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ABSTRAKT 

 

I bakgrunden berör vi det sociokulturella perspektivet där Vygotskij och Säljö beskriver 

samspelets betydelse med omgivningen för barnets språkutveckling. Därefter belyser vi 

språkliga definitioner som följs av förskollärarnas samverkan med föräldrarna för att 

avslutningsvis ta upp förskolans roll för att stimulera barns språkutveckling. Studien 

syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar kring modersmålet och samarbetets 

betydelse med föräldrarna för flerspråkiga barn i förskolan.                                                 

För att få svar på vår undersökning utförde vi kvalitativa intervjuer med fem 

förskollärare som arbetar i mångkulturella förskolor. Valet av förskollärare gjorde vi 

medvetet med utgångspunkt av tidigare erfarenheter kring den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Vi har i metoden beskrivit hur vi gick tillväga för att besvara vårt syfte 

samt beskrivit de forskningsetiska principerna för att avslutningsvis beskriva validitet 

och reliabilitet. Resultatet av analysen visade på att de intervjuade förskollärarna såg 

både nackdelar och fördelar med att vara flerspråkig. Förskollärarna lyfter även upp 

modersmålslärarens betydelse för att barnen ska kunna behålla sitt modersmål. Det som 

även framgick i resultatet är vikten av ett bra samarbete mellan förskollärarna och 

föräldrarna för att skapa förutsättningar för barns fortsatta lärande. Samtliga 

förskollärare var eniga om att barnens språk och kultur ska belysas i förskolan för deras 

identitet och kulturtillhörighet.  

 

Sökord: Second Language, learning, preschool- education, flerspråkighet, förskola, 

förskollärare.  
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1 INTRODUKTION 

 

Det är helt enkelt en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål. Det är 

också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det samhälle man lever i 

(Ladberg, 2003, s. 5).  

Ovanstående påstående resulterade i att vi började fundera kring hur förskollärarna 

och föräldrarna uppmuntrar barnen till att lära sig modersmålet i förskolan och vilka 

förutsättningar de skapar för barnens lärande. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsveckor har vi uppmärksammat olika arbetssätt som förskollärare har 

utgått ifrån för att skapa förutsättningar i språkutvecklingen hos barnen. Med 

studiens syfte vill vi som framtida förskollärare undersöka förskollärarnas 

uppfattningar kring flerspråkighet. 

Från att tidigare varit ett land med relativt få invandrare har Sverige successivt utökat 

och är idag det land i Europa med mest procentuellt flest människor med annat 

modersmål än de inhemska (Rehnqvist & Svensson, 2008). Vi lever idag i ett 

mångkulturellt samhälle och det är av stor vikt att vi som förskollärare är medvetna 

om hur vi kan stimulera barn med annat modersmål än svenska i dess 

språkutveckling. Ladberg (2003) menar att kommunikationen med varandra spelar en 

stor roll i vardagen både för att göra oss förstådda men också för att förstå varandra. 

Att lära sig ett nytt språk kommer inte av sig själv. Författaren menar att man lär sig 

inte ett språk automatiskt bara av att höra det talas, språket måste kännas viktigt för 

barnet då ett barn inte lär sig fler språk än de behöver (a.a.). 

På många av landets förskolor har antalet barn med annat modersmål än svenska 

ökat, vilket resulterar i att det blir en av förskollärarnas största utmaningar i 

förskolan. Nästan vart fjärde barn som växer upp i Sverige har sina rötter i andra 

delar av världen. I förskolan möts föräldrar och barn med olika etniska, religiösa, 

sociala och kulturella bakgrunder och förskolan blir då en central roll (Skolverket, 

2005).  

1.2 Begreppsförklaring 

Modersmål: Det språk man talar i grunden. Modersmål kan också benämnas som 

första språk dvs., de eller det första språk en individ tillägnar sig (Torpsten, 2008). 

Språkålder: Hur lång tid ett barn har mött det svenska språket i olika sammanhang 

(Torpsten, 2008). 

Andraspråk: Menas med att ett första språk redan är etablerats när 

andraspråksutvecklingen börjar (Torpsten, 2008). Ett andraspråk är ett språk som 

man har lärt sig genom inlärning i en miljö där språket talas (Wikipedia, 2011). 

Flerspråkighet: En flerspråkig person har tillgång till fler än ett språk. Antingen fler 

modersmål eller andraspråk (Wikipedia, 2011).  

Vi är medvetna om att flerspråkighet betyder att man kan använda sig av flera olika 

kommunikationsmedel. Då vi genom våra intervjuer uppmärksammade att det fanns 

många barn runt om i förskolan som hade mer än två första språk av olika 

anledningar, kunde vi inte bara skriva om tvåspråkighet utan valde då att använda oss 

av flerspråkighet.  
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel följer en litteraturgenomgång med fakta som vi anser är relevant för 

vårt syfte och frågeställningar. Inledningsvis belyser vi den sociokulturella teorin 

som följs av pedagogiska utgångspunkter från förr till idag som följs av språkets 

betydelse för barnets utveckling. Därefter berör vi förskollärarna och dess samverkan 

med föräldrarna för att avslutningsvis lyfta upp förskolans roll för att främja barns 

språkutveckling. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån Vygotskijs och Säljös språkteori som 

uppmärksammar vikten av socialt samspel med omgivningen för barns 

språkutveckling (Säljö, 2000; Jerlang & Ringsted, 2008). Avslutningsvis kommer vi 

att titta närmre på vad man som förskollärare ska vara uppmärksammad på när det 

gäller metoder som barnen kan ta till för att komma vidare i sin språkutveckling. 

2.1.1 Vygotskij och Säljö 

Lev S Vygotskij är en av psykologins viktigaste grundare och belyser språket som ett 

socialt fenomen, vilket ursprungligen utvecklas som en kommunikativ nödvändighet 

mellan människor i en social gemenskap. Enligt Vygotskij sker människans 

utveckling genom människans sociala liv och han refererar sitt tänkande utifrån 

Robinson Cruise som menar att människan inte föds ensam i världen. Människan 

föds in i en redan befintlig människovärld där man utvecklar språket genom att 

konfronteras med andra människor (Jerlang & Ringsted, 2008). Säljö (2000) belyser 

den sociokulturella miljön och menar att den miljö vi lever i påverkar vår syn på 

omvärlden. Vi människor lär i samspel med personer runt omkring oss. När ett barn 

lär sig ett språk lär de sig även språkets kultur och barnet kan inte integreras i ett 

samhälle innan de har behärskat språket och dess kultur. 

2.2 Pedagogiska utgångspunkter från förr till idag 

Vallberg Roth (2001) belyser i sin avhandling läroplanerna genom tiderna från 

mitten av 1800-talet fram till idag och menar att läroplanen förändras i takt med 

samhällets krav. Från att barnen i mitten av 1800-talet belyste texter utifrån katekes 

och bibliska berättelse till att berättar sagor utifrån det postmoderna samhället. Det är 

idag frågan om ett kulturkompetent barn som ska formas efter ett 

kommunikationsintensivt samhälle. Barnen ska ha demokratiska rättigheter och 

inflytandet på arbetsätt betonas, där större ansvar ligger på det enskilda barnet. 

Mallen nedan är gjord utifrån en sammanställning av Vallberg, Roths (2001) 

avhandling och belyser bland annat när invandrarfrågor börja belysas i läroplanen. 
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Läroplan Huvudämnen Barnet och undervisningsform 

1. Guds läroplan 

Mitten till slutet av 1800-talet. 

Kristendomen stod i centrum 

och barnen skulle fostras till 

guds fruktan.  

Barnen var underordnade och 

omtalades som lärjungar. 

2. Det goda hemmets och 

hembygdens läroplan 

Slutet av 1800-talet till mitten 

av 1900-talet . 

Matematik och bygglekar sattes 

framför skrift och läsinlärning 

och sagor och sånger ersatte 

bibelläsning. Religionen skulle 

ersättas av vetenskap 

Hushållsarbeten stod i centrum. 

Pojken beskrevs som den 

kraftfulle byggaren och flickan 

som själfull. Barnet skulle ledas 

inte skolas. Praktik och 

skapande var centrala delar i 

verksamheten. 

3. Folkhemmets 

socialpsykologiska 

läroplan 

Mitten av 1900-talet till År 

1985. 

Invandrarfrågor, 

omvärldsrelaterade innehåll och 

naturvetenskapliga fenomen 

som bygglekar och matematik 

betonas medan husliga sysslor 

förändras och reduceras helt. 

 

Barnet ses som något 

vetenskapligt. Barnets vård och 

omsorg får en mer central del 

och utveckling leder till 

lärandet. Det är snarare 

arbetssättet än innehållet som 

fokuseras. Val av litteratur går 

ifrån saga till faktaböcker. 

4. Det situerade 

världsbarnets läroplan 

Slutet av 1980-talet fram till 

idag. 

Huvudämnenas centrala del 

ligger i tema och 

problemorganiserat innehåll. 

De ämnesbaserande innehållen 

dominera fortfarande. 

Barnet är konstruktör i samtal 

och utvecklingen är deras egna 

individuella utvecklingsplan. 

Figur 1: Sammanställning av Vallberg, Roths (2001), avhandling. 

 

Figuren ovan visar på en sammanställning av läroplanerna från förr fram till idag. Av 

figuren kan vi se att invandrarfrågorna kom till mitten av 1900- talet där omsorg och 

vård var en central del av barnens lärande.  

Idag framhåller läroplanen för förskolan vikten av att språk och lärande hänger 

samman liksom språk och identitetsutveckling. Det framkommer att förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och att barn med 

utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål har rätt till bättre möjlighet att lära 

sig svenska. Även skollagen belyser att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska ska få möjlighet att både utvecklar sitt modersmål och 

det svenska språket. Samtidigt som vi skapar förutsättningar till att barnen lär sig 

kommunicera på sitt modersmål och det svenska språket, ska barnen känna 

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

Även samarbetet med föräldrarna är en stor del i verksamheten. Som arbetslag ska 

man visa respekt för barnens föräldrar och se till att de utvecklas en tillitsfull relation 

mellan personal och familj (Skolverket, 2010). 

Skolverket (2005) belyser att kommunerna bör se till att förskolorna präglas av ett 

interkulturellt förhållningssätt, där olika kulturer ska ses som en tillgång samt att 

barn med annat modersmål än svenska ska erbjudas kontinuerligt modersmålstöd. 

Förskollärarna ska se till att modersmålsstöd ges så tidigt som möjligt och att arbetet 

med att stödja barns modersmål och det svenska språket integreras i den vanliga 

verksamheten. De ska även reflektera över sina värderingar och föreställningar om 

språkliga och kulturella olikheter (a.a.). 
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Benckert, Håland och Walin (2008) belyser för att förskollärare ska kunna förhålla 

sig till den interkulturella delen av läroplanen krävs det att de har insikt om deras 

värdesystem, se varje barn som en enskild individ och inte representant för en kultur. 

Förskollärarna ska även vara beredda på att lära om och av barnet och dess föräldrar 

för att visa intresse för det liv barnet befinner sig i utanför förskolans värld. 

Skans (2011) lägger stor vikt på att skapa frågeställningar utifrån de didaktiska 

frågorna; vem som ska lära vad de ska lära och hur det ska läras, för att som pedagog 

uppnå de lärandemål som finns i läroplanen.  Han menar att som pedagog kan man 

utgå från de didaktiska frågorna för att se hur det utökade ämnesuppdraget kan 

genomföras. Detta då det är av stor vikt att ett ökat ämneslärande sker i samspel med 

språkaktiviteter. 

2.2.1 Andraspråk som eget ämne 

Goda färdigheter i svenska språket krävs för att nå goda resultat i den svenska grundskolan. 

Därför ska andraspråkseleverna ges möjlighet att utveckla andraspråket till förstaspråket 

(Torpsten, 2008, s. 158). 

I grundskolans läroplan uppmärksammas svenska som andraspråk som eget ämne. 

Detta för att barnen ska kunna uppnå en god svenska för att i senare livet klara av att 

delta i samhället under samma förutsättningar som andra barn med svenska som 

modersmål. Tanken med svenska som andraspråk i skolan präglas av barn som har 

svårt att följa med i undervisningen. Men för att skolan ska skapa förutsättningar att 

hjälpa barnen att klara av skolans utmaningar krävs resurser.  Dock riskerar 

resurserna att kosta mer än barnet inbringat i skolan. Ekonomin har i skolans värld 

fått allt större betydelse. Sverige har gått från centralisering och regelstyrning till 

målstyrning. Talet om den bristande kunskapen hos eleverna skapas samman med 

den dåliga ekonomi skolan har att tillgå. Rätt stöd från början krävs för att barnen ska 

klara sig i fortsatta samhällets krav (Lunneblad & Asplund Carlsson, 2009). 

2.3 Språket 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling /…/ 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att 

förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2010 s.7). 

Vid skolstarten uppvisar språkförmågan för elever med svenska som andraspråk 

stora variationer. Barn som har svenska som modersmål har byggt upp en bas från 

början, skolans roll blir att bygga vidare på detta och introducera språket i både tal 

och skrift. Elever som befinner sig i en rik språkmiljö lär sig andraspråk snabbt och 

effektivt. Basförrådet kan dessa elever lära sig snabbt, det tar dock längre tid att nå 

språknivån som krävs för att följa undervisning. Språkforskning är överens om att 

det tar ca 5-10 år för att nå en bra språknivå. Något som också är av betydelse att 

belysa är vistelsetiden. Språkforskning har kommit fram till att betyget spelar roll för 

hur länge elever med utländsk bakgrund har befunnit sig i Sverige. Ju längre 

vistelsetid desto bättre betyg har man (Elmeroth, 2006). 

2.3.1 Kodväxling 

Björk Willén (2007) menar att barn använder språk både som en social resurs och 

som en resurs till de normer och regler som präglas på förskolan. Det sociala 
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samspelet i kamratgrupper har betydelse för barns socialisering. Olika språk i en 

förskola kan tillföra flera resurser att samspela med. Barn använder sina språk för 

skilda sociala syften och markeringar, detta har framkommit av tidigare studier om 

barns kodväxling. Svensson (2009) beskriver begreppet kodväxling och menar att 

talare som har samma uppsättning av språkligheter byter mellan språken och hämtar 

ord från annat för stunden talat språk. Genom kodväxling får individen en bättre 

uttrycksförmåga. Kodväxlingen sker medvetet och anses vara ett tecken på god 

social och språklig kompetens. Man pendlar mellan sina kunskapsspråk och blandar 

olika språk i meningar. Även Park (2004) talar om kodväxling och menar att innan 

1970 sågs kodväxling som ett tecken på otillräcklig kunskap i det ena språket. Men 

idag ses kodväxling i ett helt nytt ljus. Kodväxling kan ses som en kommunikativ 

strategi som talarna använder för att uppnå en viss effekt i samtalet. Kodväxling är 

inte någon slumpmässig blandning av språk utan sker på ett systematiskt och 

grammatiskt regelbundet sätt (a.a.). Som människa behöver man ett språk för varje 

situation, men det behöver inte nödvändigtvis vara samma. Om omgivningen ser 

flerspråkighet som något naturligt istället för besvärligt kommer barnen att 

uppmuntras att använda alla sina språk. Omgivningen har då en stor betydelse för 

vilket språk barnet kommer att använda sig av. De barn som skäms för sitt språk kan 

bli tysta och undviker då situationer att använda det (Ladberg, 2003).  

2.3.2 Simultan och successivt lärande 

I språkforskning talar man om två typer av inlärningsstilar, simultan och 

successivinlärning. Simultan är när man lär sig båda språken redan från början. 

Föräldrarna har olika modersmål och barnen lär sig de olika språken redan från 

födseln. I början händer det att barnen blandar språken för att senare bli mer 

medvetna om skillnaderna. Den andra delen av språk lärande kallas för successiv 

inlärning och menas med att man lär sig ett språk efter sitt modersmål (Arnberg 

2004). Ladberg (2000) menar att flerspråkiga barn ofta blandar språken i början av 

sin språkutveckling, men belyser att detta är en naturlig sak. Om ett barn har kunskap 

om många språk kan de blanda dessa i en och samma mening och författaren 

beskriver det med att man ”tager vad man haver”. 

2.3.3 Interimspråk 

Interimspråkshypotesen har sedan 15 år spelat en stor roll i forskningen kring 

inlärning av både första och andraspråksutveckling. Interimspråkshypotesen innebär 

att barnet på väg mot det svenska språket genomgår en rad olika stadier. För varje 

stadium som barnet genomgår behärskar de fler regler och allt fler distinktioner. 

Cirklarna nedan representerar de olika interimspråken (is) som avlöser varandra. 

(Ekerot, 2010). 

 

Figur 2: Interimspråkshypotesens olika stadier, hämtat från Ekerot, 2010. 
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Bilden ovan beskriver inlärarnas aktiviteter när de efterhand utvecklar det 

underliggande regelsystemen och utvecklar sin mentala grammatik till målspråksnivå 

(Ekerot, 2010). 

Barnet erövra det nya språket genom att ta till sig nya konstruktioner om hur det nya 

språket är konstruerat såsom nya grammatiska delar (Flyman Matson & Håkansson, 

2011). Även Rehnqvist och Svensson (2008) talar om interimspråk och menar att när 

ett barn är på väg till ett nytt språk kan olika slag kännetecknas såsom förenklingar, 

övergeneraliseringar och undvikande som bilden nedan visar.  

Figur 3: Abstrakta förklaringar utifrån Rehnqvist och Svensson, 2008. 

Med förenklingar menar de att barnet utelämnar satsdelar och använder sig inte av 

böjningar.  Att övergeneralisera ett språk menas med att barnet har lärt sig en 

grammatisk regel exempelvis konjugation, och använder sig sedan bara av den 

konjugationen i fortsatt tal.  Det händer att ett barn som ska lära sig det svenska 

språket även undviker vissa delar i sin ordbildning. Som förskollärare är det viktigt 

att uppmärksamma detta då förenklingar, övergeneraliseringar och undvikanden kan 

medföra att inlärningen av språket avstannar och inte utvecklas vidare (a.a.). 

2.3.4 Kroppsspråk och röstläge  

Ibland kan det ta månader innan ett barn säger något på det nya språket. Vissa barn 

imiterar det som de hör medan andra barn lyssnar. Om barnet är med och 

kommunicerar via blickar, kroppsspråk med mera så behöver inte tystnaden vara ett 

tecken på något fel (Ladberg, 2003). 

I den svenska kulturen är man van vid att vänta på varandra, man talar gärna inte 

som Ladberg (2003) uttrycker sig ”i munnen på varandra”, medan man i andra 

kulturer kan vara vana vid att samtal pågår parallellt. Beroende på vilken kultur man 

härstammar från ser man språket på olika sätt. Författaren beskriver språket som ett 

kulturellt uttryck och menar att man inte kan lära sig ett språk om man inte lär sig 

något av dess kultur som språket bär. Kulturens ord, tonfall och kroppsspråk skiljer 

sig från kultur till kultur och orden är viktiga att lära sig på ett kulturellt lämpligt sätt 

(a.a.).  

Ladberg (2003) anser att tecken är ett redskap som kan fungera som stöd för barn 

som tillägnar sig ett andra språk. Författaren menar att det kanske är lättare för 

barnen att styra händerna än talorganen, alltså lättare att se tecken än att höra orden. 

Ju mer språk ett barn har tillgång till desto lättare har de att tillägna sig nya språk. Att 

kunna kommunicera med olika typer av språk gör det även lättare för barnen att ta 

till sig kunskap om världen. Med detta menar författaren att det är en rikedom att ha 

Förenkling Mej kaka osså Jag vill också ha en 

kaka 

Utelämnat verb och 

artikel. 

Övergeneralisering Köpade Felaktig konjugation. 

köpte 

Använder sig av 

felaktig konjugation 

för verb i förfluten tid. 

Undviker Subjekt 

Jag kommer från Irak 

Inversion 

När jag var 19 år kom 

jag till Sverige ifrån 

Irak 

Använder sig endast av 

Subjekt och slipper då 

använda sig av 

inversion. 
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tillgång till flera olika språk. Man behöver ett stort utbud av olika böcker och spel 

med bilder. Man kan också ha en världskarta för att barnen ska kunna visa vart de 

kommer ifrån (Benckert, 2003b). 

2.3.5 Modersmålet 

Av naturliga skäl talar barn med svenska som andraspråk sitt förstaspråk innanför 

hemmets väggar. Detta kan resulteras i att deras vardagliga ordförråd består av 

modersmålet medan det svenska språket då blir ett skolspråk som de endast använder 

i förskolan. Ordförrådet blir inte lika utbrett, utan vissa ord behärskas på 

modersmålet och andra endast på det svenska språket (Rehnqvist & Svensson, 2008). 

Torpsten (2008) belyser i sin avhandling att avgörandet för flerspråkliga barns 

språkutveckling är förskollärarnas syn, alltså förskollärarnas attityder till 

flerspråkighet. Förskollärarna kan betrakta flerspråkighet antingen som rättigheter 

eller brister. Med brister menas att de ser barnen som oskickliga i det svenska språket 

och att de språkliga kompetenserna handlar om problem. Medan rättigheter eller 

tillgångar menas med att flerspråkigheten uppfattas som en resurs och vi och – de 

tänkandena försvinner. Barnens flerspråkighet främjas inte av en språklig variation 

som betraktas som en brist utan modersmålet underlätta lärandet av svenska som 

andraspråk och främjar barnens fortsatta språkutveckling. 

Modersmålstöd kan ges av personal som talar barnets modersmål eller av 

modersmålslärare. Det är av vikt att stödet är en integrerad del av förskolans 

verksamhet. Språket utvecklas bäst i förskolans vardagliga verksamhet tillsammans 

med andra barn och vuxna i barnens omgivning (Skolverket, 2005). Samhällets syn 

på flerspråkighet har avgörande betydelse för hur barnen har möjlighet att bevara sitt 

modersmål och utvecklar det samtidigt som de lär sig det svenska språket och 

kulturen (Ladberg, 2003). 

Ladberg (2003) menar att genom att begränsa barnet till ett språk i taget hindrar man 

barnet från att kommunicera. Flerspråkighet konkurrerar inte med varandra, barn ska 

inte överge sitt språk för att kunna ta till sig ett annat. Om modersmålet är utvecklat 

har barnet lättare att utveckla det nya språket. Om man vill att barnet enbart håller sig 

till det nya språket i förskolan och tror att barnet lär sig snabbare, försvårar man 

lärandeprocessen för barnet. När man hindrar ett barn från att använda det språk de 

tänker på hindra man på så sätt barnet från att tänka. De barn som har svårt att 

utveckla sitt svenska språk kan behöva hjälp med att fortsätta utveckla sitt 

modersmål. 

Bozarslan (2001) menar att det inte är konstigt att barn med annat modersmål än 

svenska behöver hjälp med både sitt modersmål och det svenska språket. Medan det 

infödda barnet har fått sin språkliga grund i en svensk miljö på ett svenskt språk, har 

det nykomna barnet fått sin språkliga grund i sin kulturella miljö. Barnet kanske 

redan har ett språk och en historia bakom sig innan de kommer till Sverige. För att 

uppnå ett positivt resultat måste man utgå från barnets referensramar. Om man utgår 

från barnets erfarenheter bekräftar man barnet istället för att förneka det. Man ska 

möta varje barn där de befinner sig, inte där vi tycker att dem bör vara utifrån våra 

egna föreställningar och normer. 

2.3.6 Modersmålslärare 

Modersmålslärarna följer sitt pedagogiska arbete utifrån vad som sägs i läroplanen 

och arbetar i de områden där särskild kompetens behövs. För att förskollärarna i 
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förskolan ska få en inblick i hur barnen ligger till i sin språkutveckling kan 

resurspedagogen fungera som stöd för att se skillnaden på modersmålsanvändningen 

respektive svenskan (Benckert, Håland & Wallin, 2008).  

2.3.7 Flerspråkighet 

Torpsten (2008) beskriver flerspråkighet med att man har två förstaspråk och 

tillägnar sig ett andraspråk. Björk Willén (2007) menar att det under en lång tid har 

funnits en dubbelhet i samhällets attityd gällande flerspråkighet. Dels har 

möjligheterna i den kulturella mångfalden och språket betonats och dels har vikten 

att tillägna goda färdigheter i svenska poängterats. Betydelsen av språklig mångfald 

framhävdes under 1980-talet, och många förskolor utbildade flerspråkig personal 

(a.a.). 

Under 1990-talet blev det ekonomiska åtstramningar vilket innefattade i att 

modersmålsundervisningen minskade samtidigt som vikten av att alla barn bör lära 

sig en ”bra svenska” betonades. Detta kan ses som ett uttryck för samhällets 

förändrade syn på invandrare. Detta har fått till följd att invandrarbarns bristande 

kunskaper i svenskan ses som ett av det främsta problemet vid integration. En annan 

faktor som är av betydelse är att tvåspråkigforskning utgår från att enspråkighet är 

normen. Detta menas att den flerspråkiga utvecklingen bedöms efter ett enspråkigt 

mått. Denna syn har länge präglats och man kan än idag se att den genomsyrar 

forskningens syn på tvåspråkighet (Björk Willén, 2007). 

Benckert (2003a) understryker att man inte kan lära ett barn ett språk. Barnet lär sig 

språket i samspel med andra barn eller vuxna genom att skaffa sig erfarenheter om 

sin omgivning. Om barn befinner sig i en miljö då majoriteten av barn inte talar det 

svenska språket lär sig inte barnet språket automatiskt.  

2.3.8 Språkåldern 

Barns språkanvändning i förskolan medverkar till lärandet av språk. Därmed är det 

av vikt att debatten kring barns flerspråkighet nyanseras. Yngre barns språkbruk kan 

inte mätas av ett språktest utan måste förstås i ett sammanhang (Björk Willén, 2007). 

Ett barn pratar med sina syskon, föräldrar, och kamrater men också med sig själva 

speciellt i sina lekar. Även om innehållet varierar hör lek och prat ihop och den 

intensiva språkträningen är igång redan vid tidig ålder. Dock ser det annorlunda ut 

när ett barn ska lära sig ett andra språk. Åldern har en stor betydelse men även hur 

mycket stimulering och träning man får i det vardagliga livet (Rehnqvist & 

Svensson, 2008).  Torpsten (2008) menar att utvecklingen av modersmålet utgår till 

skillnad från andraspråket hand i hand med barnets kognitiva utveckling. Hur väl ett 

barn behärska ett språk har inte med åldern att göra utan under hur lång tid barnet har 

mött det svenska språket i olika sammanhang. Språkundervisningen måste då formas 

efter vilken nivå barnet förhåller sig till, inte vilken ålder den befinner sig på. Även 

Ladberg (2000) belyser att barns ålder inte har någon betydelse för språkinlärningen. 

Författaren menar att barnen befinner sig i olika lägen för att kunna tillägnar sig ett 

nytt språk och det är barnets känsloliv samt tänkande som påverkar 

språktillägnandet.   

Det har hävdats att flerspråkighet inte har varit bra för barnets interkulturella 

utveckling, i detta påstående har det funnits många brister. Man har då inte tagit 

någon hänsyn till barnets ålder, tid i landet, skillnaden mellan svenska och barnets 

modersmål, kulturella skillnader, tidigare skolgång med mera. När man ska uttala sig 
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om interkulturell utveckling och om flerspråkighet behövs genomtänka studier där 

man tar hänsyn till barnets hela situation (Svensson, 2009).  

För en lyckad andraspråksinlärning måste man ta hänsyn till barnens ”språkålder” 

och deras faktiska ålder med den kognitiva mognad i bakhuvudet. Språkinlärning ska 

ske genom inlärning av meningsfullt innehåll och det är också av stor vikt att det 

språk barnen möter är anpassat så att det ligger ett steg över barnens aktuella 

språknivå (Bergman, 2003). Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som 

menas med att nivån på det som barnen ska lära sig bör ligga snäppet ovanför deras egen 

nivå, detta för att skapa en utmaning för barnen (Jerlang & Ringsted, 2008). 

Om förskolläraren inte kan göra en riktig bedömning eller inte vet hur man stödjer 

språkinlärningen på ett lämpligt sätt kan hela undervisningen bli fullständigt 

meningslöst och barnens vidare motivation för fortsatt inlärning kan få sig en 

allvarlig törn (Hyltenstam, 2003). Även Svensson (2009) belyser att motivationen 

har en stor betydelse för hur snabbt och hur mycket av andraspråket som lärs in.  

2.4 Förskollärarnas samverkan med föräldrarna 

Samverkan mellan föräldrar och förskollärare har stor betydelse för arbetet i 

mångkulturella grupper. Förskolan kan för många föräldrar med rötter i andra länder 

än Sverige vara det första mötet i en svensk kultur. Det är därför av vikt att förskolan 

är öppen och positiv till olika seder i förhållande till det svenska normsystemet. För 

att underlätta den kulturella och språkliga förståelsen är föräldrarna en viktig källa 

till kunskap. Samverkan med föräldrarna kan upplevas både som en svårighet och 

som en tillgång detta beroende på olika områdens strukturer och socioekonomiska 

förutsättningar (Skolverket, 2005).  

2.4.1 Ömsesidigt förtroende 

Det är av vikt att vi som förskollärare kan hantera mångfalden. Man ska vara 

medveten om att barn och föräldrar kan ha en helt annan kunskapssyn än den som vi 

utgår ifrån. Det är av betydelse att förskolan inte upplevs som ett hot mot deras 

identitet utan att man bekräftar den kulturella identiteten och då lyssnar till 

föräldrarna (Strandberg, 1996). 

Skans (2011) menar att man behöver kunskaper om barnets familjesituation och 

intressen för att kunna möta deras behov. Genom att ett ömsesidigt förtroende skapas 

underlättas föräldrasamarbetet så att relationen mellan hemmet och förskolan blir 

något positivt. Mellan förskola och hem kan det skapas konflikter i form av 

skillnader i värderingar och uppfattningar om vad som är bäst för barnet. Genom att 

lyssna med utgångspunkt att förstå respektive synsätt kan en ömsesidig relation 

mellan hemmet och förskolan skapas (a.a.).  

Nedskärningarna i förskolans värld bidrar med bristande förtroende till det enskilda 

barnets kunskapsutveckling och som förälder litar man inte på att det enskilda barnet 

blir sett. Detta har lett till en förtroende kris mellan förskolan och föräldern. 

Föräldrarna är frågande till förskollärarnas kompetenser vilket leder till att 

möjligheter till att i samarbete skapa ansvar för goda uppväxtförhållanden gentemot 

barnen blir kritiska (Persson & Tallberg, Broman, 2002). 

Under många år har föräldrarna fått information från personal att inte tala sitt 

modersmål med barnen, slutsatsen på påståendet har varit okunnig personal. För att 

ge sina barn en bra start i livet har därför många föräldrar slutat att prata på deras 
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modersmål, vilket i sin tur leder till att familjemedlemmarna inte kan kommunicera 

med varandra. Idag råder språkforskare föräldrar att hålla fast vid modersmålet med 

sina barn. En vanlig föreställning från föräldrarnas sida är att de tror att barnen 

hindras till att utveckla det svenska språket om de ska ha modersmålsundervisning i 

förskolan (Ladberg, 2003).  

Föräldrarna har inte alltid den kunskapen som krävs om hur de ska bemöta sina barn 

för att skapa förutsättningar för språkutvecklingen. Det är av betydelse att man tar 

den tid det behövs för att tillsammans med föräldrarna diskutera barnets 

språkutveckling. Med hjälp av frågor kan man skapa den förståelsen som föräldrarna 

men även som pedagog behöver ha för ett fortsatt stimulerande lärande (Benckert, 

2003b).  

Bozarslan (2001) belyser att det är viktigt att ha en god kontakt med föräldrarna och 

att man ska kommunicera på flera olika sätt. Man kan inte skylla på att en dålig 

relation till en förälder har att göra med språkliga brister. Ett förtroende växer fram 

under en process, det är inte bara något man får. Föräldrarna behöver också tid för att 

försäkra sig om att förskolan är bra. I många länder lämna man sina barn i förskolan 

redan första dagen. Därmed är det inte en självklarhet att föräldrarna har kunskap om 

inväljningens betydelse för barnets fortsatta utveckling och vistelse i förskolan. Det 

är av betydelse att man presentera förskolans mål med inväljningen och utifrån 

erfarenheter berättar om hur olika barn kan reagera (a.a.). 

2.5 Förskolan 

Förskollärare ser språkutvecklingen i verksamheten som den centrala delen och det 

grundläggande målen är att utveckla barnens språk. Som pedagog måste man tänka 

på att definiera vilket lärandeinnehåll man ska utgå från för att stödja barns 

språkutveckling. Utan ett lärandeinnehåll kan språkutvecklingen inte utnyttja hela 

den optimala möjligheten som förskolans verksamhet erbjuder. Om lärandet av 

språket sker vid speciella tidpunkter riskeras det att bli hämmat, då det inte kopplats 

till något innehåll (Skans, 2011).  

2.5.1 Språklig kompetens  

Nilsson och Nordling (2008) menar att pedagogens kompetens är en viktig kärna för 

inlärning av ett andraspråk. För att se till varje enskild individs förståelse och 

erfarenhet måste man använda olika begrepp och kunna förklara på olika sätt i olika 

sammanhang. Benckert (2003b) menar som Nilsson och Nordling (2008) att man 

behöver höra språket i olika sammanhang och ord samt uttryck måste återkomma. 

Många förskollärare saknar kompetensen av hur man kan arbeta för att främja barns 

språkutveckling då de endast har det svenska språket att förmedla till barnen. Vikten 

är då som pedagog att ha kunskap kring det svenska språkets uppbyggnad då barnen i 

förskolan är frågvisa och vill ha svar på sina funderingar kring språket. Då många 

förskollärare saknar utbildning kring det svenska språkets struktur kan inte barnen 

får svar på sina problematiska funderingar, för att senare kunna gå vidare i sin 

språkutveckling. Det är först när pedagogen är uppmärksammad var problemet ligger 

och vilken nivå barnet befinner sig på som pedagogen kan vidta åtgärden och skapa 

förutsättningar efter barnets enskilda behov (Rehnqvist, Svensson, 2008). Även 

Torpsten (2008) belyser vikten av att förskollärare är i behov av språklig kompetens 

för att kunna möta barn med annat modersmål än svenska. Hon menar att det råder 

brist på förskollärare att kunna undervisa i svenska som andraspråk och önskar mer 



13 

kompetensutveckling för framtida förskollärare inom lärarutbildningen (a.a.). 

Skolverket (2008) belyser att det vore önskvärt att de förskollärare som jobbar med 

flerspråkliga barn har läst minst 20 poäng i ämnet för att få mer kunskap kring barn 

språkutveckling.  

2.5.2 Språk och identifikation  

Då många förskollärare ser sig själva som den enda tryggheten hos ett barn, är 

trygghet ett centralt begrepp inom förskolans ramar (Persson & Tallberg Broman, 

2002). Barn som är trygga i sitt modersmål och sin identitet har lättare att lära sig ett 

nytt språk. Då språk, identitet och lärande är tätt sammanlänkande ska pedagogen ge 

barnen som har ett annat modersmål än svenska möjlighet att utvecklar sitt språk. 

Om pedagogen uppmuntrar två barn med samma modersmål att talar på sitt språk så 

stimuleras barnen till att tala deras modersmål (Nilsson & Nordling, 2008). Språket 

är en stark identifikationsfaktor, det kan hända att barnet inte vill lära sig eller tala ett 

språk som av någon anledning kan upplevas negativt (Svensson, 2009). Ladberg 

(2003) menar att språket måste kännas viktigt för barnet och man lär sig inte fler 

språk än vad man behöver, språk och identitet är förenade. När ett barn börjar tveka 

att tala sitt språk ska man se upp, det kan vara en början till negativ känsla för 

språket. De barn som skäms för sitt språk och identitet är osäkra på sig själva. Ofta 

behöver dessa barn stöd i sin identitet (a.a.).  

Självförtroende skapas av positiva gensvar, att lyckas, bli sedda och av förväntningar 

från förskollärare. Förskollärarnas förväntningar är viktiga för barnens lärande i 

förskolan (Ladberg, 2003). Bozarslan (2001) menar att identitet växer fram genom 

socialt samspel som blir ens uppfattning om vem man är. Hur andra uppfattar en och 

hur man tror att de uppfattar en påverka den bilden man har på sig själv. De första 

åren i ens barns liv är viktig för att man ska utveckla en trygg, god och stabil 

identitet. Därmed blir förskoletiden en viktig period i ens barns liv. Det är av 

betydelse att flerspråkliga barn får en positiv dubbel kulturell identitet. Detta kan 

förskolan bidra med genom goda relationer, personliga möten samt genom medvetet 

arbetsätt. Förskollärare eller modersmålslärare med annat modersmål än svenska är 

viktiga förebilder som barnen kan identifiera sig med (a.a.). 

2.5.3 Den stimulerande miljöns betydelse 

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar att man som förskollärare ska skapa en 

interkulturell verksamhet där skapandet av miljöer och möten av olika dialoger tillåts 

samt olika åsikter accepteras. Skans (2011) belyser vikten av att skapa goda 

lärandemiljöer i förskolan som stimulera lust, glädje och nyfikenheten av att lära sig. 

Förskollärarnas syn präglas på det dubbla uppdrag som förskolan har av lärande och 

omsorg. Hur man hantera flerspråkighet i förskolan handlar till en del om 

organisatoriska frågor som tillgång till barnens modersmål, förskolor utifrån lediga 

platser, språk eller önskemål. Förskollärarna måste även vara medvetna om de 

didaktiska frågorna för att kunna möta den aktuella flerspråkliga barngruppen med 

dess varierande behov. Det handlar om att kunna möta barn med stor variation 

beroende på barnens bakgrunder och att stimulera de olika modersmålen, då 

förskolan för många barn kanske är det enda mötet med det svenska språket (a.a.). 

En bra inlärningssituation för barn med annat modersmål än svenska är att man 

skapar en atmosfär där man vill lära sig. Förskollärare måste belysa att både språk 

och kulturer är lika mycket värda, detta genom att ha en öppen attityd och att man 
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visar att man är intresserad av barnens ursprung. För att någon form av inlärning ska 

ske krävs det att man ge barnen en känsla av trygghet. För att detta ska skapas ska 

man ha en bra organisation med fasta ramar, detta så barnen vet vad de har att rätta 

sig efter (Benckert, 2003b). 

Ladberg (2003) anser att det inte är de språkliga faktorerna som hämmar 

språkutvecklingen utan de förutsättningar som finns i hemmen, samhället och 

förskolan (a.a.). Barns språkbruk i flerspråkliga miljöer blir en av flera 

meningsskapande resurser som de använder för att delta i organiserade aktiviteter 

och lekar (Björk Willén, 2007).  Leken spelar en stor roll i språkets betydelse och 

barnen utvecklar sitt språk i leksituationer. Det är i leken som barnen utveckla sin 

förmåga att uttrycka sig då barnet i lugn och ro utan avbrott ges möjlighet till att 

utveckla sitt språk.  Atmosfären, organiseringen och inflödet är tre viktiga hörnstenar 

för språkets utveckling. Pedagogen ska skapa en atmosfär för språk som ska vara 

öppen och spontan där man ska våga uttrycka sig. I en lugn miljö utvecklas barnets 

språk, man ska undvika stress och brådska. Barn lyssnar och tar till sig språk av 

vuxna och får därmed språkligt inflöde, men utvecklingen av språket sker 

tillsammans med andra barn. En av nyckelfrågorna för barnens språkinlärning är 

organisation. Verksamheten måste organiseras på bästa sätt och lekmiljön ska vara 

organiserad genom avgränsande rum, hörnor, lådor och påsar med föremål som har 

samband med varandra (Ladberg, 2003). Även Benckert (2003a) belyser att miljön 

ska vara stimulerande för barnen, där avslappnat klimat och trygghet ska 

genomsyras.  

Skolverket (2005) belyser också vikten av att man tar hänsyn till olika faktorer för att 

en stimulerande språkmiljö ska äga rum såsom utemiljön och lokalernas 

förutsättningar, antalet barn med annat modersmål än svenska samt barngruppens 

storlek. Barn med annat modersmål än svenska gynnas i mindre barngrupper med 

hög personaltäthet vilket resultera i att det blir lättare för personalen att tillgodose 

barnens behov och är beroende av täta vuxenkontakter för sin språkutveckling.  Även 

Benckert (2003a) och Bozarslan (2001) belyser vikten av små barngrupper i en 

lärande miljö för att barnen ska våga yttra sig och menar att någon kommunikation i 

större barngrupper inte uppstår.  
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3 PROBLEM OCH SYFTE 

För att barn ska vilja utveckla sitt språk krävs det att vi som förskollärare uppmuntrar 

barnen och skapar självförtroende i deras fortsatta lärande genom att se positivt på 

barnens modersmål samt dess kultur.  

Dagligen stöter vi på kulturell mångfald både i och utanför förskolans ramar. 

Skolverket (2010) belyser att förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska ska få möjlighet att både utveckla sitt modersmål och det 

svenska språket (a.a.). Våra erfarenheter är att många förskollärare saknar både 

resurser, kunskap och detaljerade planer för hur de ska gå tillväga för att skapa 

förutsättningar för god språkutveckling för barn med annat modersmål än svenska.  

Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring 

modersmålets och samarbetets betydelse för barns språkutveckling.  

Våra frågeställningar är följande: 

 Hur uppfattar förskollärarna modersmålets betydelse för flerspråkighet? 

 Hur uppfattar förskollärarna samarbetet med föräldrarna?  

 Hur uppfattar förskollärarna arbetet med flerspråkiga barn? 
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4 METOD 

I detta kapitel redovisar vi vår metod. Vi kommer att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Vi kommer även att belysa de forskningsetiska principerna som följs av 

valet av respondenter samt genomförande och bearbetningen av vårt material för att 

avslutningsvis lyfta upp validitet och reliabilitet. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att uppnå studiens syfte, vi 

ansåg att vi kunde få fler utförliga svar genom intervjuer än med enkät undersökning. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är öppenheten, det finns ingen standardteknik. 

För att göra en kvalitativ intervju gäller det att vara förberedd inom det område som 

man ska forskar kring (Patel & Davidson, 2003).  

Som intervjuare bör man tänka på att ställa frågor så att den person som ska svara på 

dem förstår och uppfattar frågan på samma sätt som var meningen. Därför behöver 

man kritiskt granska frågorna och utgå från att man inte besitter den kunskap som 

man egentligen gör. En viktig punkt är att ställa sig frågan: fungerar frågorna för de 

individer som de är avsedda för? (Patel & Davidson, 2003).  

I en kvalitativ intervju bör man som intervjuvare hjälpa respondenterna att bygga upp 

ett meningsfullt resonemang och försöka bortse från våra egna uppfattningar och 

tolkningar. Det som ses självklart för oss är inte alltid lika självklart för andra. 

Begreppen kvalitativt och kvantitativt syftar på hur man väljer att bearbeta och 

analysera den information som man har fått in genom intervjuarna. Skillnaden på 

kvantitativ och kvalitativ intervju är att i den kvantitativa intervjun utgår resultatet av 

siffror och mätning medan den kvalitativa intervjun förmedlas via ord (Patel & 

Davidson, 2003). Kvale (1997) belyser även skillnaderna mellan begreppen 

kvalitativt och kvantitativt forskning. Kvalitet syftar på arten medan kvantitet syftar 

på mängden av något. Dessa två metoder är verktyg och användbarheten beror på 

vilka forskningsfrågor som ställs. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå 

och beskriva meningen hos centrala teman. Uppgiften är att förstå vad den 

intervjuade säger. Den som intervjua registrera och tolkar vad som sägs samt hur det 

sägs. Det gäller att man är observant på att kunna tolka ansiktsuttryck, tonfall samt 

kroppsuttryck (a.a.).  

4.1.1 Forskningsetiska principer 
 

I våra intervjuer har vi tagit del av de forskningsetiska principerna. Inom 

individskyddskravet finns 4 huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet anses att 

forskaren ska informera respondenterna forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att respondenten i en undersökning själv får bestämma om sin medverkan. 

Med Konfidentialitetskravet anses att man som respondent behåller sin anonymitet 

och att man är införstådd med att samtliga uppgifter är konfidentiella. 

Nyttjandekravets syfte är att allt de insamlade materialet endast används till 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Första gången när vi ringde och bokade tid samt plats informerade vi samtliga 

respondenter kortfattat vad vårt syfte var med undersökningen. I samband med 

intervjun talade vi ännu en gång om syftet med vår undersökning 
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(Informationskravet). Vi informerade samtliga respondenter att de när som helst fick 

hoppa av undersökningen om de kände sig illa till mods. I första samtalet och innan 

intervjutillfället berättade vi om bandinspelningen (Samtyckeskravet). Innan 

intervjun informerade vi respondenterna att bandinspelningen kommer att tas bort 

direkt efter vår transkription. Vi informerade även att respondenternas svar endast 

var till för undersökningens syfte och att namn och förskola aldrig kommer att tas 

upp (Konfidentialitetskravet). Efter intervjuerna informerade vi att syftet med 

undersökningen kommer redovisas inför examinatorn, handledare och skolkamrater 

(Nyttjandekravet).  

4.2 Undersökningsgrupp 

Vi valde att utgå från förskollärare som har erfarenheter kring att jobba med 

flerspråkiga barn. Syftet och våra frågeställningar var utgångspunkten i 

intervjufrågorna.  

Vi har intervjuat fem förskollärare på fem olika förskolor där samtliga respondenter 

var kvinnor. Vår intention var att komma i kontakt med förskolor som jobbade med 

majoriteten flerspråkliga barn.  

4.3 Genomförande 

För att få en personlig första kontakt ringde vi till förskolorna för att boka 

intervjuerna. Intresset hos deltagarna som vi ringde till var blandade. Det var svårt att 

få tag i några som kunde ställa upp på intervju, detta pågrund av tidsbrist. På grund 

utav tidsbristen består vår undersökningsgrupp av fem förskollärare. Innan 

intervjutillfället fick förskollärarna ett mejl som bestod av 18 stycken intervjufrågor 

(Se bilaga 1). 

För att genomföra vår kvalitativa metod har vi valt att föra anteckningar och spela in 

med hjälp av ljudinspelning. Detta för att kunna gå tillbaka och kritiskt kunna 

granska svaren (Kvale, 1997). Det vanligaste sättet att registrera intervjuer är enligt 

författaren att använda sig av bandspelare. Det negativa med bandspelare är att det 

inte innehåller de visuella aspekterna av situationen exempelvis kroppsuttryck. För 

att kunna skriva ut en intervju är det av vikt att den verkligen har spelats in och att 

det man har spelat in är hörbart. Det får inte vara för många ljud runtomkring då 

detta kan bli ett störmoment när man ska lyssna av det inspelade bandet (a.a.). För att 

vi ska vara säkra på att vi ska få med intervjun kommer vi därför också att anteckna 

medan vi intervjuar. Vår fokus låg på den enskilda pedagogens arbetsätt och 

intervjuerna ägde rum på intervjupersonens arbetsplats och tog mellan 30-40 

minuter. 

4.3.1 Pilotstudier 

För att se ifall våra intervjufrågor var relevanta gjorde vi en pilotstudie. Vi ställde 

våra intervjufrågor till en förskollärare för att kontrollera upplägget av frågorna och 

för att se om justeringar i våra frågeställningar behövs. Kvale (1997) tar upp nyttan 

av att skriva ut pilotintervjuer. Han menar att man blir känslig för betydelsen av 

inspelningens kvalitet och att man uppmärksamma vikten av att ställa hörbara, 

tydliga frågor.  
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4.4 Bearbetning och redovisning av material  

Efter varje genomförd intervju lyssnade vi igenom det inspelade materialet medan 

våra intryck var färska och kunde därigenom lyfta synpunkter för att se om våra 

tolkningar stämde överrens med det vi hade hört. Vi transkriberade sedan ut vad som 

sägs på inspelningarna del för del för att därefter kunna arbeta med texterna. Vi valde 

också ut citat som vi ansåg var betydelsefulla för vår undersökning. Patel & 

Davidson (2003) talar om kvalitativ bearbetning och menar att slutprodukten ofta är 

en text där citat från intervjuer varvas med egna kommentarer, detta är något som vi 

har gjort i våra intervjuer. Analysen började med att vi läste igenom alla svaren 

upprepande gånger för att kunna se mönster i svaren. När vi hade sett dessa mönster, 

teman och kategorier bearbetade vi dem och sorterade ursprungstexterna (a.a.). Vi 

kommer nedan redovisa de teman som genomsyrade våra texter och som vi valde 

som rubriker i vårt resultat.  

Förskollärarnas uppfattningar om modersmålets betydelse 

Fördel med flerspråkighet 

Nackdel med flerspråkighet 

Språkåldern har betydelse 

Modersmålslärare behövs 

Förskollärarnas uppfattningar om föräldrasamarbete 

Föräldrar misstror förskolan 

Kommunikationen har betydelse 

Förskollärarnas uppfattningar om arbetet med flerspråkiga barn 

Erfarenhet ger kunskap 

Vikten av att uppmuntrar barnens kulturer 

Vikten av en språkstimulerande verksamhet 

4.4.1 Hermeneutik  

Utifrån det hermeneutiska perspektivet väljer vi att tolka förskollärarnas 

uppfattningar. Enligt Patel och Davidson (2003) betyder hermeneutik att man tolkar 

och försöker förstå grundbetingelserna i den värld där människan lever. Man menar 

att det går att förstå andra människor och dess egen livssituation genom att tolka hur 

mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. Intervjun är ett 

samtal om den mänskliga livsvärlden där den muntliga intervjun förvandlas till texter 

som ska tolka. Genom att följa den så kallade hermeneutiska cirkeln växlar man 

mellan delar och helhet när man analysera materialet. När man analysera sina 

kvalitativa intervjuer läser man först igenom dem för att skaffa sig en allmän 

förståelse. Man går sedan tillbaka för att finna teman som genomsyra materialet för 

att slutligen återvända och se helheten av intervjuerna (a.a.).  

4.5 Tillförlitlighets aspekter 

Patel och Davidson (2003) tar upp att man måste veta att man undersöker det man 

avser att undersöka, man måste ha en god validitet och reliabilitet. Dessa två står i 

förhållande till varandra, vi kan inte enbart koncentrera oss på det ena och låta bli det 
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andra. De menar vidare att fullständig reliabilitet är en förutsättning för att få en 

fullständig validitet. I en kvalitativ studie är begreppet validitet hela 

forskningsprocessen. Validitet och reliabilitet är sammanflätade så att kvalitativa 

forskare sällan använder begreppet reliabilitet. Gällande datainsamlandet så kopplas 

validiteten till om forskaren lyckas göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld. Därefter kopplas begreppet vidare till om forskaren lyckas fånga relationen 

mellan det normala, typiska och det speciella. Kvalitativa studier innebär ofta att man 

skriver ut intervjuer. I denna process sker ofta en mer eller mindre medveten 

påverkan på underlaget. Skriftspråk och talspråk är inte samma sak (a.a.). Det belyser 

även Kvale (1997) som menar att när man gör en utskrift så översätter man från ett 

talspråk med sina egna uppsätta regler till skriftspråk där det finns andra uppsätta 

regler. Ordagranna återgivningar krävs för språklig analys där man inkludera pauser, 

repetitioner och tonlägen (a.a.).  
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5 RESULTAT 

Syftet med arbetet var att undersöka förskollärarnas uppfattningar kring samarbetet 

med föräldrarna samt modersmålets betydelse för flerspråkiga barn i förskolan. I 

detta avsnitt presenteras ämnen som var övergripande utifrån våra intervjuer. Vi dela 

in resultatet i tre olika kategorier och efter varje kategori kommer en 

sammanfattning. Samtliga resultat är hämtat direkt utifrån respondenterna svar.   

5.1 Förskollärarnas uppfattningar om modersmålets betydelse 

för flerspråkighet 

I följande avsnitt kommer vi behandla fördelar samt nackdelar med flerspråkighet, att 

språkåldern har betydelse och att modersmålslärare behövs. 

5.1.1 Fördel med flerspråkighet 

Majoriteten av respondenterna har långa erfarenheter av att jobba med flerspråkighet 

och menar att det är positivt att vara flerspråkig. De anser att man i senare ålder i 

skolan och arbetsliv har lättare med problematisering då det inte är självklart för barn 

som lär sig ett nytt språk att det endast ska vara på ett sätt. Förskollärarna menar att 

det är en gåva att vara flerspråkig, man har då förmåga att tänka på flera språk vilket 

gynnar barnen i framtiden. 

De använder väl sin hjärna lite mer. Får lite extra kopplingar där uppe kanske. 

Barn som är flerspråkiga har en fördel senare i livet, när det gäller exempelvis 

matematiken… Detta för att de redan i tidig ålder är vana att kunna se saker från olika håll. 

Bra att vara flerspråkig det är ju positivt… 

Förskollärarna poängtera att många flerspråkiga barn ser alla som lika mycket värda 

och menar att barnen ser inte varje individ utifrån likheter och olikheter. Detta kan 

bero på att alla barn i förskolan kommer från olika länder med olika kulturella 

bakgrunder. De menar att det är en tillgång för förskollärarna men även för barnen då 

olika kulturer blandas och barnen lär sig att samspela med varandra.  

När man möter olika kulturer i förskolan uppmärksamma man olikheterna, detta blir som 

vardag för barnen…  

5.1.2 Nackdel med flerspråkighet 

Respondenterna menar att det kan hindrar barn att ha flera språk. Det gemensamma 

språket på förskolan är svenska och respondenterna belyser att detta kan vara ett 

hinder då man inte kan kommunicera med varandra . Barnen har oftast svårt att 

separera det svenska språket med hemmets språk alltså modersmålet vilket kan 

medföra stor kommunikationssvårighet i förskolan. Respondenterna menar även att 

det kan finnas risk för barnen att hamnar efter i sin språkutveckling tillskillnad från 

svenska barn som redan har basen.   

… sen kan ju nackdelen vara att man lär sig att prata senare. 

De menar att i en förskola där majoriteten av barn är svensktalande ska man enbart 

lära ut ett språk, medan det krävs mer ansträngning från förskollärarens sida att lära 

ut det svenska språket för flerspråkiga barn. 

Vi har ju ett steg till, för vi ska få ut det så att våra invandrarbarn förstår. 
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Något som är centralt i intervjuerna är den problematik som kan skapas i 

kommunikationen mellan barn och pedagog då språken inte är detsamma. De menar 

att det är en nackdel att man inte alltid förstår det barnen vill förmedla och att de 

också märker en viss frustration hos barnen när förskollärarna inte förstår vad de vill 

få fram. Om förskollärarna kommer ihåg vad som inträffat när föräldrarna ska hämta 

kan de ställa frågor till föräldrar och barnet för att på så sätt kanske komma fram till 

vad det var barnet menade.  

... Man kan inte utveckla och spinna vidare på det han sa och det kan man känna att man 

hade velat kunna. Så där hindrar man ju faktiskt barnen lite granna. 

Respondenterna menar att det som hämmar barnets språkutveckling mest är att lära 

sig ett nytt språk när inte modersmålet är färdigutvecklat till skillnad av ett svenskt 

barn som bara har modersmålet att utveckla. Samtliga förskollärare belyser vikten av 

att höra det svenska språket för att som barn lättare ska kunna utveckla det. Då cirka 

95 % av alla barn som befann sig på förskolorna är flerspråkliga blir det 

förskollärarnas uppgift att det svenska språket förmedlas. 

Finns det inte svenska barn så hör de ju heller inte svenskan. De har ju bara oss. 

Barnen hör ju bara oss förskollärare prata svenska då det inte är några svenska barn på 

förskolan, men vår uppgift är ju att lära dem svenska, så det är ju bra. 

De understryker att det som skulle främja barnens lärande är att befinna sig i en miljö 

med fler barn som talar det svenska språket. Respondenterna menar att det är synd att 

det inte är mer blandat med både svenska och flerspråkiga barn på förskolorna då de 

anser att det gynnar barnens språkutveckling.  De menar att allt hänger ihop med 

gemenskapen, flerspråkiga familjer väljer att flytta till bostadsområden där de känner 

sig hemma och utgår då från den förskolan som ligger närmast. Medan svenska 

föräldrar placera sina barn på förskolor där det kanske är någon särskild inriktning. 

Det har alltid funnits några barn som talar svenska, det är synd... men det finns inte så 

mycket att göra åt det då det är kösystem som gäller. Men för deras (barnens) 

språkutveckling är det väldigt synd... 

Förskollärarna lyfter även upp att det finns en viss skillnad mellan de barn som är i 

förskolan femton timmar och de barn som går i förskolan regelbundet. De menar att 

det är synd för de barn som bara befinner sig på förskolan femton timmar i veckan då 

de märker att det tar längre tid för dem att lära sig språket. De barn som är på 

förskolan mer än femton timmar i veckan har lättare att komma igång med 

språkutvecklingen. Även om förskollärarna tycker det är synd att dessa barn kommer 

efter i det svenska språket menar de att det inte vore rimligt att ha alla barnen i 

verksamheten just för språkets skull, detta belys i kommande citat: 

Samtidigt vore det ju orimligt för oss, vi kan ju inte ha alla barn här för att de ska lära sig 

svenska… Då skulle vi gått under.  

5.1.3 Språkåldern har betydelse 

Något centralt i intervjuerna är vikten av medvetenhet. När man jobbar med 

flerspråkliga barn ska man vara medveten om att alla barn lär sig på olika sätt och tar 

olika lång tid på sig. Respondenterna påpekar att när ett barn är sen i sin 

språkutveckling ska man som förskollärare inte tro att det beror på understimulans. 

En del barn tar längre tid på sig genom att de observera och tar till sig språket såsom 

språkets uppbyggnad medan andra barn väljer att pröva sig fram och chansar på att få 

fram rätt betydelse. Det kan bli en så kallad kodväxling där de olika språken blandas. 
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Orden kan också vara hämtade utifrån fantasin, den största betydelsen menar 

förskollärarna är att man ser att barnen försöker.  

Vissa barn är betraktare och suger in och sen rätt som det är kan de en hel låt. 

En del är tysta men när de väl börjar tala låter det bra, medan andra letar sig fram lite 

huller om buller.  

Det kan ta tid… Barn samlar ord, det händer mycket inom dem.  

Majoriteten av förskollärarna arbetade med barn i de yngre åldrarna, där utforskandet 

av språket inte var i full gång. De menar att utvecklandet av språken för barn blir mer 

centrala i senare åldrar. Att uppmärksamma språkproblem bland de yngre åldrarna är 

svårt då de yngre barnen inte har fulländat språk, utan använder sig mer av småord.  

Man kan säga att alla barn har språksvårigheter för de kan ju inte det svenska språket, då 

har de ju svårigheter med svenskan. 

Förskollärarna belyste åldern fem som en viktig språkålder. Detta för att de ska 

förbereda femåringarna till fortsatt skolliv. De använder sig inte av någon särskild 

metod för att stimulera femåringarnas språkutveckling, utan de lät dem tala fritt. Vid 

uppmärksammad talsvårighet tog de hjälp av modersmålläraren som kollar av vilken 

nivå de ligger på. 

Här satsar vi mer på de äldsta åren, innan det är dags för skolan. Man jobbar lite extra med 

femåringarna gällande språket, som att kolla av färgerna och så. 

5.1.4 Modersmålslärare behövs 

För att stödja barnens modersmål använder sig verksamhenen av så kallade 

modersmålslärare. Respondenterna belyser att det saknas modersmålslärare till alla 

språk och att majoritetsspråken prioriteras. Samtidigt menar de att det vore bra om 

det fanns modersmålsstöd till samtliga barn för att främja modersmålet hos alla, men 

att det är en ekonomisk omöjlighet.  Detta belys bland annat i följande citat: 

Man kan ju inte ta en modersmålslärare för en eller två språk för då skulle vi vara lika 

många vuxna som barn, det är ju ekonomiskt omöjligt förstås. 

En pojke som är engelsk talande har ingen modersmålsundervisning då det tyvärr är för få 

barn som har det modersmålet.  

Själva modersmålsundervisningen har genom tiderna förändrats. Förr fick barnen gå 

iväg med modersmålsläraren och språkundervisningen hölls bakom stängda dörrar. 

Idag har barnen i förskolan tillgång till modersmålslärare i ett öppet klimat där 

språkstöd ges en gång i veckan. Respondenterna menar att det är bra att 

modersmålsläraren är med i barngruppen för att se hur vissa barn fungera i grupp 

med varandra. De understryker även att modersmålsläraren kan gå iväg med något 

barn ibland för att öva vissa begrepp och talord enskilt. Modersmålsläraren är ute i 

verksamheten och fungerar som kommunikationsmedlare för att skapar en god och 

trygg atmosfär. Modersmålsläraren uppmärksammar barnens olika språk genom att 

de delar med sig av ord på barnens modersmål som de sedan översätter till svenska.  

Modersmålsläraren kan exempelvis säga; jag tar den blå bilen därefter säger hon det 

exempelvis på kurdiska. 

Respondenterna uppmärksammade att barnens föräldrar ser olika på 

modersmålsundervisningen i förskolan. Detta beroende på hur mycket modersmålet 

används i hemmen och vikten för föräldrarna att behålla sin kultur med dess språk. 

En del föräldrar önskar mer modersmålsundervisning i förskolan och menar att 

förskolan ska stäva efter att uppmuntrar barnet att utveckla sitt modersmål. Andra 
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understryker vikten av att barnet ska uppmuntras att lära sig det svenska språket i 

förskolan och tror att modersmålet hämmar barnets språkutveckling.  

Nehe, dem (barnen) ska lära sig svenska hos er så lär vi de på vårt språk. 

Det är lite olika. Vissa vill inte att deras barn ska ha modersmålsundervisning för 

att det hämma språket. 

För att som förskollärare vara medveten om situationen hos det enskilda barnet tar de 

kontakt med föräldrarna. Förr skickades en lapp hem som föräldrarna fyllde i om de 

önskade modersmålsundervisning i förskolan. Respondenterna menar att det idag står 

klart och tydligt i läroplanen att förskollärare ska skapa förutsättningar för barnet att 

utveckla både modersmål och det svenska språket innanför förskolans ramar.  

Då samtliga respondenter som vi intervjuade saknade språkkunskaper av de språk 

som talades av barnen i förskolan belyste de det nära samarbetet med 

modersmålsläraren. De menar att om man har misstankar om att ett barn har 

språksvårigheter så har förskollärarna tillgång till modersmålsläraren som de kan 

rådfråga. Respondenterna belyste att om man inte har sitt modersmål i ryggsäcken så 

har man svårt att utveckla vidare det svenska språket och menar att allt blir som en 

ond cirkel. 

Om man vet med sig att de inte pratar bra svenska, hur är det då med exempelvis arabiskan? 

Är det därför hon inte kommer igång så bra med svenskan? För att hon inte kan sitt 

modersmål? 

Ansvaret för att barnen ska uppmuntras till att utveckla sitt modersmål ligger 

mestadels på modersmålslärarna och respondenterna menar att förskollärarnas 

uppgift är att uppmuntra det svenska språket.  

Vi är ju viktiga för barnen bara för att prata svenska. 

5.1.5 Sammanfattning 

Förskollärarna uppfattar att föräldrarna ser olika på modersmålsundervisning. Några 

önskar modersmålsundervisning medan andra belyser vikten av att endast stimulera 

det svenska språket. Förskollärarna ser flerspråkighet både som fördelar och 

nackdelar. De menar att det är positivt att vara flerspråkig, då barnen har lättare att 

problematisera saker och ting vilket kommer att bli en fördel i framtida liv. Det som 

skapar hinder i lärandet är kommunikationsbristen mellan barn och förskollärare 

pågrund av språkskillnader. Förskollärarna lyfter upp att det som kan hämma barnets 

språkutveckling är att lära sig ett nytt språk när modersmålet inte är färdigutvecklat. 

Majoriteten av barnen på förskolorna hade annat modersmål än svenska och det 

svenska språket stimulerades enbart av förskollärarna. Det är av vikt att 

förskollärarna är medvetna om att alla barn lär sig under olika förutsättningar. För att 

barnen ska få språkstimulans på dess modersmål belyser förskollärarna 

modersmålslärarnas betydelse i verksamheten. 

5.2 Förskollärarnas uppfattningar om föräldrasamarbetet 

Nedan kommer vi att belysa att föräldrar misstro förskolan och att kommunikationen 

har betydelse. 

5.2.1 Föräldrar misstror förskolan 

Förskollärarna menar att föräldrarna till de flerspråkiga barnen inte är lika trygga 

med att lämna sina barn på förskolor som svenska föräldrar är.  De måste vara 
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väldigt noga med att berätta för föräldrarna om deras barn har slagit sig på förskolan 

så att föräldrarna också är medvetna om att förskollärarna har sett vad som hände. 

Respondenterna menar att föräldrarna inte är vana vid att vara delaktiga i förskolan 

men poängtera att vissa av föräldrarna har blivit bättre på detta. När föräldrarna ska 

hämta sina barn har de möjlighet att vara med i förskolans verksamhet. 

De kommer gärna in och sätter sig. 

Sen finns det känsliga saker som… Barnen slår sig som föräldrarna är väldigt noga med att 

få reda på. 

Respondenterna anser att många av barnens föräldrar misstro deras syn på lärandet, 

då de har svårt att se språkutvecklingen i förskolan. De menar att föräldrarna kan 

känna rädsla inför barnets framtid då lärandet sker i samspel med lek istället för 

exempelvis läroböcker. I många andra kulturer är förskolan mer skolinriktat och 

lärandet genomsyras på annat sätt i verksamheten än i den svenska förskolan.  

Vissa tycker att det ska vara lite mer skolinriktat. 

Genom dokumentation belyser därför förskollärarna lärandet med hjälp av bilder och 

texter utifrån läroplanen. Detta synliggörs genom dessa citat: 

Att sälja oss själva egentligen, att vi förklarar vilket jobb vi gör... det är inte bara att äta och 

sova. 

Men då har ju läroplanen kommit nu, men sen är det ju att få den översatt... 

5.2.2 Kommunikationen har betydelse 

Majoriteten av förskollärarna anser att föräldrakontakten är av stor vikt för barnens 

språkutveckling och menar att en bra föräldrakontakt gynnar hela verksamheten. 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att man bygger upp en… kontakt och bjuder på sig själv 

för då är det mycket lättare att få ett samarbete att fungera. 

Förskollärarna belyser att kommunikationen med föräldrarna har betydelse för det 

enskilda barnets språkutveckling. Dock upplever respondenterna att det inte finns så 

mycket samarbete med föräldrarna som de hade velat. De understryker att 

föräldrarna inte är lika intresserade som de anser att de svenska föräldrarna är. 

Man får tjata och gnata lite… Men när de väl kommer så är de glada.  

Respondenterna menar även att de saknar den spontana kommunikationen som gärna 

uteblir då det gemensamma språket går isär.  

Den är bra men skör... kan man säga. 

Vi har ibland svårt att förstå och detta försvårar ju så klart föräldrakontakten. 

Det är inte bara vikten av att kommunicera pedagog – barn, utan även vikten av att 

kunna kommunicera pedagog – förälder.  Att inte kunna kommunicera med varandra 

kan leda till missförstånd, stora som små. För att försöka minska missförstånden 

använder sig förskollärarna av så mycket kroppsuttryck som möjligt och med olika 

typer av röstlägen. Röstlägen spelar stor roll i kommunikation med föräldrar men 

även barn som inte kan det svenska språket. De belyser att skillnaden att jobba i ett 

område där majoriteten av barn är flerspråkiga är att man måste vara väldigt 

övertydlig. Med hjälp av röstlägen och olika uttryck visar man vilken betydelse olika 

förmedlingar har.  

Man måste vara tydlig och använda kroppsspråket väldigt mycket… 

En del barn behöver lite mer känslouttryck för att förstå att vi menar allvar… 
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Respondenterna belyser även enkelhet som det bästa kommunikationssättet och 

antyder vikten av att inte krångla till det för att inte förvirring ska skapas.  

Vi skulle ha ett utvecklingssamtal mellan klockan 11 – 13 men ingen kom. Då satt de hemma 

och väntade vid telefonen för de trodde att vi skulle ringa till dem i telefonen… för då tänkte 

de på samtal vid ett visst klockslag. 

Ingen av de ordinarie respondenterna på förskolorna var flerspråkliga. Om man 

skickar hem ett informationsbrev ska det vara kort och enkelt. Är brevet viktigt så 

kunde de ta hjälp av en tolk eller modersmålsläraren. Tolk används också i samband 

med inskolning, man ringer då en tolk vid en bestämd tid, respondenterna var noga 

med att ta in tolk vid behov. De poängterade att tolken var där när föräldrarna skulle 

få den viktiga informationen, så missförstånd inte uppstod. Inskolningen brukar 

förekomma i två veckor men kan pågå under en längre tid då inskolning kan vara en 

ny upplevelse för föräldrar. Respondenterna menade att det finns länder som inte har 

någon inskolning, utan att de bara lämnar sitt barn på förskolan. 

Många har ju aldrig varit i den här världen innan. Så de vet ju inte vad en förskola är. 

När ett barn ska inskolas som redan har ett äldre syskon på avdelningen behöver 

inskolningen inte ta lika lång tid då föräldrarna vet hur det kommer att gå till och 

förmodligen inte har lika många frågor som vid första inskolningen. Respondenterna 

försöker att undvika att ta hjälp av syskonen för att översätta. De menar att barn inte 

ska behöva vara förmedlare eller tolka åt respondenterna till föräldrarna.  

5.2.3 Sammanfattning 

Förskollärarna belyser vikten av ett bra samarbete med föräldrarna och menar att det 

gynnar hela verksamheten. Respondenterna anser att många av barnens föräldrar 

misstro deras syn på lärandet då de har svårt att se språkutvecklingen i förskolan. De 

menar att föräldrarna kan känna rädsla inför barnets framtid då lärande sker i 

samspel med lek istället för exempelvis läroböcker. Något som ofta uppstår är 

missförstånd i kommunikationen mellan förskollärare och föräldrar. För att undvika 

missförstånd använder sig förskollärarna av olika kroppsuttryck och belyser 

enkelheten i kommunikationen.  

5.3 Förskollärarnas uppfattningar om arbetet med 

flerspråkiga barn 

I följande avsnitt kommer vi lyfta upp att erfarenheter ger kunskap, vikten av att 

uppmuntra barnens kulturer och vikten av en språkstimulerande verksamhet. 

5.3.1 Erfarenheter ger kunskap  

Ingen av förskollärarna hade några högskolepoäng gällande hur man stimulera 

flerspråkighet, utan förskollärarna har under sina år i förskolans verksamhet fått 

tillgång till fortbildningar, studiedagar och föreläsningar. De menar att erfarenhet är 

den bästa kunskap man som förskollärare kan ha. De anser även att man behöver 

tålamod och menar att genom erfarenheter tränar man sitt tålamod som är en viktig 

del att ha med sig i sitt arbete med flerspråkighet. 

Erfarenhet är det största. Man lär sig nya saker varje dag kan jag säga. 
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5.3.2 Vikten av att uppmuntra barnens kulturer 

Samtliga respondenter menar att man måste ha ett speciellt förhållningssätt när man 

arbetar med flerspråkiga barn, olika kulturer ser olika ut. Barnen är vana vid en 

annan uppfostran än vad svenska barn är och föräldrarna har helt andra normer och 

värderingar än vad svenska har. I andra kulturer kan barnuppfostran se annorlunda 

ut, exempelvis kan föräldrarna släppa sitt ansvar när de kommer hem till någon 

annan för att respektera dess syn på uppfostran. Föräldrarna tar med sig denna syn 

även till förskolan och förskollärarna är då dem som bestämmer normerna.  

Att komma från en helsvensk förskola och sedan börja jobba här fick mig att ändra lite på 

mitt förhållningssätt för att kunna jobba med flerspråkighet.  

Om man kommer hem till en somalisk familj och den somaliska mamman inte säger till mitt 

barn att sluta så är det okej att mitt barn beter sig som det gör i deras hem. 

Respondenterna belyser vikten av att ställa frågor till barnens föräldrar för att bli 

uppmärksammade på dess modersmål och kulturens betydelse för barnet. De menar 

att de är nyfikna på barnens kulturer och genom samtal kan de få reda på hur de olika 

högtiderna firas och menar att de stärker barnens identitet och självkänsla. Samtliga 

respondenter är medvetna om att de i förskolan ska skapar förutsättningar för att 

uppmuntra barnens olika kulturer. Dock menar de att alla barn har ju olika kulturer 

och ställer sig då frågan vilken kultur som ska belysas störst och först.  

Visst ska man lyfta upp allas kulturer, om man har all tid i världen... 

De känner dock att tiden inte räcker till då det är så mycket annat som ska hinnas 

med i verksamheten. De skulle vilja arbeta mer med kulturerna än vad de gör idag. 

Jag tycker att vi är ganska dåliga på att fånga upp andras kulturer. 

Trots detta så framhäver respondenterna att de försöker belysa de olika kulturer som 

råder på förskolorna så gott det går. De menar att det är av betydelse att man har 

förståelse för barnens kulturer och bakgrunder. Om man lyfter upp barnets kultur och 

språk, förstärks barnets självkänsla samt identitet. Barnen behöver sin kultur för att 

känna tillhörighet med sin familj och släktingar. Respondenterna understryker att 

väggarna på förskolan pryds av en världskarta och att de har skyltar där det står 

välkommen på alla språken. De belyste även att det är bra att veta barnens högtider 

och inte bjuder på dropp in fika när det exempelvis är ramadan (fasta). För att vara 

uppmärksamma på detta så hade de flesta förskollärare en almanacka där de olika 

högtiderna finns med. 

Man pratar helt enkelt om dem (kulturerna), det är inget annorlunda för våra barn att man 

har ett annat språk eller ser annorlunda ut... 

Det är inte bara förskollärarna som ska bli uppmärksammade på barnens kulturer. 

Förskollärarna skapar även möjligheter för barnen att tillgodose sig den svenska 

kulturen. Det är av stor vikt att rådfråga föräldrarna innan barnen bjuds in i den 

svenska kulturen. Majoriteten av förskolorna belyser i sin verksamhet de svenska 

traditionerna genom att de uppmärksamma julen med lucia tåg, påsken och 

midsommarfest tillsammans med barn och föräldrar. 

Vi har dansat grodor (små grodorna) med somaliska gravida kvinnor. 

De kommer med en finare klänning och så har vi det mer som en fest, en lucia fest. 

Vi har prinsessor och älvor i våra luciatåg. 

Något som är extra känsligt när det gäller de olika kulturerna och som ofta kan 

skapar kulturkrockar är tron på gud. Många länder har ett särkilt band kring sin 
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kristna tro och godkänner då inte att barnen får tillträda den svenska kyrkan. Detta 

för att barnen bara ska vara deras gud till lags och inte beblanda sig med någon 

annan. Vilket förskollärarna måste ta allvarligt, de rådfråga alltid föräldrarna innan 

de ska till en svensk kyrka. Genom olika föreläsningar har förskollärarna fått mycket 

bra och lärorik information som är en god grund till att förstå olika typer av kulturer. 
 

Vi har varit i kyrkan i påsk med de barnen som fick och så har vi även varit på påsk vandring 

och i en moské.  

5.3.3 Vikten av en språkstimulerande verksamhet 

För att barnen ska ha möjlighet att utveckla sitt språk krävs det som pedagog att man 

är öppen och skapa förutsättningar för lärande. Genom mycket fysiskkontakt känner 

barnen trygghet som skapar självförtroende som i sin tur leder till att barnen våga, 

man måste våga utmana barnen. Det är av vikt att man ger flerspråkiga barn mycket 

kärlek och uppmuntran. Förskollärarna belyser att det är viktigt för barnen att höra 

det svenska språket i förskolan men att man också ska ge barnen det utrymme till 

taltid som de behöver. Barn kan mer än vad man tro och utmaningar som ligger lite 

över deras kunskapsnivåer är viktigt att sträva efter, dock ska det ske i lugn och ro 

utan stress.  

Barnen får träna sig att uttrycka sig utan att behöva känna stress eller stress från 

kompisarna. 

Att man ger barnen taltid, att man utmanar barnen, att man inte står på samma nivå och 

stampa. 

Förskollärarna belyste att klimatet i verksamheten ska genomsyra känslan av 

trygghet så att barnen vågar prata samt ställa frågor för att stimulera 

språkutvecklingen. Men för att utvecklingen av det svenska språket ska kunna äga 

rum krävs mindre barn och mer personal. Genom att respondenterna skapar mindre 

barngrupper kommer alla barn till tals och känner sig hörda och förskollärarna kan 

då lägga större vikt på det enskilda barnets lärande. Förskollärarna belyser även 

samspelet för att lärandet ska ske. Deras tid i förskolan spenderas tillsammans med 

barnen i barngruppen för att vara med och skapa förutsättningar för att lärande ska 

ske.  

Man ska vara närvarande i deras lek och att man delar upp barnen i smågrupper. 

Lite mindre grupper så alla barnen kan komma till tals. 

Respondenterna understryker även att leken är en viktig del i barnens 

språkutveckling och menar att det är där barnen lär sig språket bäst. I leken lär sig 

barnen av varandra och när barnen samspelar med varandra utvecklas deras språk, 

medkänsla samt empati. I den sociala leken intar barnen olika roller där de kan lösa 

olika konflikter. Leken kan även vara ett sätt för barnen att bearbeta händelser som 

barnen kan ha varit med om, vissa flerspråkiga barn kan ha med sig en hel del i 

bagaget. I samspelet med varandra blir barnen även medvetna om de olika språk som 

råder i verksamheten.  Genom att man som förskollärare befinner sig i närheten av 

barnen under deras lek och agera som stöd i konflikter skapas trygghet och ett 

fortsatt lärande. 

Jag tror att man ska ha ett klimat där man känner att man är trygg… 

Det är i leken som talet utvecklas och det är där som även bearbetning av både sorg och 

glädje uppstår. 
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Samtliga respondenter använde sig av bilder och tecken för att skapar förutsättningar 

till lärande. Detta för att skapar möjlighet att konkret kunna se och förstå språket och 

materiella ting som leksaker i förskolan.  

På leksaksbackar ska det finnas en bild med text på vad det är i och gärna inga ritade bilder 

utan riktiga kamera bilder. 

Respondenterna använder sig inte av någon speciell metod för att stimulera 

språkutvecklingen utan provade sig fram. I förskolan användes mycket tecken som 

stödjer barnen i deras språkutveckling och fungerar som hjälpmedel i 

kommunikationen både mellan barn – förskollärare och också förskollärare – 

förälder.  

Ett barn som håller i en häst, kan tecknet häst, kan säga häst på svenska och kan samtidigt 

häst på arabiska fyller sitt kunskapshål snabbt. 

Förskollärarna menar att de med hjälp av olika språkpåsar, flanosagor och musik 

leker fram språkutvecklingen. Genom dessa aktiviteter menar respondenterna att de 

kan föra samtal med barnen och att barnen på detta sätt ökar sitt ordförråd. Genom 

bilder runt om i verksamheten konkretisera förskollärarna språket på ett stimulerande 

sätt. Bilderna sätts upp för att belysa saker och ting runt om i verksamheten från mat 

till kläder och leksaker.  

Man får vara lite, vad ska man säga? ... en teaterapa. Lite finurlig, ha lite sånger på lager 

och sådär som man kan jobba med. 

De menar även att det är viktigt att man inte rättar barnet på ett sätt som får de att 

känna obehag att prova igen, utan istället upprepar man det rätta ordet. När man 

arbetar med flerspråkiga barn är det också av betydelse att man tänker på hur man 

säger saker och ting. Man ska vara väldigt tydlig i sitt språk och benämna saker som 

finns i barnens omgivning. Man måste som förskollärare ta alla tillfällen i akt till att 

skapar lärande och uppmuntring till språket.  

Det är väldigt viktigt att man säger det rätta ordet i en ny mening.  

Att man tänker på de orden man säger och inte säger” vill du ha den här ”utan man pekar 

på föremålen samtidigt som man frågar vill du ha mjölk eller vatten. 

5.3.4 Sammanfattning 

Förskollärarna lyfter upp betydelsen av erfarenheter när man arbetar med 

flerspråkiga barn. De belyser även vikten av nyfikenhet på barnens olika kulturer för 

att starka barnens identitet. I förskolan lyfter förskollärarna upp de olika kulturer som 

råder och även den svenska kulturen. Det språkliga klimatet ska genomsyras av 

bilder och tecken. Genom samspel med barnen skapar förskollärarna trygghet och en 

känsla av att våga. Med mindre barn och fler personal skapas förutsättningar för 

språklig utveckling.  
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6 DISKUSSION 

I vår diskussion kopplar vi resultatet med det som vi belyst utifrån läst litteratur i 

bakgrunden. I slutsats och pedagogiska implikationer lyfter vi bland annat upp några 

idéer kring vidare forskning som följs av en metoddiskussion där vi kritiskt granska 

den metod som vi har valt. 

6.1 Angående modersmålets betydelse 

Resultatet visar att samtliga respondenter anser att det är positivt att vara flerspråkig 

då man har förmåga att tänka på flera språk och menar att man senare i åldern har 

hjälp av detta. Respondenterna belyser även att det är en tillgång då olika kulturer 

blandas och menar att barnen inte ser varje individ utifrån likheter och olikheter. 

Ladberg (2003) betonar att man ska se flerspråkighet som en rikedom. Om 

omgivningen ser flerspråkighet som något naturligt så uppmuntras också barnet att 

använda alla sina språk. Även Skolverket (2005) tar upp betydelsen av att 

förskolorna bör präglas av interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ska lyftas 

upp och ses som en tillgång. Som vi har tolkat det menar Torpsten(2008)  att man i 

skolan kan uppleva flerspråklighet som ett problem men i styrdokumenten uttrycks 

det som en tillgång.  

Respondenterna menar att det kan hindra ett barn att ha flera språk då nackdelen är 

att man inte kan kommunicera med varandra. Förskollärarna förstår ofta inte vad det 

är barnen vill förmedla och detta skapar en frustration hos både förskollärarna och 

barnen. Respondenterna jämför även skillnader mellan svenska barn och flerspråkiga 

och menar att det krävs mer ansträngning från arbetslaget som jobbar med 

flerspråkiga barn då barnen inte har det svenska språket med sig utan ska lära sig 

från grunden. De lyfter även upp att det blir skillnad i språkutvecklingen gällande de 

barn som befinner sig i förskolan regelbundet och de som bara är där några timmar i 

veckan. Svensson (2009) menar att det har sagts att flerspråkighet inte har varit bra 

för barnets interkulturella utveckling. Detta påstående håller inte då man inte har 

tagit någon hänsyn till en hel del faktorer såsom kulturella skillnader eller barnets 

ålder. Det är av vikt att man ser till barnets hela situation när man uttalar sig om 

flerspråkighet. 

I resultatet framgår det att respondenterna anser att det hämmar språkutvecklingen 

om inte barnets modersmål är utvecklat till skillnad mot ett svenskt barn som enbart 

har modersmålet att utveckla. De menar även att det är viktigt att barnen får höra det 

svenska språket men antyder också att de enbart får höra det från dem då det knappt 

inte går några andra svenska barn på förskolan. Björk Willén (2007) lyfter upp vikten 

om att flera olika språk i en förskola kan tillföra flera resurser att samspela med. 

Bozarslan (2001) menar att det är självklart att ett barn med annat modersmål än 

svenska behöver hjälp med sitt modersmål och det svenska språket. De barn som 

redan bor i Sverige har redan fått en språklig grund i en svensk miljö medan det 

nykomna barnet har fått sitt språk i en kulturell miljö. Benckert (2003a) redogör 

också för betydelsen av det svenska språket och menar att barnet inte lär sig språket 

automatiskt om de befinner sig i en miljö där majoriteten av barnen inte talar 

svenska. Elmeroth (2006) anser att barn lär sig effektivas och snabbast i en rik 

språkmiljö (a.a.). Det inte är språkliga faktorer som hämmar språkutvecklingen utan 

förutsättningarna som finns i hemmen, samhället och i förskolan (Ladberg, 2003). 
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Respondenterna i vår undersökning anser att alla barn lär sig under olika 

förutsättningar och att språkutvecklingen kan ta olika lång tid från barn till barn. De 

menar att en del barn observera och tar till sig språkets uppbyggnad medans andra 

gissar sig till språket, huvudsaken är att man ser att barnet försöker. Björk, Willén 

(2007), Svensson (2009) och Park (2004) tar upp kodväxlingens betydelse. Park 

(2004) menar att kodväxling innan sågs som något negativt men att det idag ses som 

en kommunikativ strategi. Svensson (2009) menar som Park (2004) att kodväxling 

kan ses som en social och språklig kompetens. Ladberg (2003) belyser att det kan ta 

lång tid innan ett barn säger något på det nya språket. Tystnaden behöver inte betyda 

att det är något som är fel inte så länge barnet kommunicera på andra sätt genom 

exempelvis blickar och olika gester. Rehnqvist Svensson (2008) betonar att det är av 

vikt att förskollärare har kunskap om hur det svenska språket är uppbyggt, detta för 

att kunna främja barnets språkutveckling då förskollärarna oftast enbart har det 

svenska språket att förmedla till barnen. 

I resultatet lyfter respondenterna upp den stora betydelsen av modersmålslärarna. De 

menar att man kan få hjälp och stöd utav dem ifall de skulle misstänka om ett barn 

har språksvårigheter på sitt modersmål. Respondenterna tar även upp att ett barn som 

inte kan sitt modersmål kan ha svårt att utveckla sitt nya språk. Modersmålslärarna 

var med i barn gruppen en gång i veckan och var ett bra kommunikationsredskap. 

Ladberg (2003) menar att det blir lättare för barnet att kunna utveckla det svenska 

språket om modersmålet är utvecklat och menar att man försvårar lärandeprocessen 

om man enbart håller sig till det svenska språket i förskolan. Benckert, Håland & 

Wallin (2008) betonar modersmålsläraren som ett stöd för att se skillnad på 

modersmålet respektive svenskan och menar att förskollärarna kan ta hjälp av dem 

för att få en inblick i hur barnen ligger till i sin språkutveckling. Skans (2011) belyser 

att man ska stimulera de olika modersmålen som råder, förskolan för vissa barn kan 

vara den ända mötesplats med det svenska språket. Bozarslan (2001) lyfter upp 

betydelsen av förskollärare eller modersmålslärare som har annat modersmål än 

svenska är viktiga förebilder som flerspråkiga barn kan identifiera sig med. 

Respondenterna menar dock att det inte finns modersmålslärare till alla barn som de 

hade önskat, på grund av ekonomin prioriteras majoritetsspråken. Skolverket (2005) 

tar upp att barn med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålstöd. 

Lunneblad och Asplund Carlsson (2009) menar för att man ska kunna skapar 

förutsättningar krävs resurser.  Björk Willén (2007) belyser att ekonomiska 

åtstramningar har gjorts och detta har medfört att modersmålsundervisningen 

minskade samtidigt som man belyste vikten av att alla barn bör lära sig svenska 

betonades.   

6.2 Angående föräldrar samarbetet 

I resultatet framgår det att respondenterna ansåg att föräldrarna misstror syn på 

lärandet då man i en svensk förskola leker fram lärandet. I andra länder är förskolan 

mer skolinriktat och detta kan skapa missförstånd i de olika kulturerna. För att belysa 

lekens funktion använder respondenterna olika dokumentationer. Skans (2011) 

menar att det kan skapas konflikter mellan förskola och hem då det kan finnas 

skillnader i värderingar och uppfattningar kring vad som är det bästa för barnet. Man 

ska lyssna och förstå respektive synsätt för att det ska skapas en ömsesidig relation 

mellan förskola och hem. I skolverket (2005) står det att den svenska förskolan kan 

vara en ny process för många föräldrar som har sina rötter i andra länder. Det blir då 

vikt att förskolan är öppen till olika seder i förhållande till det svenska normsystemet. 
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Respondenterna anser att det är en viss skillnad mellan svenska föräldrar och 

föräldrar från annan härkomst. De menar att de inte är lika trygga med att lämna sina 

barn på förskolan, detta då många kulturer inte är vana vid att vara delaktiga i 

förskolor. De belyser dock att det har blivit bättre och att de ibland kan sätta sig ner i 

förskolan och vara med i verksamheten. Bozarslan (2001) menar att föräldrar 

behöver tid på sig för att garantera sig på att förskolan är bra och ett förtroende byggs 

fram i en process. 

Respondenterna tar upp betydelsen av föräldrakontakten för att gynna barnens 

språkutveckling men de ser hinder gällande den spontana kommunikationen och 

menar att det genom brister i det svenska språket skapar hinder i att kunna 

kommunicera.  De belyser att det inte finns så mycket samarbete mellan föräldrar 

och förskollärare och att detta kan beror på att föräldrarna inte är så intresserade av 

förskolans verksamhet. Bozarslan (2001) framhäver att föräldrar kontakten är viktig 

och att man kan kommunicera på flera sätt, en dålig relation till en förälder har inte 

att göra med språkliga brister.  

Respondenterna belyser att kommunikationen ska vara så enkel som möjligt och 

menar att de ibland använder sig av tolk för att översätta vissa viktiga brev men även 

i samband med inskolning samt vid behov. Inskolning kan vara en ny upplevelse för 

vissa föräldrar och brukar ta längre tid än två veckor, detta då det i många länder inte 

har någon inskolning. Bozarslan (2001) menar att man i vissa länder lämnar sitt barn 

redan första dagen utan någon inskolning. Föräldrar har därför ingen kunskap om 

invänjningens betydelse för barnets vistelse i förskolan. Förskollärare ska presentera 

förskolans mål med invänjning och även berätta hur barn kan reagera under 

inskolnings tid, detta för att underlätta för föräldrarna.  

Respondenterna anser att barnens föräldrar ser olika på modersmålets betydelse. En 

del föräldrar ansåg att det var bra att förskolan uppmuntrade barnen med 

modersmålsundervisning. Andra vill att barnet enbart ska lära sig det svenska språket 

i förskolan då de tror att modersmålet kan hämma barnets språkutveckling. Ladberg 

(2003) menar att det är en vanlig föreställning att föräldrarna tror att barnen hindras 

att utveckla det svenska språket om de har modersmålsundervisning. Under en längre 

tid har föräldrar fått till sig att man inte ska tala sitt modersmål med barnen vilket har 

gjort att föräldrarna har slutat att prata på sitt modersmål med barnen. Detta 

resulterade i att familjemedlemmarna inte kunde kommunicera med varandra. Att 

man inte skulle tala sitt modersmål kom från okunnig personal, idag är man överens 

om att man ska hålla fast vid sitt modersmål. Språk konkurrerar inte med varandra, 

man ska inte överge sitt språk för att kunna ta till sig ett nytt (a.a.).  Torpsten (2008) 

belyser att modersmålet underlättar lärandet av svenska som andraspråk och främjar 

barnets fortsatta språkutveckling.  

Respondenterna belyser att man skickade hem en lapp förr där föräldrarna själva fick 

bestämma om de villa att sitt barn skulle få modersmålstöd. Idag finns det 

modersmålstöd i förskolorna, det är inte länge en val möjlighet. Detta framgår även i 

Skolverket (2010) där det belys att barnen ska lära sig att kommunicera på sitt 

modersmål och även det svenska språket.  

6.3 Angående förskolans arbete med flerspråkighet 

I resultatet framgår det att ingen av respondenterna hade någon särskild utbildning 

för att kunna stimulera flerspråkighet däremot har de fått tillgång till fortbildningar, 

föreläsningar och studiedagar för att få kunskap om flerspråkighet. De belyser att 
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erfarenhet är det bästa en förskollärare kan ha. Skolverket (2008) menar att det vore 

bra om förskollärare som jobbar med flerspråkiga barn har läst minst tjugo poäng i 

ämnet. När inlärning av ett andraspråk ska ske menar Nilsson och Nordling (2008) 

att det är av vikt att förskollärarna har rätt kompetens för att jobba med flerspråkiga 

barn. Även Torpsten (2008) menar att språklig kompetensen hos förskollärarna är 

viktig. Respondenterna belyser även vikten av fysisk kontakt och att man skapar 

trygghet till barn som är flerspråkiga. Persson och Tallberg Broman (2002) menar att 

trygghet är ett centralt begrepp i förskolan då det finns förskollärare som ser sig 

själva som den enda tryggheten. Bozarslan (2001) poängterar att de första åren är 

viktiga för ett barn då man ska bygga upp en trygg, god och stabil identitet. Benckert 

(2003b) lyfter upp betydelsen av att det krävs att man ger barnen trygghet för att 

inlärning ska kunna ske.  

Respondenterna anser att trygghet skapar självförtroende som i sin tur gör att barnen 

vågar mera. De menar vidare att man måste utmana barnen och lägga ”ribban” lite 

över barnets kunskapsnivå. Respondenterna belyser även att man ska utmanar barnen 

men att det måste ske i barnets takt, ingen stress utan det ska råda lugn och ro på 

förskolorna. Bergman (2003) menar att språkinlärning ska ske genom meningsfullt 

innehåll och att det språk barnet ska uppnå ska ligga ett steg över barnets nivå. Även 

Vygotskij lyfter upp att det barnet ska lära sig ska ligga ett steg högre än barnets 

egen nivå, just för att skapa en utmaning (Jerlang & Ringsted, 2008). Ladberg (2003) 

och Benckert (2003a) belyser betydelsen av att klimatet ska vara lugnt och tryggt. I 

en lugn miljö där man undviker stress skapas barnets språk.   

I resultatet framgår det att respondenterna är nyfikna på de olika kulturerna och 

ställer frågor till föräldrarna för att få mer information om hur exempelvis högtiderna 

firas. Respondenterna är medvetna om att de ska uppmuntra barnens olika kulturer 

som råder på förskolan men ställer sig själva frågan hur det ska gå till väga. De 

menar att det finns många olika kulturer på förskolan och att tiden inte räcker till, det 

är så mycket annat som prioriteras. Skans (2011) lyfter upp vikten av att man som 

pedagog skapar goda miljöer som stimulera lust, glädje och nyfikenhet. Ladberg 

(2003) menar att ett barn inte kan lära sig ett språk förrän man lärt sig något om den 

kultur som språket bär. Benckert (2003b) belyser att för ett stimulerande lärande ska 

skapas ska man med hjälp av frågor få den förståelse som både föräldrar och 

förskollärare behöver. 

Respondenterna anser att de belyser de kulturer som finns på förskolorna så gott det 

går. De menar att om man lyfter upp kultur och språk förstärks både barnets 

självkänsla och identitet. Majoriteten av förskolorna hade en världskarta, almanacka 

där högtiderna fanns med och välkomsttext på alla språk. Benckert (2003b) belyser 

att man kan använda sig av en världskarta för att barnen ska kunna visa vart de 

kommer ifrån. Det är av vikt att förskollärare som jobbar med flerspråkighet belyser 

att båda språken och kulturerna är lika mycket värd. I Skolverket (2010) står det att 

språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman. Barnen ska känna 

delaktighet i sin egen kultur men också den svenska kulturen. Ladberg (2003) menar 

att språk och identitet är förenade, språket måste kännas viktigt för barnet. Om ett 

barn tveka på att tala sitt språk kan detta betyda att det är en negativ känsla för 

språket. De barn som skäms för sin identitet och språk är osäkra på sig själva och kan 

behöva hjälp med att få stöd i sin identitet.  

Respondenterna belyser att de ska uppmärksamma barnen i den svenska kulturen. 

Förskolorna firar de svenska traditionerna såsom jul, påsk och även midsommarfest. 



33 

Men innan detta görs så frågar de alltid föräldrarna innan för att få ett godkännande. 

Detta brukade inte vara något problem, dock satt vissa föräldrar stop för att barnen 

ska få gå in i den svensk kyrka. Benckert, Håland och Walin (2008) anser att 

förskollärare ska ha insikt om deras värdesystem för att kunna förhålla sig till den 

interkulturella delen i läroplanen. Man ska vilja lära sig om och av barnet och dess 

föräldrar för att visa intresse i det liv barnet befinner sig i.  

I resultatet belyser förskollärarna att det kan skapar kulturkrockar i tron på gud och 

menar att vissa föräldrar inte tillåter att deras barn besöker den svenska kyrkan. 

Förskollärarna respekterar detta och fråga alltid föräldrarna innan. Förskollärarna 

menar även att man måste ha ett speciellt förhållningssätt när man arbetar med 

flerspråkiga barn. De menar att det ser annorlunda ut i andra kulturer gällande 

barnuppfostran. Strandberg (1996) anser att det är av vikt att man är medveten om 

föräldrars och barns kunskapssyn, den kan vara en helt annan mot den som vi utgår 

ifrån. 

Respondenterna lyfter upp viken av barngrupper och personals storlek. De menar för 

att en utveckling av språket ska ske behövs mindre barngrupper så alla barn kommer 

till tals och även att det finns personal som kan tillgodose barnens behov. I 

Skolverket (2005) står det att barns språkutveckling gynnas i mindra barngrupper där 

högpersonaltäthet råder. Även Benckert (2003a) och Bozarslan (2001) menar att små 

barngrupper främja barns språkutveckling, det är då barnen våga yttra sig.  

Respondenterna belyste vikten av att finnas med i barngruppen under deras lek 

mestadels som ett stöd och för att barnen ska känna någon form av trygghet. 

Samtliga respondenter ansåg att leken var en viktig kärna för barnets språk, 

medkänsla, empati. De menar att det är i leken som barnen lär sig av varandra och att 

det är där som barnen också bearbetar vissa händelser i sina liv. Förskollärarna lekte 

fram språkutvecklingen med hjälp av språkpåsar, flanosagor och musik. Ladberg 

(2003) tar upp lekens betydelse och menar att barnen utvecklar sitt språk tillsammans 

med andra barn i leksituationer. Atmosfären, organiseringen och inflödet är viktiga 

stenar för språkutvecklingen. Björk Willén (2007) belyser det sociala samspelet i en 

barngrupp och menar att den har betydelse för barnets socialisering. I Skolverket 

(2005) står det att det är i förskolan som språket utvecklas bäst tillsammans med 

andra barn och vuxna i barnets omgivning. Även Benckert (2003a) menar att barn lär 

sig språket i samspel med andra. Rehnqvist & Svensson (2008) framhåller att lek och 

prat hör ihop, det är i leken som barnet pratar både med sina lekkamrater men även 

för sig själv. Bozarslan (2001) lyfter upp att det är i sociala samspel som identiteten 

växer fram och ens uppfattning om vem man är utvecklas. Även Vygotskij (2008) 

och Säljö (2000) menar att barn lär sig i samspel med varandra, i ett sociokulturellt 

perspektiv. 

För att skapa förutsättningar till lärandet kommer det fram i resultatet att 

respondenterna använder sig av bilder och tecken. De använde sig av bilder på saker 

som fanns i verksamheten och till bilderna stod det även en text till, detta för att 

synliggöra det mer för barnet. Förskollärarna använde sig mycket av tecken som ett 

hjälpmedel i kommunikationen. Ladberg (2003) menar att tecken är ett bra redskap 

som stöd för barn som är flerspråkiga. Det kan vara lättare för barnen att se tecken än 

att höra orden. Respondenterna belyser att man ska vara medveten när man jobbar 

med flerspråkiga barn och menar att det är viktigt att man tänker på hur man 

använder språket i vardagen. Om ett barn säger fel ska man upprepa det rätta ordet, 

det är även viktigt att man benämner saker och ting som finns i barnets omgivning. 
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Skans (2011) anser att man som pedagog måste tänka på vilket lärandeinnehåll man 

ska använda för att stödja barns språk. 

6.4 Slutsats och pedagogiska implikationer 

Vår undersökning visar vikten av modersmålets och föräldrasamarbetets betydelse 

för flerspråkiga barns språkutveckling. Det svenska språket utvecklas mestadels i 

förskolans verksamhet och därmed är det av vikt att som förskollärare skapa 

möjligheter att utveckla språket då förskolan är den plats där barnets språk 

stimuleras. Det som framgick i resultatet var att modersmålslärarna befann sig på 

plats i förskolan en gång i veckan och då var det majoritetsspråken som prioriterades. 

Tidsbristen och resursfördelningarna i förskolan gällande modersmålslärarna 

förvånade oss. I samtlig litteratur beskrivs vikten av modersmålet för en fortsatt 

språkutveckling. Samtidigt belyser författare vikten av förskollärarnas kunskaper för 

att just främja flerspråkighet. Respondenterna menar att erfarenheter är en bra grund 

för arbetet med språkutveckling. Vi anser också att erfarenheter spelar en stor roll i 

arbetet med flerspråkiga barn, dock saknar vi genom våra resultat en pedagogisk 

modell att arbeta efter i språkutvecklingen både gällande modersmålet men även det 

svenska språket. Fortsatt forskning kan vara att undersöka om förskollärare använder 

sig av några särskilda språkmodeller för att beskriva flerspråkiga barns 

språkutveckling. Detta för att synliggöra språkets betydelse för barn med svenska 

som andraspråk och underlätta för de förskollärare som inte har någon kunskap om 

hur de ska gå till väga med dessa barns språkutveckling. Vi har genom denna 

undersökning fått nytt perspektiv på hur betydelsefullt det är som förskollärare att 

vara medveten om vad som kan stimulera barns språkutveckling. Kunskapen om 

barnens kultur, identitet, miljö och samarbetet med föräldrarna spelar stor roll i 

barnets språkutveckling.  Om ett barn har en bra grund i modersmålet kan barnen ta 

till sig dessa grunder till nästa språk, vilket resultera i att barnen utvecklas till starka 

flerspråkiga individer.  

6.5 Metoddiskussion 

Vi valde att intervjua enskilda förskollärare istället för diskussion i grupp då vi inte 

ville att respondenternas svar skulle påverkas av varandra. Fördelen med att lämna ut 

frågorna före intervjutillfället var att vi ville att respondenterna skulle vara 

förberedda på frågorna vi kommer att ställa. Genom att vi lämnade ut frågorna innan 

intervjutillfället kände sig respondenterna mer trygga och svaren blev mer 

utförligare. Pågrund av felaktig mejladress uteblev en av respondenternas 

frågeformulär vilket resulterade i att vi kände av en viss nervositet och 

intervjutillfället blev längre än hos de som hade fått läsa igenom intervjufrågorna 

innan. En fundering kring en kritisk aspekt gällande att skicka ut frågorna innan 

intervjutillfället kan vara att respondenterna endast svara det de tror att vi vill höra 

och inget spontant samtal äger rum.  

Genom pilotstudien fick vi bekräftelse på att våra intervjufrågor gick att besvara 

utifrån våra problemställningar. Dock kunde vi i svaren se validitetsproblem då det 

var svårt att i intervjuerna utläsa hur respondenterna uppfattar vissa frågor. Detta kan 

delvis bero på att vi inte har varit tillräckligt tydliga i våra intervjufrågor. Hade vi 

riktat frågorna till modersmålslärarna hade vi möjligtvis fått mer givande svar. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 Hur många förskollärare är ni på denna avdelning?  

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

 Har du erfarenhet kring att jobba med barn med annat modersmål än 

svenska? Om ja, kan du berätta lite om dina erfarenheter? 

 Har du någon särskild utbildning kring att kunna bemöta flerspråkliga barn? 

Någon fortbildning inom språkutveckling?  

 Har ni några i personalen som är språkkunniga? Om ja, vilka språkkunskaper 

har hon/han? 

 Hur många barn på denna avdelning har annat modersmål än svenska? 

 Hur ser inskolningen ut för flerspråkliga barn? 

 Hur är föräldrar kontakten med dessa barn? 

 Hur tror ni att föräldrarna ser på modersmåls undervisning i förskolan? Vad 

är dina erfarenheter? Kan ni ge exempel? 

 Vilka faktorer främja samt hindra barn med annat modersmål än svenska 

gällande språkutvecklingen? 

 Hur gör ni för att stimulera barnens språkutveckling? Har du några exempel? 

 Vilken kompetens anser du att man behöver när man arbeta med dessa barn? 

 Hur anser du att man kan skapa en god miljö för lärande som hjälper barnets 

språkutveckling?  

 Hur gör ni för att skapa delaktighet när det gäller såväl den egna som andras 

kulturer? Kan ni ge exempel?  

 Hur har ni organiserat era barngrupper? Tycker du att det är bra? Vad är det 

som är bra? Om inte, hur skulle du vilja ha det? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när man arbetar med flerspråkliga barn? 

Kan du ge några exempel?  

 Hur skulle du förklara begreppet flerspråkighet? 

 Övrigt 

 

 


