samt tolksamtal. 

 

5.2.1 Modersmålspedagog i verksamheten 

Utifrån intervjuerna ser det olika ut när det kommer till att sätta in modersmålsstöd 

vid tidig ålder men det är vanligast att barn vid tre års ålder eller senare får 

modersmålsstöd. Två av pedagogerna beskriver att de har modersmålspedagoger som 

kommer ut till förskolorna och detta upplevs som positivt då de är med i 

verksamheten och integrerar de flerspråkiga barnen. De beskriver 

modersmålspedagoger som en bro emellan förskolans personal, barnen samt 

föräldrarna. Det som pedagogerna anser är av stor vikt är att modersmålspedagogen 

är med i verksamheten och inte går undan med dessa barn. 

Jag tycker vi har en bra dialog med dem så det är liksom, jag känner inte att de är 

för sig själva (...) utan de är med oss. 

 

Pedagogerna påpekar dock att det naturligtvis är viktigt att barnen och 

modersmålspedagogen kan gå iväg och sätta sig i ett eget rum när de vill höra en 

saga på deras modersmål. Pedagogerna beskriver vidare att modersmålspedagogerna 

har med sig sitt egna material i form av böcker och sånger som de tar fram i arbetet 

med barnen. De modersmålspedagoger som finns tillgängliga för några förskolor 

kommer ut en gång i veckan och är med barnen. Pedagogerna har beskrivit att det är 

upp till föräldrarna att ansöka om modersmålsstöd, men det är pedagogernas uppgift 

att meddela dem om att det finns möjlighet till att få det stödet. En annan pedagog 

beskriver däremot att modersmålsstöd inte förekommer i förskolan, dock finns det 

ibland personal i verksamheten som kan barnens olika språk och kan hjälpa dem. 

Allmänt finns det inget, så kan man inte erbjuda barnen i förskolan 

modersmålsträning. 

 

På vissa avdelningar har vi personal med samma modersmål som barnen som 

kan hjälpa dem att förstärka modersmålet genom att prata deras modersmål. 
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5.2.2 Modersmålets betydelse 

Samtliga pedagoger beskriver vikten av modersmålets betydelse som grund för att 

lära sig svenska. Har man ett bra första språk är det lättare att lära sig ett nytt språk. 

Pedagogerna uppmuntrar barnens föräldrar att tala sitt modersmål med barnen så 

mycket som möjligt hemma. 

Vi uppmuntrar ju föräldrar att man ska tala sitt modersmål hemma, för att det är 

ju grunden för att lära sig svenska. 

 

En pedagog beskriver även att de i verksamheten uppmuntrar barnen att tala sitt 

modersmål med varandra i leken då fler i barngruppen har samma modersmål. Detta 

är ett sätt som man bör ta tillvara på för barns vidare språkutveckling. Genom att 

uppmuntra deras modersmål i förskolan skapas en positiv bild för barnen och deras 

första språk blir då integrerat i verksamheten. Samtliga pedagoger ser till vikten av 

att barnen bör ha ett bra modersmål. I samtalen kom det även fram att pedagogerna 

dock inte alltid arbetar med modersmålet då det dels handlar om en kostnadsfråga 

men också om pedagogernas kompetens. Pedagogerna överlämnar ansvaret till 

föräldrarna. 

På de platser som jag jobbat talar man bara konsekvent svenska. Deras eget 

språk får föräldrarna stå för. 

 

5.2.3 Användning av tolk i förskolan 

De olika pedagogerna på de olika förskolorna talar om vilka möjligheter de har när 

det kommer till tolksamtal. Det ser olika ut när man talar med dem, vissa av 

förskolorna har redan den resursen, då de arbetar i en mångkulturell miljö, där det 

finns personal som talar de olika språken som finns på förskolan. Medan andra söker 

efter tolkar och detta står kommunen för och hjälper dem med. Två av förskolorna 

tar då upp detta med möjligheterna som de har på förskolan när det kommer till att 

tolka till föräldrar. 

Vi tolkar ju åt varandra här, vi använder det som vi har i huset. Det enda språket 

som vi inte klarar av är mongoliska. 

 

Men de pedagoger som inte har samma möjligheter, och som behöver tolk anser inte 

att det är något problem med att få tag på tolk. De ställer sig positiva till 

användningen av det, och anser att det ger goda möjligheter för att få en bättre 

relation till föräldrarna. Med hjälp av tolk kan pedagogerna förklara för föräldrarna 

så att de får en bättre förståelse för hur verksamheten fungerar och här anser de att 

det är bra att kunna använda sig av tolk om man är i behov av det. Med hjälp av en 

tolk kan också missförstånd undvikas. 

Sen har vi alltid tolk till våra föräldrar så att, att få tolk det finns det goda 

möjligheter, det får vi alltid använda. 
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5.3 Mångfalden 

Detta avsnitt betonar pedagogernas svar utifrån vilka möjligheter samt dilemman 

som kan komma fram i arbetet med mångfalden. 

 

5.3.1 Möjligheter 

Pedagogerna på de olika förskolorna lyfter fram det positiva med att vara en del av 

det mångkulturella samhället. De talar om att det är intressant att få ta del av olika 

kulturer men även hur de barn som inte är flerspråkiga blir integrerade i de 

flerspråkiga barnens vardag. Barnen visar ett intresse och tycker det är roligt att se 

något som de själva inte är vana vid. Pedagogerna menar att det är väldigt lärorikt 

och att man lär sig något nytt varje dag och att det finns många möjligheter med 

mångfalden. 

Man får en så stor inblick i hur många olika kulturer det finns. Man är mer öppen 

för att vi faktiskt är olika. 

 

Att jobba i ett mångkulturellt samhälle är fantastiskt spännande. 

 

5.3.2 Dilemman 

När man som pedagog möter nya människor med annan syn på exempelvis 

barnuppfostran med mera kan det vara svårt att mötas på halva vägen. Det som 

pedagogerna belyser som den svåraste biten är språket. Pedagogerna kan känna att 

det är svårt att bemöta föräldrar då de inte alltid förstår vad man vill säga, men även 

tvärtom att som pedagog inte förstå föräldrarna, och det kan då lätt bli missförstånd. 

Då blir det lätt att man måste ta till andra vägar för att kunna förstå varandra. Ett 

exempel som en pedagog belyser som en lösning är följande: 

Det låter hemskt att säga, men man brukar förvisa sig om att äldre syskon tar nog 

ett ansvar där och läser för sina föräldrar. 

 

Ett annat exempel som kan vara ett problem som kan uppstå när det kommer till 

språket är hur man löser konflikter. Dessa kan uppstå då pedagogen inte alltid förstår 

situationen, då det är på ett annat språk. En sådan konflikt kan också leda till 

dilemman när det kommer till att förklara vad som hänt för föräldern. Här gäller det 

att man som pedagog är tydlig och vet vilka åtgärder som behövs för att lösa 

problemet. En pedagog beskriver att det kan vara svårt att veta hur man ska möta ett 

sådant problem. I denna verksamhet har man tagit hjälp av en person som talade 

samma språk som barnen och genom detta kunde problemet som uppstod lösas. Det 

finns dock inte alltid detta alternativ då man inte har tolk eller personal som kan 

barnens modersmål. En annan pedagog talar om att man i vissa lägen kan se det som 

något svårt att kunna möta dessa barn och deras behov, då man inte alltid behärskar 

språket. Här kan det vara svårt att få fram verksamhetens syfte och därför blir det 

svårt att möta alla på deras egen språknivå. 

Det stora dilemmat är ju bristningar i språket, det är ibland svårt att 

kommunicera. 
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Ett annat problem som kan uppstå när det kommer till en mångkulturell förskola är 

hur den svenska kulturen kan krocka med de flerspråkiga barnens kulturer. Hur bör 

man som pedagog bemöta dessa olikheter som kan uppstå. Detta kan i vissa lägen ses 

som något svårt, då man inte är van vid detta, från sin egen kultur och sitt sätt att se 

på saker, pedagogen berättar: 

Det är en flicka i den andra gruppen vars pappa eller vars familj är mer troende 

än andra så är dem mycket troende inom sitt och han uttryckte sig själv för att 

vara en helig man inom sitt. Så där är jag osäker på men det vet ju kollegor som 

har den tösen om hon får vara med i för han tittar inte på oss eller tar oss inte i 

handen med oss kvinnor, han bemöter inte oss. 

 

Åtta av nio pedagoger beskriver de olika kulturerna och att de inte får lägga in några 

religiösa värderingar i verksamheten. De arbetar istället översiktligt med de kulturer 

som finns i barngruppen. Inför exempelvis julen arbetar de med den svenska kulturen 

och när det är ramadan uppmärksammar de den och så vidare. En pedagog beskriver 

däremot att de inte arbetar så mycket kring olika kulturella högtider utan det största 

fokus ligger kring de svenska högtiderna. 

Vi arbetar mer med de svenska högtider så som julen, men inte med ramadan. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

Det som genomsyrar hela resultatet är att språket är en betydelsefull del av arbetet 

med de flerspråkiga barnen. Förskolorna arbetar konsekvent med det svenska språket 

och det är av stor vikt att vara tydlig i sitt språk som pedagog och benämna ord och 

begrepp i den vardagliga verksamheten. Pedagogerna använder sig både av det 

verbala men även det icke verbala för att kommunicera med barnen. De använder 

mycket föremål för att förstärka olika ord och begrepp. Att läsa litteratur för barnen 

gör att deras språk utvecklas då de får lyssna och återberätta sagor. 

Modersmålsstödet varierar när det kommer till ålder och resurser. Det är vanligast att 

modersmålsstöd sätts in vid tre års ålder och uppåt men det finns dock de förskolor 

som har tillgång till det tidigare. Pedagogerna belyser att det är positivt med 

modersmålspedagoger som kommer ut till förskolor. Modersmålspedagogerna tar 

med sig eget material och de integreras även i verksamheten. Pedagogerna belyser 

modersmålets betydelse då de menar att det är en viktig grund för att kunna ta till sig 

det svenska språket. Föräldrar uppmuntras att tala sitt modersmål med barnen då det 

inte alltid finns tillgång till modersmålspedagog eller pedagog som kan barnens 

språk i verksamheten. Barnen uppmuntras också att tala sitt modersmål med varandra 

i leken. Tolksamtal ser olika ut beroende på förskola. Vissa förskolor använder sig av 

tolkcentraler medans andra har tillgång till språken i verksamheten genom 

personalen. Överlag arbetar pedagogerna aktivt med IKT som hjälpmedel för att 

främja språkutvecklingen genom olika pedagogiska program i datorn. De använder 

även digitalkamera för att dokumentera dagarna och bilderna använder de till att 

förtydliga verksamheten. 

 

Föräldrasamverkan anser pedagogerna som en viktig del för att kunna skapa en god 

kontakt med både föräldrar och barn. Förskolorna menar att föräldrarna är väldigt 

delaktiga i bland annat teman. Genom att arbeta i en mångkulturell förskola ger det 
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många möjligheter och pedagogerna menar att man blir mer medveten om de olika 

kulturer som finns och det är ett lärorikt arbete. Det är samtidigt utmanande då 

språket kan vara ett hinder för att få ett bra samarbete. Pedagogerna beskriver även 

kulturkrockar som kan uppstå och hur de på olika sätt tar hand om dessa genom att 

bland annat använda sig av tolk. 
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6 DISKUSSION 

Arbetet har belyst hur pedagoger upplever att de arbetar med flerspråkiga barn i 

förskolan. I detta kapitel kommer olika delar ur resultatet att belysas och jämföras 

med tidigare forskning. 

 

 

6.1 Det pedagogiska arbetet 

Utifrån resultatet är arbetet med de flerspråkiga barnen mycket varierat. Pedagogerna 

arbetar mycket med olika uttrycksformer i arbetet så som sång, bilder, kroppsspråk, 

rim, ramsor samt sagor. Ladberg (2003) talar om att små barn ofta lär sig saker 

utantill och ofta inte har någon förståelse för inlärningen. Detta kan man koppla till 

det som pedagogerna talar om när det kommer till bland annat användningen av rim, 

ramsor och sånger i verksamheten. Pedagogerna arbetar mycket med musik, rim och 

ramsor för att barnen lättare ska få till sig språket med hjälp av imitation. Detta ses 

som en positiv del av verksamheten då barnen på ett lustfyllt sätt tar till sig nya 

kunskaper. Ladberg (2003) talar om just att ta hjälp av rim och ramsor för att stärka 

språkinlärningen. Calderon (2004) påpekar att bilder och föremål förtydligar sånger, 

rim och ramsor och det blir enklare för de flerspråkiga barnen. Genom att peka på 

föremål samtidigt som man sjunger orden utvecklas förståelsen för språket. Detta 

förstärker pedagoger i studien då de talar om att handdockor, illustrationer, tecken 

som stöd samt kroppsspråk är en hjälp i arbetet med språkförståelsen. 

 

En överraskande del i resultatet är i vilken utsträckning IKT används på de olika 

förskolorna då det används på så många olika sätt. I det språkutvecklande arbetet är 

IKT en stor del vare sig det är arbete med de allra yngsta eller de äldsta barnen. En 

pedagog nämner bland annat att de ska börja arbeta med Smartboard vilket är 

intressant då det handlar om förskolan. Utifrån resultatet är IKT en stor del i 

verksamheten men pedagogerna anser att de har svårigheter att behärska detta i alla 

situationer då de känner att de saknar kompetens. Resultatet visar på att fortbildning i 

IKT behövs för dagens pedagoger då vårt samhälle hela tiden utvecklas och fokus 

ligger för tillfället kring IT. Folkesson (2004) menar att datorn kan förknippas med 

svårigheter så som tekniska problem. Den är dock väldigt betydelsefull för barnen då 

de kan laborera och arbeta med enkla lekfulla program. Arbetet kring datorn skapar 

också ett lugn. Resultatet belyser en pedagogs kompetens som en viktig del när det 

kommer till att arbeta med barn. Skans (2011) beskriver att kompetensen hos 

pedagogerna har stor betydelse för de flerspråkiga barnen. Med denna kompetens hos 

pedagogerna skapas en trygghet hos barnen vilket stödjer språklärandet. 

 

Sandvik och Spurkland (2011) talar vidare om samarbetet med föräldrar. Som 

pedagog bör man intressera sig för barnens olika språk och där ta hjälp av föräldrarna 

för att komma barnen närmare. Det handlar om att ta tillvara på barnens olika 

livserfarenheter och utföra aktiviteter där barnen känner att deras bakgrund är 

värdefull och intressant. I arbetet med flerspråkiga barn är det väldigt positivt att 

arbeta med temaarbeten kring den kulturella mångfalden som finns (a.a.). 

Pedagogerna talar också kring vikten av att läsa böcker för barnen och en pedagog 

menar att de även här samarbetar med föräldrarna då de bjuder in dem för att läsa 
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sagor för barnen på deras modersmål. De belyser även användningen av böcker i 

olika temaarbeten som positivt för språkutveckling för här kan barnen även känna 

igen sig ifrån sina hemländer. 

 

Sandvik och Spurkland (2011) menar att arbetet med litteratur stimulerar språket, 

vilket även studiens resultat visar på. Pedagogerna beskriver att det finns många 

olika sätt att arbeta med litteratur vilket gör det intressant för barnen. Sandvik och 

Spurkland (2011) menar även att för att kunna genomföra så bra språkstimulerande 

lässtunder som möjligt bör man tänka på utformningen av inomhusmiljön på 

förskolan. I likhet med flera pedagoger i resultatet belyser även Obondo och 

Benckert (2001) betydelsen av små grupper och detta anser vi som en viktig del när 

det kommer till arbetet med flerspråkiga barn. I mindre grupper skapas trygghet 

menar Ladberg (2003). 

 

 

6.2 Modersmål 

Håkansson (2003) beskriver att ett språk kan förloras väldigt lätt om man inte 

stimulerar det i tidig ålder. Anmärkningsvärt är då studiens resultat som visar på att 

modersmålundervisning inte är en självklarhet i tidig ålder i alla förskolor. Forskning 

visar trots allt att en god grund i modersmålet är av stor betydelse för att lättare lära 

sig ett nytt språk (Sandvik och Spurkland, 2011). Enligt resultatet lämnas 

modersmålet i tidig ålder över till föräldrarna då de uppmuntras att tala sitt 

modersmål hemma. Ett dilemma med detta kan vara att de barn som är i störst behov 

av stimulering av modersmålet spenderar största tiden på förskolan där 

modersmålstöd inte alltid finns. Pedagogerna beskriver att detta ansvar läggs över på 

föräldrarna då det inte finns resurser eller att inte kommunen anser att de yngre 

barnen inte är i lika stort behov av modersmålsstöd som de äldre. Med tanke på att 

det inte är vanligt förekommande att sätta in modersmålsstöd i tidig ålder är det 

möjligtvis så att föräldrar upplever att deras modersmål inte är av lika stor vikt som 

det svenska språket vilket kan leda till att barnen får samma känsla. 

 

Skans (2011) menar att omgivningen har stor inverkan på de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. I vårt samhälle kan det finnas negativa attityder till att familjer med 

annan kultur talar sitt språk. Detta kan leda till att många avstår från att tala sitt 

modersmål med sitt barn och önskar att barnen talar konsekvent svenska i förskolan. 

Genom att barn möter alla sina språk i närmiljön skapar det förutsättningar att kunna 

bygga vidare på de kunskaper de redan har (a.a.). Utifrån resultatet menar pedagoger 

att föräldrarna trots allt talar sitt modersmål med sina barn när de lämnar och hämtar 

dem på förskolan. I arbetet med barnen lyfter man däremot fram och fokuserar mest 

på det svenska språket enligt studiens resultat. De uppmuntrar dock barnen att tala 

sitt modersmål med varandra i leken och finns resursen från pedagogernas sida 

försöker man tala på deras modersmål i en viss utsträckning. 

 

Ladberg (2003) beskriver att ett språk växer genom att barn känner trygghet och 

närhet. Om barnen inte känner trygghet i språket medför det osäkerhet. För att kunna 
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känna trygghet är barn beroende av en kontakt vilket kan skapas med andra barn eller 

pedagogen. Resultat visar att förskolorna arbetar målmedvetet med att stärka barnens 

språk. I leken beskriver pedagogerna att de använder sig av modersmålet vilket 

främjar språkutvecklingen. Sandvik och Spurkland (2011) belyser att det är av stor 

betydelse att det finns flerspråkiga pedagoger eller modersmålspedagoger i 

verksamheten. Dessa pedagoger kan då hjälpa de barn som ännu inte kan 

kommunicera på sitt andraspråk, de kan samtidigt stärka deras modersmål. Banks 

(1993) menar då att för att kunna bevara sitt modersmål kan det vara av vikt att man 

som förälder placerar sina barn i förskolor som fokuserar mycket på modersmålet 

samt att det finns fler barn i verksamheten som har samma modersmål. Enligt 

studiens resultat förekommer det i vissa förskolor flerspråkiga pedagoger och enligt 

Sandvik och Spurkland (2011) kan dessa pedagoger stärka barnens modersmål. 

 

Skans (2011) belyser att när barn kommer till en ny miljö och samtidigt inte 

behärskar språket så är modersmålet väldigt viktigt i verksamhet. Ett problem kan 

vara att barn hamnar i situationer där de känner sig otrygga och rädda då de inte har 

språket som trygghet. I likhet med Skans (2011) menar pedagogerna i studien att det 

är betydelsefullt att man som pedagog har en kompetens men även en förståelse för 

hur man bör arbeta med flerspråkiga barn. Utifrån resultatet kom det fram att 

pedagogerna inte har någon fortbildning i svenska som andra språk utan det handlar 

om erfarenhet kring att arbeta med flerspråkiga barn. Med tanke på att förskolorna 

befinner sig i ett mångkulturellt samhälle menar många pedagoger att det är en brist 

att inte ha utbildning i svenska som andra språk. 

 

Pedagogerna belyser vikten av att ha ett bra samarbete med föräldrarna, detta för att 

både få med sig barnen men även att föräldrarna ska känna delaktighet i 

verksamheten. Utifrån pedagogernas beskrivningar så är föräldrarna väldigt delaktiga 

i arbetet då de tar med sig saker ifrån deras hemländer. Det gör att en trygghet lättare 

skapas för barnen. Detta ligger i linje med det som Ladberg (1996) talar om kring att 

integrera saker ifrån hemmiljön för att skapa trygghet hos barnen, vilket stärker 

språket. 

 

 

6.3 Mångfalden 

Enligt Ladberg (2003) är det av vikt att man på förskolan belyser alla språk och tar 

tillvara på de nationaliteter som förekommer. Alla barn ska få vara en del av 

verksamheten och utvecklas och känna sig sedda och känna tillhörighet i gruppen. 

Enligt resultatet visar det att de modersmålspedagoger som kommer ut till 

förskolorna integrerar sin verksamhet med de flerspråkiga barnen till den ordinarie 

verksamheten. Detta lyfter fram mångfalden ytterligare. Det är dock sällsynt med 

modersmålspedagoger i verksamheterna. Att alla barn integreras och får ta del av 

allas språk är en positiv del av verksamheten då mångfalden lyfts fram. Ladberg 

(2003) talar om att det inte är någon nackdel att de barn som har svenska som 

modersmål får ta del av ett nytt språk, då detta är främjande för alla barn. 
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Torpsten (2008) menar att de flerspråkiga barnen kan känna att det är en nackdel att 

vara flerspråkig och behärska flera språk, istället för att se det som något positivt. De 

flerspråkiga barnen märker att de skiljer sig från de andra genom att de behöver 

annan undervisning eller att de är i behov av annan hjälp från en 

modersmålspedagog. Här blir det att dessa barn avviker från normen, detta för att de 

själva anser sig som annorlunda eller onormala. Varför känner de flerspråkiga barnen 

på detta sätt, är det för att det inte är så många barn som har annat modersmål i 

verksamheten eller lyfter inte pedagogerna fram mångfalden? Ser det annorlunda ut 

på en förskola där det är stora delar av barngruppen som är flerspråkiga? Enligt 

resultatet menar pedagogerna att de inte upplever detta utanförskap som Torpsten 

(2008) belyser. De pedagoger som intervjuats i storstäderna arbetar med barngrupper 

som till största del består av flerspråkiga barn och detta är då inget problem. I 

småstaden i undersökningen är det mer uppblandat men då modersmålspedagog 

förekommer här integreras de flerspråkiga barnen in i verksamheten vilket leder till 

att flerspråkighet blir en naturlig del. 

 

 

6.4 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att pedagogerna i undersökningen arbetar målmedvetet 

med språkstimulerande aktiviteter. Pedagogerna är tydliga i sitt eget språk och 

förtydligar genom bilder med mera. I arbetet med att främja barns språkutveckling 

används IKT som ett bra hjälpmedel. Då inte modersmålsstödspedagog alltid 

förekommer i förskolan uppmuntras barnen att tala sitt modersmål hemma eller med 

andra barn med samma språk. 

 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Efter vår studie har intresset väkts för vidare forskning kring barns modersmål i 

förskolan. Hur kan man belysa modersmålet som en viktig del för barns 

språkutveckling? Varför är det inte en självklarhet att ha modersmålsstöd redan från 

ett års ålder? Enligt vårt resultat menar pedagogerna att modersmålet är väldigt 

betydelsefullt för att ta till sig ett nytt språk. Trots tidigare forskning som visar på 

modersmålets betydelse finns det dock enligt vårt resultat inte modersmålspedagoger 

på alla förskolor. 
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BILAGA 1 

Linnéuniversitetet Lärarprogrammet 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete vilket belyser 

flerspråkighet. Syftet är att få en bättre förståelse för hur man arbetar med 

flerspråkiga barn i förskolor. Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni tog Er 

tid för en telefon intervju. Vi beräknar att intervjun tar 45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in, detta gör Vi enbart för att kunna sammanställa era svar 

och kunna göra en jämförelse. 

 

Intervjun är helt anonym och det som Vi är intresserade av är Er kunskap 

kring att arbeta med flerspråkiga barn. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Katrine Horn Johansson och Sabina Peco 
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BILAGA 2 

Linnéuniversitetet Lärarprogrammet 

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken kommun arbetar Ni i? 

 

2. Vilken ålder på barnen har Ni? 

 

3. Hur stor del av barngruppen är flerspråkiga? 

 

4. Hur många nationaliteter finns det i barngruppen? 

 

5. Hur arbetar Ni i förskolan för att stimulera flerspråkiga barn, på båda 

språken? 

 

6. Använder ni IKT i arbetet med att främja språkutvecklingen? 

 

7. Finns det någon utformad rutin när nyanlända barn börjar hos Er? 

 

8. Finns det modersmålsundervisning? 

 

9. Hur samverkar Ni med föräldrarna? 

 

10. Hur tar Ni tillvara på barnens nationaliteter? 

 

11. Övriga kommentarer? 


