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Sammanfattning 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur sex förskolor arbetar med barn som har annat 
modersmål än det svenska språket. Vi har efterforskat vilka metoder förskolor använder för att stödja 
barnens språkutveckling och den kulturella identiteten. För att ta reda på det har vi använt vi oss av en 
kvalitativ intervjustudie med pedagoger på förskolor. Vi har valt att göra intervjuerna i Stockholms 
innerstad och förorter, där pedagoger på förskolorna har erfarenhet av att jobba med barn som har ett 
annat modersmål än svenska. Vårt mål med studien är att granska om de arbetar olika i Stockholms 
innerstad i jämförelse med förorter till Stockholm och i sådana fall, på vilka sätt. Vårt resultat visar att 
alla förskolor använder sig av olika strategier men att ingen av dem har tillgång till modersmålsstöd. 
Alla pedagoger använder sig av redskap som böcker och de använder sig av bilderna i böckerna för att 
få en visuell bild tillsammans med barnen. Språk är ett annat redskap som används regelbundet i 
pedagogernas arbete.  

 

Nyckelord 

Modersmål, flerspråkighet, kommunikativa resurser, socialt samspel, zone of proximal development, 
bilingual, mångkulturalitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 
Förord .............................................................................................................. 1	  

Inledning ................................................................................................ 2	  

Bakgrund ................................................................................................ 3	  

En kortfattad översikt av svensk invandringspolitik ............................................. 3	  
Modersmålsundervisning, flerspråkighet och identitetsutveckling .......................... 4	  

Tidigare forskning ................................................................................... 6	  

Syfte och frågeställningar ..................................................................... 10	  

Teoretiskt perspektiv ............................................................................ 10	  

Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet .............................................. 11	  

Språket ........................................................................................................ 11	  
Det sociala samspelet .................................................................................... 11	  

Redskap ....................................................................................................... 12	  
Mediering ..................................................................................................... 12	  

Artefakter ..................................................................................................... 12	  
Den proximala utvecklingszonen ...................................................................... 12	  

Scaffolds/Kommunikativa stöttor ..................................................................... 13	  
Appropriering ................................................................................................ 13	  

Den kulturella kontexten ................................................................................ 13	  
Litteracitet .................................................................................................... 13	  

Metod ................................................................................................... 14	  

Val av metod ................................................................................................... 14	  

Urval och avgränsningar .................................................................................... 14	  
Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial ................................................. 15	  

Genomförande ................................................................................................. 15	  
Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien ................................ 15	  

Databearbetning och analysmetod ...................................................................... 16	  
Forskningsetiska överväganden .......................................................................... 16	  

Studiens kvalitet .............................................................................................. 17	  

Resultat och analys ............................................................................... 18	  

Kommunikativa redskap .................................................................................... 18	  
Kommunikativa strategier .................................................................................. 21	  

Diskussion ............................................................................................ 25	  

Resultatdiskussion ............................................................................................ 25	  
Betydelse för praktiken och professionen ............................................................. 27	  



 
 

Slutsatser ........................................................................................................ 27	  

Vidare forskning ............................................................................................... 28	  

Referenser ............................................................................................ 29	  

Bilagor .................................................................................................. 31	  

Bilaga 1 - Samtyckes - och informationsbrev ..................................................... 31	  

Bilaga 2 - Intervjufrågor ................................................................................. 33	  



1 
 

Förord 
 

I 3,5 år har vi gått på denna förskollärarutbildning på Stockholms Universitet. Ibland har det känts som 
om tiden stått helt stilla och som om vi aldrig kommer ta examen, andra stunder har det känts som om 
tiden rinner iväg och nu när det närmar sig slutet inser vi hur fort dessa 3,5 år egentligen har gått. Det 
har under vissa perioder varit en svår och jobbig utbildning men efter varje kurs har vi känt att vi lärt 
oss något nytt och att allt det jobbiga är värt det i slutändan. När vi påbörjade denna utbildning var vi 
båda precis i början av våra liv och var outbildade, efter all denna tid kan vi nu stolt säga att vi vuxit 
som personer och samtidigt fått en bra utbildning. Våra karriärer har inte börjat än men med allt vi lärt 
oss känner vi att vi är redo att komma ut och ta oss an alla utmaningar som ges.    

Vi vill tacka våra familjer för att de alltid funnits där som stöd för oss när vi varit nära på att kasta in 
handduken och bara ge upp. Utan all den positiva förstärkning och hjälp som ni bidragit med hade vi 
nog aldrig klarat detta. Vi vill tacka alla pedagoger som bidragit med sin tid och ställt upp i vår studie.  

Vi vill även tacka varandra för allt som vi tillsammans gått igenom under denna period. Detta 
examensarbete hade inte varit möjligt utan den förståelse och det stöd vi gett varandra. Även om det 
har varit stressigt och svårt att hinna med allt, har vi skrattat oss igenom alla svårigheter vi stött på och 
tillsammans kommit på nya lösningar. 
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Inledning 
När vi skulle påbörja vårt examensarbete upptäckte vi att det fanns ett gemensamt intresse hos oss 
båda för andra kulturer och flerspråkighet. Att jobba inom förskola innebär många möten med 
människor från andra länder och det är ur dessa möten som vårt intresse har uppkommit.    

Sverige har genom åren blivit ett mångkulturellt land där många av barnen som går i förskolan har ett 
annat modersmål än svenska (Lpfö 98/10, s. 4). Denna rapport handlar om hur pedagoger arbetar 
språkutvecklande med barn som är flerspråkiga. I förskolans läroplan framgår det att förskolans 
uppdrag ska vara att utveckla barnens förmågor och deras eget kulturskapande. Det står även att barn 
med utländsk bakgrund ska ges möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket 
(Lpfö 98/10, s. 7). 

Nästan ett av fem barn använder fler än ett språk regelbundet. I arbetet med flerspråkighet på förskolan 
är pedagogernas förhållningssätt och språkutvecklande kunskaper med barn viktiga, både när det gäller 
det svenska språket och barnens modersmål. Det bemötande barn får av pedagogerna och vilken 
språklig stimulans de ges har en stor påverkan på deras förutsättningar för att kunna utveckla sina 
språk (Skolverket 2013, s. 4). Att som pedagog ha ett förhållningssätt som karakteriseras av 
nyfikenhet och öppenhet samt av en vilja att få veta mer om barns språkutveckling gör att barnens 
möjligheter att utveckla sina språk ökar. Genom att se på flerspråkighet som en tillgång och 
uppmuntra barnen till att använda alla sina språk, bidrar det till en språkutveckling hos dem.   

Processen för barn att lära sig flera språk är tidskrävande, oavsett vilken ålder barnen befinner sig i 
(Lindberg 2002 i Skolverket 2013, s. 12). Om barn växer upp i ett hem där föräldrarna talar olika 
språk med dem kan de lära sig två språk då det befinner sig i en flerspråkig miljö. Barnen kan dock 
lära sig ett annat språk på förskolan än det som talas i hemmet men då måste förskolan erbjuda barnen 
en språkstimulerande miljö, genom att barnen får höra och använda sina olika språk i meningsfulla 
sammanhang får de chansen att kunna behärska dem. 

”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska 
och även utveckla kunskaper inom andra områden” (Lpfö 98/10 s. 7). Detta står att läsa i förskolans 
läroplan och det kan tolkas som att barn med utländsk bakgrund måste utveckla sitt modersmål först 
för att kunna utveckla det svenska språket. Detta baseras på föreställningen om att barn måste lära sig 
ett språk fullt ut innan de kan börja lära sig ett språk till. Då vi har sökt efter forskning kring barns 
språkutveckling, har vi inte kunnat hitta någon forskning som visar på att barnens kunnande inom 
modersmålet främjar deras utveckling av det svenska språket. Däremot har vi hittat forskning som 
visar på att modersmålet är viktigt för barns lärande och deras kunskapsinhämtning (Skolverket 2013, 
s. 12-14). 

Barn som inte använder alla sina språk kan förlora de språk som de inte använder. Tvåspråkig 
utveckling är viktig då språklig stimulans inom både det svenska språket och modersmålet hjälper 
barnens kognitiva och sociala utveckling. Tidigare forskning visar att barn som är tvåspråkiga och kan 
båda språken ordentligt utvecklar en bättre språklig medvetenhet som i sin tur kan bidra till att 
utveckla exempelvis deras läsförmåga.  
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Att stödja barn i deras utveckling av deras modersmål parallellt med svenskan blir viktigt för att de ska 
kunna utvecklas och bli flerspråkiga individer (Skolverket 2013, s. 14). 

Bakgrund 
En kortfattad översikt av svensk invandringspolitik 

År 1944 till 1970 invandrade många till Sverige. Invandringen skedde främst från de nordiska 
länderna och Sydeuropa (Proposition 1975:26, s. 9). Utvandringen var inte lika stor under dessa år, 
vilket resulterade i att Sveriges befolkning ökade med cirka 650 000 personer som en följd av både 
invandringen och antalet födslar som ägde rum under de åren. Invandringen minskade två år efter detta 
för att sedan öka igen 1974. Vid årsskiftet 1974/75 fanns det 401 000 invandrare från ca 130 olika 
nationer som var bosatta i Sverige, de utgjorde då 4,9 procent av Sveriges befolkning (Proposition 
1975:26, s. 11). Finländare har sedan slutet av 1940-talet utgjort hälften av alla som invandrat till 
Sverige och nästan två tredjedelar av alla som invandrat har varit medborgare från de nordiska 
länderna. 

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen skrev år 1975 fram Propositionen om riktlinjer för 
invandrar- och minoritetspolitiken, 1975:26. Propositionen var viktig på så sätt att det var en 
markering från statsmakterna att Sverige skulle förändras till ett mer mångkulturellt samhälle. Som det 
heter i propositionen: ”invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet 
mellan invandrare och svenskar”. Vidare betonades det att en av målsättningarna var att alla som 
invandrar till Sverige ska behandlas på samma sätt som de svenska medborgarna blir behandlade. Det 
betonades att ett kulturbyte skulle ske mellan Sverige och de ursprungsländer varifrån immigrationen 
kommit (Proposition 1975:26, s. 14).  

I propositionen står det att läsa om hur arbetet med invandrarbarn i utbildningssyfte är avsett att 
genomföras, och det framhålls dessutom att: ”målet för utbildningen av invandrarbarn bör vara att 
främja tvåspråkighet”. Regeringen ansåg att det behövdes språkträning med invandrarbarn, även de 
som går i förskolan och att det var viktigt för främjandet av barns tvåspråkighet (Proposition 1975:26, 
s. 20). Hemspråksundervisningen kan mot denna bakgrund ses som ett resultat av 1970-talets 
invandrarpolitik (Lunneblad 2009, s. 12).   

Proposition 1975:26 lade på något sätt grunden för att ett mångkulturellt samhälle skulle kunna ta 
form, vilket också resulterade i att nya åtgärder och reformer med invandrarna som målgrupp kom att 
implementeras. Att Sverige i vår tid betraktas som ett mångkulturellt samhälle har fått en stor 
betydelse för hur det ses på och talas om förskolans uppdrag. Vad som menas med ett mångkulturellt 
samhälle varierar, grunden för detta är att det finns många olika föreställningar om vad som faktiskt 
menas med kultur och etnicitet (Lunneblad 2009, s. 9).  

Under åren efter detta har invandringen till Sverige blivit större och det går att se en tydlig ökning från 
1980 till nu 2015. På 80-talet var det cirka 20 tusen människor varje år som beviljades 
uppehållstillstånd och denna siffra fördubblades under 90-talet då det istället var 40 tusen per år. 
Antalet fortsatte att stiga och var år 2000 uppe i 60 tusen per år, detta höll i sig till regeringsskiftet som 
skedde under år 2006 då antalet beviljade uppehållstillstånd steg kraftigt och var nästan 100 tusen per 
år (Tullberg 2014, s. 51).  
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Sverige införde år 2008 nya regler för arbetskraftsinvandringen, dessa regler var nog den största 
förändringen som skett under 40 år när det kommer till Sveriges invandringspolitik. De tidigare 
reglerna ersattes med nya regler som var mer öppna och i samband med de nya reglerna togs den 
myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen bort. Tanken bakom förändringen av 
invandringreglerna var att öppna upp Sveriges gränser och få en mer omfattande 
arbetskraftsinvandring (Frank 2010, s. 189). 

Modersmålsundervisning, flerspråkighet och identitetsutveckling 

Modersmålsstödet i förskolan är ett sätt att stärka den personliga och kulturella identiteten hos barn 
med utländsk bakgrund. Med hjälp av modersmålsstödet kan barn och ungdomar främjas till att bli 
flerspråkiga. Tack vare de positiva konsekvenserna som kom av modersmålsstödet, avsåg Sveriges 
dåvarande socialdemokratiska regering år 2002 att förstärka modersmålsstödet i förskolor och skolor 
(Tuomela 2002, s. 6). I en rapport som redovisades 2002 skrivs det att ”Elever som deltagit i 
modersmålsstöd i förskolan och i modersmålsundervisning i grund och gymnasieskolan tenderar att ha 
fler undersökta positiva faktorer än dem som avbrutit deltagande i modersmålsundervisningen tidigare, 
men det är problematiskt att utröna om detta beror på själva modersmålsundervisningen” (Tuomela 
2002, s. 4). 

Den benämning vi använder idag är ”modersmål”, som varit i bruk sedan 1997, innan det kallades det 
för ”hemspråk”. Tidigare hette det hemspråksstöd, men idag kallas det för modersmålsstöd. Med det 
förändrades också det som idag heter hemspråkslärare för modersmålslärare (Tuomela 2002, s. 8). Det 
var år 1977 som barn med annan språklig bakgrund än svenska fick rätt till modersmålsundervisning/-
stöd av kommunerna (Tuomela 2002, s. 10-11). Det var med syftet att förenkla för barn med annat 
modersmål än svenska att integreras i samhället som moderspråksreformen tillkom. Målsättningen 
med modersmålsstöd är att göra barnen aktivt tvåspråkiga och stärka den kulturella identiteten 
(Tuomela 2002, s. 14). I en undersökning visades det att modersmålsstöd/-undervisning har positiv 
påverkan på barn med utländsk bakgrund. Undersökningen visade att de elever med utländsk bakgrund 
som lyckats bäst i den svenska skolan är de som har haft modersmålsstöd/-undervisning i förskolan 
och genom grundskolan (Tuomela 2002, s. 50). Den grupp människor som sent hade avslutat eller inte 
hade haft några avbrott i modersmålsundervisning/-stödet visade sig i genomsnitt ha högre betyg i 
svenska, engelska och matematik än svenskar medan den grupp människor som hade avslutat sin 
modersmålsundervisning/-stöd visade sig ha lägst betyg och främst i svenska (Tuomela 2002, s. 49).  

Då det inte finns någon modersmålslärare tillgänglig som talar barnens förstaspråk kan pedagogerna 
hjälpa till att utveckla barnens språk genom att försöka prata eller att säga något ord på modersmålet 
(Polly Björk- Willén, Sabine Gruber & Tünde Puskás 2013, s. 69). Författarna framhåller att det 
nästan är en omöjlig uppgift att implementera läroplanens uppdrag att medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål eftersom 
att barnen med utländsk bakgrund befinner sig i en miljö där det svenska är det gemensamma språket 
vilket kan göra att andra språk än svenska exkluderas (Polly Björk- Willén et al. 2013, s. 69-70). Det 
går att ifrågasätta i vilken utsträckning förskolor ska arbeta med barn och deras modersmål (Polly 
Björk- Willén et al. 2013, s. 70). 

Flerspråkighet är idag mycket vanligt i Sverige som en följd av samhällets internationalisering. När 
det talas om att någon är flerspråkig menas det att en individ kan uttrycka sig bra både muntligt och 
skriftligt på flera språk samtidigt som andra med samma modersmål ska kunna förstå vad individen 
talar om.  
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Många som är flerspråkiga varierar mellan att tala olika språk beroende på vilket sammanhang de 
befinner sig i, det är därför inte självklart att en flerspråkig person talar som en person som har språket 
som sitt modersmål. När ett barn lär sig sitt förstaspråk sker det i samspel med dess omgivning och 
kan vara kopplat till dess känslor eller upplevelser. Om barnet lär sig fler språk lär det sig inte bara 
själva språket utan även det som kommer med språket som kulturen, tankesätt, traditioner och normer 
(Svensson 2009, s. 190).  

En viktig del i barns liv är deras språkutveckling. Barns tvåspråkighet kan kopplas till deras kognitiva 
utveckling då det finns ett samband mellan dessa. Vygotskij uttryckte att barn som är flerspråkiga 
tidigt utvecklar deras verbala tänkande och använder sitt språk som ett stöd för deras tankesätt i större 
grad än de barn som bara talar ett språk (Benckert, Håland & Wallin 2008, s. 9). Tvåspråkighet leder 
därför till ett mer flexibelt tänkande och har en positiv inverkan på individens sätt att lösa problem och 
kan leda till nya lösningar.  

Språket är även en viktig del i barns identitetsutveckling. Detta framgår tydligt i läroplanen där det 
står: ” Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” (Lpfö 
98/10 s. 7). Barns flerspråkighet leder till en flerkulturell identitet. Det är vanligt att ha förutfattade 
meningar om att barn och föräldrar alltid har samma modersmål och kulturella identitet. De kunskaper 
som individer har i ett annat modersmål gör att dess kulturella identitet är olik den från 
majoritetskulturen. Ifall en individ behärskar flera språk samtidigt leder det till en flerkulturell identitet 
enligt en tanke som är grundad utifrån en gammal syn på tvåspråkighet. Tanken grundar sig i teorier 
om att tvåspråkiga människor är ett resultat av två enspråkiga människor (Skolverket 2013, s. 17). 
Barn som är från invandrarfamiljer kan naturligtvis ingå i flera kulturella sammanhang men det är 
inget som är självklart.  

Vårt synsätt påverkar hur vi förhåller oss till sambandet mellan flerspråkighet och identitetsutveckling. 
För att kunna diskutera identitetsutveckling måste det göras skillnad på den personliga och sociala 
identiteten. Den personliga identiteten som handlar om medvetenheten om sig själv som person 
utvecklas i samband med den tidiga språkutvecklingen hos barn då de klarar av att särskilja gränsen 
mellan jaget och resten av omvärlden (Skolverket 2013, s. 17).  

Den sociala identiteten utvecklas i tidig ålder hos barn. En teori kring den sociala identiteten kopplar 
samman identiteten med individens självuppfattning och grupptillhörighet. Social identitet handlar om 
en människas kunskap eller föreställningar om vilken grupp som den tillhör. Genom att utgå från 
denna teori ses språk, kultur och etnicitet som viktiga delar av en individs sociala identitet. Nu för 
tiden ses den sociala identiteten som något som är socialt konstruerat och föränderligt. Det är mer av 
en identifikationsprocess än något som individen konstant skulle bära på (Skolverket 2013, s. 17-18). 

I Skolverkets rapport står det att barn med utländsk bakgrund inte kan kategoriseras utifrån att de har 
sina rötter i ett annat land utan deras identitet utvecklas i samspel med det sociala sammanhang som de 
befinner sig i och tar del av. Språken som barn talar ska ses som ett redskap som de använder för att 
skapa och forma sin personliga och sociala identitet (2013, s. 18). De barn som är flerspråkiga kan 
ingå i flera språkliga samband men det menas inte att språket i sig speglar en människas kulturella, 
etniska eller nationella identitet.  Författarna till rapporten skriver att ”En flerkulturell identitet är en 
möjlighet, inte en självklarhet”. Undersökningar i mångkulturella förorter har studerat hur ungdomar 
skapar sina identiteter.  

Dessa undersökningar visar att ungdomar med utländsk bakgrund inte befinner sig mellan 
ursprungskulturen och den svenska kulturen, istället har de olika kulturerna knutits samman i en 
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mångkulturell svensk identitet. Utifrån detta kan det därför inte antas att flerspråkiga barn byter mellan 
olika kulturella identiteter (Skolverket 2013, s. 18).  

Tidigare forskning 
I den här delen kommer vi att presentera tidigare forskning som vi hittat kring flerspråkiga barn och 
deras språkutveckling. De publikationer som vi använt oss av nedan handlar dels om hur flerspråkiga 
barn tillägnar sig andra språk än sitt modersmål och dels om hur pedagoger på förskolor väljer att 
förhålla sig till flerspråkiga barn. 

 

Inlärningsmetod 

I en artikel undersöks barn i andra och tredje klass som växer upp i en tvåspråkig kontext, där de får 
lära sig ett annat språk än bara deras modersmål (Berens, Kovelman & Petitto 2013, s. 35-36). Det 
som studeras är vilket som är det bästa sättet att lära sig att läsa på. I studien undersöks det om det är 
mer ultimat att lära sig ett språk i taget, eller två språk samtidigt. Undersökningen visade att båda olika 
strategierna för att lära sig två språk hade sina styrkor och svagheter (Berens et al. 2013, s. 55). 
Studien visade även att den inlärningsmetoden som var effektivast är att lära sig två språk under 
samma period. Barn som blir flerspråkiga kan förses med en nyckelkompetens som ger ett försprång i 
läs och språk i jämförelse med enspråkiga barn (Berens et al. 2013, s. 56-57). Flerspråkiga barn kan 
ges ett försprång i läs och språk då de flerspråkiga barnen utsätts för en kombination av de olika 
språkens skriftspråk och ljud (Berens et al. 2013, s. 56-57). Samtidigt så står det i en rapport av 
Skolinspektionen att barn med annan språklig bakgrund än svenska inte har samma förutsättningar 
som elever med svenskt modersmål att klara av grundskolans nationella mål (2010 s. 6, 30). 

 

Förhållningssätt 

Det finns många olika tankar och tillvägagångssätt vad gäller hur arbetet med kulturella olikheter ska 
ske. I en studie om mångfaldshantering i förskolan beskrivs det fyra sätt att förstå och arbeta med 
kulturella olikheter (Stier, Tryggvason, Sandström & Sandberg 2012, s. 285). Det första 
förhållningssättet beskriver förskollärare som okritiska, det menas att de inte reflekterar över de 
kulturella föreställningarna som finns i omvärlden eller över sina egna kulturella föreställningar. 
Personer som har den här inställningen har omedvetna föreställningar att andra kulturer är exotiska, 
människor med andra kulturer betraktas som utomstående/utanför och har lägre status, de accepteras 
som en del av samhället (Stier et al. 2012, s. 288, 293). Ett annat förhållningssätt är att förskolläraren 
är medveten om att den innehar och är medskapare av kulturer, etnicitet och stereotyper. Kulturen 
skapas och förändras i interaktion med andra.  

Förskollärararen med det här förhållningssättet reflekterar på ett grundläggande plan (Stier et al. 2012, 
s. 293). Det tredje förhållningssättet är att förskolläraren är nyfiken och öppen för att undersöka andra 
kulturer. Det är också ett sätt som gör det möjligt för barnen att utforska och underlättar för barnen att 
undersöka sina egna kulturella och etniska rötter. Med det här pedagogiska arbetssättet får barnen 
utveckla sina kulturella identiteter samtidigt som det utmanar förskollärarens egna kulturella 
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antaganden och öppnar upp för interkulturell interaktion (Stier et al. 2012, s. 290-293).  Pedagoger 
med det fjärde förhållningssättet är övertygade om att alla olika kulturer och etniciteter bidrar och är 
en tillgång i samhället. Förskollärare med det här förhållningssättet är aktivare i sin reflektion och i sitt 
arbete än förskollärare med det tredje förhållningssättet. De uppmuntrar i större grad till att barnen ska 
få bygga på sin kulturella identitet och utforska och lära sig om andra kulturer. Att utforska och få 
kunskap om andra kulturer tros öka barnens identitetsskapande (Stier et al. 2012, s. 291). Det första 
förhållningsättet var det vanligaste i den här studien som var utförd på tio olika förskolor i Sverige.  

 

Nyanlända barn 

Inom förskolan förekommer det att barn flyttar hit från andra länder och förskolors sätt att ta emot och 
bemöta nyanlända barn kan se väldigt olika ut. Det finns förskollärare som väljer att bemöta familjen 
på det sätt att de utgår från föräldrarnas behov när de organiserar verksamheten och sedan finns det 
förskollärare som anser att familjen ska anpassa sig efter förskolan (Skaremyr 2014, s. 21). Om 
pedagoger har en kunskap om den kulturella bakgrunden till nyanlända barn blir det lättare att 
tillmötesgå de behov som finns hos de nyanlända samt underlätta deras lärprocesser och sociala liv. 
Genom att utgå från barnens tidigare erfarenheter i utvecklandet av modersmålet kan lärare ge barnen 
en optimalare lärmiljö för att barn ska kunna utveckla flerspråkighet. I en tidigare studie kring lekens 
betydelse för nyanlända barn såg de att tillgången av kulturella artefakter har betydelse för om barn 
med invandrarbakgrund ska kunna uttrycka sina kulturella kunskaper i leken (Kirova 2010 i Skaremyr 
2014, s. 22).  

Kirova (2010 i Skaremyr 2012, s. 22) menar att leken kan ge nyanlända barn möjligheter att få passa 
in och socialisera sig med andra. I leken kan de utveckla sin självkänsla och få självförtroende i att tala 
det nya språket, och därmed utvecklas deras kommunikativa kunskaper. Häll (2013 i Skaremyr 2014, 
s. 26) har i sin studie observerat barns språksituationer i förskolans fria lek och beskriver att barn 
aktivt använder sig av kommunikativa redskap när de samspelar med varandra. När barn inte har 
samma förstaspråk använder de redskap för att hjälpa dem att kommunicera och Häll menar att de är 
viktiga för barns meningsskapande. 

Nyanlända barn behöver skapa sig kunskap om de olika kulturella världarna såsom regler, rutiner och 
olika lärmiljöer. Barnen behöver få kunskap om språkets fonologi, grammatik och skriftsystem samt 
utveckla sin förmåga att röra sig mellan de olika kulturella och språkliga sammanhang som finns 
(Skaremyr 2014 s. 18). Strukturerna i och utanför förskolans verksamhet har en betydelse för hur de 
nyanlända barnen lär och socialiserar med andra. Flerspråkighet omger oss hela tiden och Skaremyr 
(2014, s. 19) refererar till Lightfoot (2011) som menar att det finns tre definitioner av vilka språk som 
finns; ett språk som är människans språk, ett språk som är varje individs individuella språk, det finns 
därför lika många språk som det finns människor, och sen finns det 7358 språk, såsom engelska och 
svenska. Vad språk betyder och vad det innebär att kunna ett språk är väldigt olika. 

 

 

 

 

Flerspråkighet och andraspråk 



8 
 

Begreppen flerspråkighet och andraspråk definieras på olika sätt utifrån vem som beskriver det. 
Skaremyr (2014, s. 19) beskriver andraspråk som då invandrare lär sig det svenska språket på ett 
omedvetet sätt i miljön där svenska är det huvudsakliga språket. För små barn kan detta betyda att de 
lär sig andraspråk i förskolan då svenska är det språk som kommuniceras mest inom verksamheten. 
Hur det går till när barn lär sig att bli flerspråkiga kan variera beroende på när och hur barnen tar till 
sig språket. Om ett barn lär sig flera språk redan från födseln kallas det för simultan flerspråkighet. 
Barnet lär sig då språken parallellt med varandra och barnet får då flera förstaspråk. Om ett barn 
istället lär sig två språk efter varandra, det vill säga att de utvecklar ett språk i taget, talas det om 
succesiv flerspråkighet. Vid succesiv språkinlärning används oftast språklärarens förstaspråk som ett 
sätt att utveckla flerspråkighet hos barnet (Skaremyr 2014, s. 20). Tidigare forskning har visat att 
många språk ofta har olika kunskapsnivåer, språken används därför olika i de sociala sammanhangen. 
Det språk som används hemma är inte alltid detsamma som det på förskolan då språket både är socialt 
och kulturellt påverkat.   

I de flesta förskolor i Sverige är det gemensamma språket svenska. För barn som inte har det svenska 
språket finns det andra sätt att delta och kommunicera i institutionen. I förskolans aktiviteter ges 
möjlighet till kommunikativ och språklig utveckling. Genom att delta i aktiviteter kan barnen lära sig 
genom fysiska handlingar. Aktiviteter i grupp tillåter barn att imitera och upprepa handlingar. Oavsett 
i vilken mån barnen deltar i den svenska förskolans aktiviteter får de kunskaper om det svenska 
språket (Kultti 2012, s. 176). Lärarnas handlingar medierar normer och värderingar i förskolan. I de 
olika typer av aktiviteter som äger rum på förskolan lär sig barnen att svenska är det gemensamma 
språket att kommunicera på. Det är få tillfällen i förskolan som barnens olika språkförmågor används. 
Det är oftast vid lektillfällen med modersmålslärare eller med andra som talar samma språk som 
barnen får använda sina språkkunskaper.  

Barn med flera språk varierar språket beroende med vem de talar med, sin och andras förmågor och 
efter de olika behoven som framträder (Kultti 2012, s. 177). Forskning visar att barn som är 
flerspråkiga ofta blandar sina språk (Björk-Willén, 2009; Cromdal, 2001; Håkansson, 2003 i Skaremyr 
2014, s. 25).  De teorier som finns om barns språkblandning skiljer sig åt då en del forskare anser att 
det är vanligt för barn att blanda språk i sin tidiga språkutveckling. Andra forskare menar att barn är 
medvetna om sina olika språk och deras användning av dem är en kodväxling (Håkansson, 2003 i 
Skaremyr 2014, s. 25).  

Håkansson (2003) problematiserar den senare beskrivningen och menar att det är svårt att använda sig 
av barns medvetenhet som ett mätredskap. Vid både simultan och succesiv språkinlärning är det 
vanligt att barn blandar sina språk, det kan vara en effekt av att barnet inte utvecklat nog med 
kunskaper inom grammatiken eller att barnet inte har tillräckligt stort ordförråd. Hon menar att det är 
en process som kräver mognad för att kunna hålla språken åtskilda (Björk-Willén, 2009; Håkansson, 
2003; Myndigheten för skolutveckling, 2004 i Skaremyr 2014, s. 25). Cromdal (2001 i Skaremyr 
2014, s. 25) menar att kodväxling kan användas som ett hjälpmedel av barn som talar samma språk när 
de interagerar med andra barn. I Cromdals (2001) studie visade det sig att barn använde sig av 
kodväxling för att innesluta och utesluta andra barn i deras lekar. Barnen bytte språk under lekens 
gång då det uppstod förhandlingar vilket gjorde att de andra barnen inte kunde förstå.   

I Kulttis studie upptäcktes det att normer, individers olika sätt att tala på, deltagarnas kompetens, 
förväntningar och förutsättningar var påverkande faktorer för hur språket blev synliggjort i 
verksamheten. I gemensamma aktiviteter visades det att viktiga egenskaper i gruppen var att 
deltagande kände samhörighet, igenkännande och hade delade erfarenheter. Egenskaperna är en 
premiss för barnens samspel och kommunikation, vilket gör att egenskaperna förstärks av barnen 
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(Kultti 2012, s. 178). För att ett annat språk än det svenska språket ska ses som användbart är det en 
förutsättning att språket uppmärksammas och uppmuntras i kontexten, vilket det kan göras när det till 
exempel finns flera i institutionen som talar samma språk. När det finns barn med olika 
språkbakgrunder i den svenska förskolan blir svenska ett normspråk (Kultti 2012, s. 178). Kultti tolkar 
som resultat av studien att de flerspråkiga barnen inte ges tillräckligt med förutsättningar för att 
förbättra sina modersmål i förskolan. Mycket utrymme ges och andra sidan till att utveckla det svenska 
språket, vilket gör att barnen får möjlighet att bli flerspråkiga. Barn som inte behärskar det svenska 
språket blir inte begränsad i deltagandet av aktiviteter i förskolan, utan ges istället förutsättningar för 
ett mångsidigt lärande (Kultti 2012, s. 181).  

I studier kring barnens flerspråkighet går det att se att barn har strategier för att bli delaktiga i lekar 
och samspel med barn som talar ett annat språk. Barn använder även dessa strategier för att innesluta 
eller utesluta någon från leken. I studierna beskrivs de multimodala resurserna som barn använder i 
sina lekar, både verbala och icke-verbala. Thompson (2008 i Skaremyr 2014, s. 24) menar att barn 
med ett annat första språk än det huvudsakliga språket delar med sig av sina tidigare erfarenheter, 
tankar, känslor och mycket mer genom att använda sig av bilder, lekar och drama när de inte har 
ordförrådet för att berätta.  

I Skans avhandling (2011) skriver han om hur förskolor som har barn med annat modersmål än 
svenska måste kunna möta barn med olika bakgrunder och arbeta med de variationer av modersmål 
som finns.  För barn som är bosatta i ett mångkulturellt område där svenska som modersmål inte är 
vanligt blir det naturligt för barn att inte komma i kontakt med det svenska språket (Skans 2011, s. 31). 
Förskolan blir därför en mötesplats där många barn stöter på det svenska språket för första gången. 
Många familjer med annat modersmål än svenska talar sitt eget språk hemma och därför blir förskolan 
den enda miljö där vissa barn interagerar med det svenska språket. Språkutvecklingen hos barn har 
därför en viktig roll i det pedagogiska arbetet i verksamheten både när det kommer till inlärning av det 
svenska språket samt i arbetet med barnens modersmål (Skans 2011, s. 12). Utifrån dessa 
förutsättningar går det att se att förskolan har en central roll för att barnen ska få en så mångsidig 
språkutveckling som är möjligt.  

 

Interkulturellt förhållningssätt 

År 1985 kom begreppet interkulturellt med i ett riksdagsbeslut där det stod att all skolundervisning ska 
ha ett interkulturellt förhållningssätt. Interkulturell pedagogik handlar om möten, till exempel möten 
mellan människor samt mellan kulturer. Grunden för ett interkulturellt lärande är att det finns individer 
med både svensk bakgrund och annan etnisk bakgrund i samma lärmiljöer. Det som kännetecknar ett 
interkulturellt lärande är att personer med olika kulturella och etniska bakgrunder möts och interagerar 
med varandra i deras lärande (Skans 2011, s. 41). Att främja individers flerspråkighet ses som en 
förutsättning för att kunna uppnå ett mångkulturellt samhälle och en flerkulturell identitet (Skans 
2011, s. 29). Genom att visa respekt för barnens modersmål och deras kulturella bakgrund kan barnens 
självkänsla och deras identitet stärkas, detta är viktigt för deras motivation och deras lärande.  

Att tillämpa en interkulturell pedagogik i verksamheten ska ses som ett förhållningsätt mellan 
individer som kommer från olika bakgrunder. Genom att se på lärande som att olikheter kan vara 
givande och att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av sitt ursprung, är tanken med ett 
interkulturellt perspektiv att vi ska få syn på att alla är lika på samma gång som alla ändå är olika 
(SOU 1983:57 i Skans 2011, s. 41). 
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Ett interkulturellt lärande bygger på en förståelse för de olika kulturer som finns. Att vara aktivt 
flerspråkig är viktigt hos dem som ursprungligen är från ett annat land, då det ökar förståelsen för 
deras ursprungskultur. Det har alltid funnits flerspråkighet i Sverige dock inte i lika stor utsträckning 
som nu. Förut har det talats om lärandet av andraspråk som ett sätt för att lära nyanlända barn svenska 
snabbt. Modersmålet ansågs under 1970 och 1980 talet ha en stor betydelse för barns lärande och 
deras utveckling. Interkulturell undervisning blev ett officiellt begrepp i Sverige med syftet att det 
skulle ske en förändring i undervisningen och därigenom få svenskar och invandrare att förhålla sig till 
varandra på ett nytt sätt. Meningen var att markera att undervisningen nu gällde alla oavsett ursprung 
(SOU 1983, s. 57 i Skans 2011, s. 40).   

Det är viktigt att förskollärare arbetar interkulturellt i förskolan för att både barn och vuxna skall bli 
mer kulturellt medvetna och inte upprätthålla kulturella stereotyper. Det kan till exempel göras genom 
att tillföra kurser för förskolstudenter och lärare, vilket skulle kunna bidra till ökad jämställdhet och 
respekt för kulturella olikheter (Stier et al. 2012, s. 285-286). 

 

Sammanfattning 

Utifrån den tidigare forskningen så är våra frågeställningar om hur kommunikativa redskap och 
strategier används viktiga för att få syn på hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan. Den 
tidigare forskningen påvisar hur viktigt det är att förskolor arbetar interkulturellt. Då pedagogers 
förhållningssätt påverkar barnen och deras möjlighet till utveckling. Förhoppningsvis så kan våra 
frågeställningarna ge inspiration till läsare att arbeta för att utveckla pedagogers och även andra 
individers förhållningssätt. 

Syfte och frågeställningar   
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur sex förskolepedagoger arbetar med barn som har 
annat modersmål än svenska.  

Frågeställningar: 

● Vilka kommunikativa redskap används och hur integreras de i verksamheten?  

● Vilka kommunikativa strategier använder sig förskolpedagoger av för att stimulera till 
barns tvåspråkighet? 

Teoretiskt perspektiv 
Vi har valt det sociokulturella perspektivet i vår studie då det inkluderar viktiga begrepp som 
interaktion, kommunikation och redskap. Vi tycker att dessa begrepp är centrala i vår studie för att få 
en förståelse för de villkor som råder för utveckling och lärande hos flerspråkiga barn i förskolan. Att 



11 
 

grunda studien i ett sociokulturellt perspektiv har gjort det möjligt för oss att knyta samman kulturella 
och sociala villkor med barns lärande och deras utveckling.  

Lev Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 

Den sociokulturella teorin som till stor del bygger på psykologen Vygotskijs teorier uppstod ur ett 
behov av att förstå människans meningsskapande som en grund för hennes handlingar. Under åren har 
Vygotskijs teorier fortsatt att utvecklats och vänder sig mot andra teoriers sätt att förklara människans 
utveckling så som biologismen, kognitivismen och behaviorismen (Klerfelt 2007, s. 22).  

Genom att särskilja ordet sociokulturellt som utgörs två ord. Socio- har en innebörd, som vi menar 
handlar om de sociala/samspelen och -kulturellt som handlar om historia och vilka normer som finns 
och har funnits. I det här perspektivet ses människan som någon som föds in i en kultur där den inte 
kan ses som åtskild från de sociala, kulturella och historiska sammanhang som finns runt omkring 
henne. Barns språkutveckling betraktas som beroende av andra faktorer, så väl biologiska som sociala. 
Vygotskij menade att barnens språk och deras kognitiva utveckling är särskilda från varandra då 
språket inte nödvändigtvis behöver påverkas av det kognitiva som individkonstruktivismen anser 
(Svensson 2009, s. 33). 

Språket 

Svensson skriveratt Vygotskij ansåg att språket har två funktioner (2009, s. 33). Den ena är att språket 
är betydelsefullt för att socialt kunna samordna människors verksamheter och den andra är att det är ett 
viktigt redskap för människors tänkande. Vygotskij ansåg att människors tankar är deras tal till sig 
själva och att det är genom dessa tal som vi formar vårt inre beteende som vi sedan anpassar utifrån 
vår omgivning. Språket är kulturellt, beroende på vilken kultur som råder förändras språket och 
vidareförs mellan olika generationer (Säljö 2014, s. 40).  

Det sociala samspelet  

En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är kunskaper tillägnas i interaktion med andra 
människor (Berthén & Eriksson 2005, s. 53). I det sociokulturella perspektivet är samspel ett begrepp 
som det läggs stor vikt vid. Människans utveckling anses vara beroende av samspelet som sker mellan 
individen och dess omvärld. Barnens språkutveckling sker i dessa samspel och barnen skapar sin 
kunskap genom sitt möte med omvärlden då de kan göra saker som de inte kunnat förut.  

Barn skapar sig en mening när de interagerar med andra och det blir meningsskapande för dem när de 
klarar av att använda sitt språk för att delta i samtal med andra och berätta om vad den gör. När barn 
samspelar med sin omgivning och de kulturella artefakterna sker inte bara deras meningsskapande.  

I dessa samspel kan de även skapa en gemensam mening och genom deras relationer till andra 
människor kan de skapa sig en identitet och sig själva (Kultti 2012, s. 26). Barn utformar sina 
personligheter i deras sociala samspel och den kunskap de får med sig från dessa har en viktig roll i 
deras språkutveckling.  

En tanke inom den sociokulturella teorin är att barn behöver andra individer att interagera med för att 
de ska kunna utvecklas både språkligt och intellektuellt. Det är först när barnet använder sitt språk i 
sociala samspel som det blir en del av barnets egenskaper och kan användas enskilt för att tänka 
(Svensson 2009, s. 33).  

Vygotskij menade att inlärning leder till en utveckling, därför är de sociala interaktionerna viktiga för 
barn då det är igenom dem de kan lära sig av varandra.  Han var även tydlig med att markera att det 
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som leder till en språklig och kognitiv utveckling hos barn är att de tar till sig de redskap som finns i 
vår omgivning (Svensson 2009, s. 35).  

Redskap  

Det finns många redskap runt omkring oss i världen. Redskapen kategoriseras som fysiska eller 
intellektuella resurser som finns tillgängliga när människan är aktiv i sin omvärld. Redskapen som 
kategoriseras som intellektuella är det som är informativt och kommunikativt, som språket (Säljö 
2014, s. 20). Det som är indelat som fysiska är det som är materiellt. Fysiska redskap är till största del 
skapade av människan, ofta som ett hjälpmedel i det vardagliga livet och de har frambringats med 
människans olika kunskaper och erfarenheter (Säljö 2014, s. 30). Det är med andra ord det 
intellektuella som gör att människan kan utveckla och producera nya fysiska redskap (Säljö 2014, s. 
29). Vårt språk är det främsta redskapet, eftersom språket gör det möjligt för oss att mediera kunskap 
och information mellan varandra (Carlsson & Bagga-Gupta 2006, s. 196).  

Mediering 

Mediering är ett begrepp som är viktigt i det sociokulturella perspektivet. Det handlar om samspelet 
som sker mellan människor och de redskap som vi använder för att förstå vår omvärld (Elm Fristorp & 
Lindstrand 2012, s. 98). Det är med de medierande redskapen som vi kan lära oss av varandra. Med 
människans kunskap ges redskapen mening, utan människans kunnande och agerande med redskapen 
skulle inte de mediera (Säljö 2014, s. 80). Till exempel är en mikrofon ett medierande redskap när en 
människa använder den. Det är ett redskap som hjälper till att förmedla någonting. Däremot skulle 
mikrofonen inte vara ett medierande redskap i sig självt. Det krävs en människa för att kunna använda 
den artefakten för att förmedla kunskap.   

Artefakter 

Artefakter kräver en människa för att kunna förmedla någonting (Säljö 2014, s. 80). Artefakter i 
förskolan begränsar och möjliggör handlandet. Artefakterna påverkar hur barnen agerar och vad som 
sker (Kultti 2012, s. 83).  Det finns primära, sekundära och tertiära artefakter. De primära artefakterna 
är fysiska och kan ses som en förlängning av människan när den används. Artefakter som är sekundära 
är till exempel en bok eller instruktioner som kan ge nya insikter. Sekundära artefakter instruerar hur 
de primära artefakterna fungerar. De teritära artefakterna är till exempel sånger, lekar eller en 
undervisningssituation som kan ge förståelse för verkligheten. Det är artefakter som produceras för att 
reflektera och förbättra omvärlden (Kultti 2012, s. 28).  

Den proximala utvecklingszonen 

En central del i det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs tanke om den proximala 
utvecklingszonen. Det handlar om att han ansåg att barn kan klara av saker som de inte kunnat tidigare 
efter deras möte med människor i sin omgivning.  

Exempelvis när ett barn lär sig att stava och har någon med skrivkunskaper som handleder barnet till 
att barnet på egen hand kan skriva bokstäverna. Säljö (2010, s. 20) förklarar den proximala 
utvecklingszonen som olika zoner som skiljs åt utifrån vad människan som individ kan utföra på egen 
hand och vad människan kan åstadkomma med hjälp från en mer kompetent individ. Denna 
utvecklingszon ses som individuell då olika individer utvecklas i olika takt (Säljö 2014, s. 120).  
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Scaffolds/Kommunikativa stöttor 

I sociala sammanhang används stödstrukturer för lärandet, så kallat scaffolds eller kommunikativa 
stöttor. Som förskollärare handlar det om att stödja barnen i deras lärande till att göra något som barnet 
inte skulle kunna klara av att utföra på egen hand. Förskollärare skulle kunna stötta med hjälp av 
vägleda barnet, vara en förebild, uppmuntra, reflektera eller på något annat sätt göra att barnen får 
insikter och stöttas i deras kunskapande. Att ta tillvara på barnens lust och intressen till lärande och 
motivera dem anses vara viktiga vid stöttning (Kultti 2012, s. 30).  

Appropriering 

Hur människan tillägnar sig kunskaper från andra i sin omgivning kan beskrivas med begreppet 
appropriering (Säljö 2014, s. 119).  Genom att under sagostunder läsa barnböcker medan 
förskolläraren pekar, benämner och upprepar sig blir det möjligt för barnen att appropiera både sociala 
och språkliga kunskaper (Kultti 2012, s. 166). Det är i sociala sammanhang som lärande sker med 
hjälp av andra individer och redskap. Appropriering innebär att nya erfarenheter tillkommer och gör 
att de tidigare kunskaperna transformeras (Kultti 2012, s. 24).  

Den kulturella kontexten  

Beroende på kulturen som existerar i den omgivningen som människan befinner sig i påverkar det hur 
och vad människan lär sig (Säljö 2014, s. 12). Växer ett barn upp i en miljö utan teknik kan det bli 
svårt för barnet att förstå hur till exempel en surfplatta används. Den kanske skulle användas av barnet 
som en del av en vägg i ett bygge.  

Beroende på vilken kontext som människan befinner sig i så påverkas människans agerande och 
tänkande. Det går inte att förstå det som sker utan att sätta sig in i kontexten. Säljö använder sig av ett 
exempel för att illustrera vikten i att sätta sig i den situerade kontexten där en människa utför en 
våldsam handling på en annan människa. Den personen som slog skulle kunna bli fälld för misshandel, 
om händelsen däremot skulle inträffa inom ringen på en boxningsmatch skulle det förmodligen 
frambringa applåder (Säljö 2014, s. 130).  

Litteracitet  

Litteracitet i det sociokulturella perspektivet handlar om de sociala praktikerna och att det finns olika 
former av litteracitet. De är alla kopplade till de sociala, kulturella och institutionella relationerna och 
det är bara när de är i dessa sammanhang som de kan förstås (Lankshear & Knobel 2003 refererad till i 
Fast 2008, s. 41).  

Jederlund (2002, s. 147) skriver att musik har en förmåga att väcka gamla minnen och tankar till liv. 
För att använda musik i ett språkutvecklingssyfte med barn behöver det finnas utrymme för barnen att 
reflektera med varandra och hinna dela med sig av sina erfarenheter. När det estetiska språket 
sammankopplas med det verbala språket fås det en större förmåga att förstå det estetiska och 
skrivspråket så att det kan ske en utveckling. Bildspråket kompletterar det verbala språket, då det ökar 
omfattningen av kommunikation (Ahlner Malmström 1991, s. 11).  

Vygotskij menade att det kan vara svårt för barn att få grepp om koder, och bilder kan då vara ett bra 
stöd för att skapa en förståelse hos barn. Med bildestetiska aktiviteter kan barns språkutveckling 
främjas då barn lär sig att koppla ihop ord med en bild och på så sätt skapa sig en uppfattning om 
sambandet mellan dem.  
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Metod 
I denna del av vår studie kommer vi beskriva hur vi gått tillväga när vi genomfört vårt arbete. Vi 
kommer att motivera de val vi gjort av metod och urval samt beskriva hur vi genomfört intervjuerna. 
Vi kommer även beskriva hur vi analyserar vår insamlade empiri som vi presenterar under resultat och 
diskutera kring studiens reliabilitet och validitet.  

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie för att få in vår empiri. Det vi avsåg att få 
fram med vår undersökning är förskolepersonalens uppfattningar om och upplevelser av hur arbetet 
med barn med annat modersmål går till i en förskolepraktik, vilket gör vårt val av metod relevant.  

Att använda sig av de kvalitativa intervjumetoderna ger respondenterna utrymme att berätta sin 
historia med egna ord (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 127). Intervjuer gör det 
möjligt att på kort tid höra flera pedagogers berättelser. Att lyssna på förskollärares och barnskötares 
berättelser gör att andra kan bli inspirerade av förskolepersonalens didaktiska erfarenheter och 
kunskaper. Det kan ge upphov till nya tankar om hur ett flerspråkigt arbetssätt kan tillämpas på 
förskolor. Vårt mål var också att vi skulle få se om och vad det fanns för likheter och skillnader i de 
olika invandringstäta områdena där förskolorna fanns och om det var någon skillnad beroende på 
personalens utbildning (Löfdahl 2014, s. 146). Intervjuerna har utförts via telefonkontakt, eller vid 
personlig kontakt beroende på intervjupersonernas tillgänglighet. Intervjufrågorna har blivit utformade 
på ett sådant sätt att de är anpassade efter den sociokulturella teorin. Vi har ställt frågor för att få svar 
om redskap, artefakter och det sociala samspelet.  

Vi upplever att studiens metod och teorival har fungerat väl ihop. Det vi ser som begränsningar med 
det valda metod och teorivalet är att det sociokulturella perspektivet är fokuserat på samspel. Hade vi 
använt oss av en annan teori så hade vi fått syn på andra saker.  

Olika teorier synliggör olika saker, detsamma gäller med olika metoder. Vad som blir synligt beror 
helt på hur studien utförts. Genom att vi endast använde oss av intervjuer i vår undersökning fick vi 
höra informanternas uppfattningar, men det är svårt att avgöra om det stämmer överens med hur 
arbetet på förskolor faktiskt går till. Med observationer skulle vi kunna få syn på hur pedagogerna 
arbetar med barnens flera språk och vilket hade kunnat ge oss en bättre bild av hur verkligheten ser ut. 
Tillsammans skulle metoderna kunna komplettera varandra och ge oss en bredare översikt av fältet.  

Urval och avgränsningar 
Ett av kriterierna vi hade när vi påbörjade vår studie var att vi ville ha förskolor från olika områden, 
till exempel från innerstan och förorten, och göra en jämförelse mellan dem. Med vår studie ville vi se 
om pedagoger jobbar olika med flerspråkiga barn beroende på vart förskolan ligger geografiskt.  

Urvalet av förskolor var till viss del slumpmässigt då vi hörde av oss till flera förskolor som låg i olika 
stadsdelar för att få tag på intresserade pedagoger från olika områden så vår jämförelse skulle bli 
genomförbar. Det slutade med att vi fick intervjua pedagoger från tre förskolor från innerstaden och 
pedagoger från tre förskolor som är belägna i förorten. 
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När vi bestämt oss för att använda intervjuer som metod funderade vi på vilka vi ville intervjua. Vi 
visste att vi ville göra minst sex intervjuer så att vi kunde ha mycket empiri att arbeta utifrån och det 
önskemål vi hade på de medverkande var att alla skulle ha en utbildning som är relevant inom 
förskolan. Vi ansåg att genom att intervjua både utbildade barnskötare och förskollärare kunde vi få en 
större bredd och inblick i de olika upplevelserna i arbetet med flerspråkiga barn som har ett annat 
modersmål. Valet av vilka pedagoger som skulle medverka i studien avgjordes utifrån vilka som 
anmälde ett intresse över att delta i studien. Det var inte många som ville medverka på grund av 
tidsbrist men vi fick ihop en grupp på sex personer som ville ställa upp.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Våra undersökningspersoner bestod av sex kvinnliga pedagoger då det var de som hörde av sig och 
ville delta i vår studie. Tre av pedagogerna som vi intervjuat har själva svenska som sitt modersmål 
medan de andra tre har ett annat modersmål. Vi hade inte några krav på att våra informanter skulle 
vara förskollärare blev resultatet att vi fick tag i hälften förskollärare och hälften barnskötare. Åldrarna 
varierade mellan 24-60 år på intervjupersonerna och de hade alla jobbat mellan 5-30 år på förskola, 
detta såg vi som en möjlighet att få se hur olika generationer uppfattar arbetet med barns 
språkutveckling. 

Genomförande 
Vi utförde semistrukturerade intervjuer i vår undersökning. Innan varje intervju berättade vi tydligt för 
pedagogerna att de var anonyma i studien och att deras svar inte skulle delas med någon annan 
förutom oss. Studien genomfördes under dagtid när pedagogerna arbetade. Vi anpassade oss efter hur 
deras behov såg ut och lät de bestämma när de hade möjlighet att ställa upp för intervjun. Beroende på 
informanternas tillgänglighet utfördes telefonintervjuer med de som inte hade möjlighet att ses.  

Alla intervjuer utfördes enskilt för att pedagogerna skulle få framföra sina åsikter utan att bli 
påverkade av någon annans närvaro. För att inte missa något under samtalen använde vi oss av 
ljudupptagning, vi frågade varje pedagog som deltog innan vi började ifall det var okej att vi spelade 
in dem. Genom att vi använde oss av ljudupptagning blev det lättare för oss att fokusera på intervjun 
och inte bara tänka på att vi måste hinna anteckna allt som sägs. Vi förberedde oss innan varje träff 
med att komma en stund innan till förskolan och ta fram intervjufrågorna samt förbereda surfplattan så 
vi kunde spela in intervjun. Vi använde de frågor vi förberett som ett stöd i samtalen och det blev 
möjligt att få igång ett samtal där vi kunde ställa andra frågor än bara de på pappret. Våra intervjuer 
var mellan 20-60 minuter och avslutades varje gång med frågan ifall de ville tillägga något som de 
tyckte att vi eller de missat.  

Vi frågade även de medverkande om de ville ta del av vår studie sen när den är färdig och alla svarade 
att de gärna skulle vilja ha en kopia. Efter varje intervju satte vi oss ner och lyssnade på vårt insamlade 
material, samtidigt skrev vi ner allt som sades och gjorde om det till en text som vi sedan använde i 
vår analys. 

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien  

Då vi är två som skriver detta självständiga arbete tillsammans har vi försökt träffa varandra så mycket 
som det getts tillfälle till och vara delaktiga i allt arbete som gjorts. Vi har alltid setts minst fyra gånger 
varje vecka, ibland även varje dag och de tillfällen vi inte kunnat ses har vi hållit kontakten med 
varandra genom telefon för att dela med oss av hur vi ligger till. Från första början i denna studie har 
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vår arbetsfördelning sett ut så att vi delat upp arbetet med bakgrund, teoretiskt perspektiv och tidigare 
forskning mellan varandra, därefter har vi skickat våra texter till varandra för att läsa igenom dem, 
diskutera dem och göra kompletteringar som behövts innan vi gjort om bådas delar till en text. Syfte, 
frågeställningar och inledning har vi skrivit tillsammans då vi suttit bredvid varandra och diskuterat 
mellan varandra vad vi ville få fram. Det förarbete som behövts göras innan insamlandet av empiri 
såsom kontakta förskolor och skriva intervjufrågor har vi tillsammans utfört. När det kommer till 
metodkapitlet har vi gjort precis som tidigare och delat upp det mellan varandra för att sedan läsa 
varandras texter och bearbeta om det till en text. Genom att arbeta mycket sida vid sida har det varit 
möjligt för oss att reflektera med varandra direkt och kunna ge respons på vad som är relevant i texten 
och vad som borde tas bort. Empirin som vi samlat in under vår undersökning har även den delats upp 
mellan oss, då transkribering tar tid kändes det här som den enklaste lösningen. Vidare har vi fortsatt 
att träffas regelbundet för att diskutera och enas om vad som ska skrivas i analys/resultatdelen, 
diskussionen, slutsatsen och vidare forskning. Vi båda har gjort vår del av arbetet och tillsammans har 
vi kommit fram till en jämn arbetsfördelning som gjort att vi kunnat bidra med lika mycket.  

Databearbetning och analysmetod 
Vi har hanterat vår insamlade empiri från intervjuerna på det sätt att vi samlat alla röstinspelningar på 
en surfplatta som förvarats med ett kodlås för att ingen obehörig ska komma åt det, detta för att 
uppfylla det forskningsetiska kravet kring datahantering (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). Allt material 
har vi själva transkriberat på det sätt att vi suttit och lyssnat på röstinspelningarna flera gånger om, 
sedan har vi lyssnat samtidigt som vi skrivit ner allt som pedagogerna säger i intervjuerna. På detta sätt 
med att lyssna flera gånger blir det lättare att inte missa något som sägs.  

När vi analyserat vårt insamlade material har vi använt oss av en tematisk analysmetod (Bryman 2011, 
s. 528). Denna metod går ut på att kategorisera empirin och vi ansåg att denna metod kunde underlätta 
för oss i den fortsatta analysen där vi använt oss av vårt teoretiska perspektiv, det sociokulturella 
perspektivet. Genom att kategorisera de olika informanternas svar blev det lättare för oss att se likheter 
och skillnader mellan dem samt utgöra olika mönster. Vi delade upp svaren i två kategorier med våra 
frågeställningar i tanken, kommunikativa redskap och kommunikativa strategier. Dessa kategorier blev 
sedan våra underrubriker i delen av vårt arbete där vi presenterar Resultat och Analys. 

Kommunikativa redskap handlar om de intellektuella redskap som barn och pedagoger använder sig 
av, såsom språket. Det handlar även om de fysiska redskap som används i verksamheten såsom böcker 
och surfplattor. Kommunikativa strategier syftar till de olika tillvägagångssätt som pedagoger 
använder sig av i arbetet med barn med annan härkomst.  

Under många diskussioner som vi haft med varandra har vi försökt leta efter samband mellan vår 
empiri och det sociokulturella perspektivet vi använt oss av, vi försökte se om vi kunde hitta begrepp 
som är centrala i den teorin och som vi kunde ha med i resultat/analysdelen. Hur vi valde att sortera 
och kategorisera svaren efter bearbetningen berodde på vilken relevans de hade för de frågeställningar 
vi har (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 152). 

Forskningsetiska överväganden  
Vid ett forskningsarbete är det viktigt att förhålla sig till de forskningsetiska principer som finns. I 
arbetet med intervjuerna som vi utfört under vår studie har vi utgått från dessa principer som står att 
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läsa i Vetenskapsrådet (2002, s. 7-14) och som de tagit fram för forskning inom det humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningsfältet. De forskningsetiska principerna utgörs i stort sett av fyra 
huvudregler:  

1. Informationskravet - Detta krav tar upp att de som deltar i en studie måste informeras om 
studiens syfte och vad informationen som vi får ut av intervjuerna kommer att användas till. 
Vi tillfrågade alla deltagande pedagoger innan intervjuerna om de godkände att vi använde oss 
av röstinspelning och vi berättade även att deras svar inte på något sätt skulle kunna 
identifieras (Vetenskapsrådet 2011, s 42). 

2. Samtyckeskravet - Detta krav betonar att deltagarna själva har en rätt att bestämma över om de 
vill medverka i studien eller inte. De som deltar i en forskningsstudie har rätt att bestämma på 
vilka villkor de vill delta och när de har tid att vara med. Alla som vi intervjuade fick innan vi 
började en information - och samtyckesblankett som de fick läsa igenom och skriva under om 
de valde att medverka (se bilaga 1). Pedagogerna blev även uppmärksammade på att de kunde 
avstå från att svara på frågor ifall det var något de inte ville svara på.  

3. Konfidentialitetskravet - Detta innebär att deltagarna i studien inte ska kunna identifieras. Vi 
har uppfyllt detta genom att allt material som vi spelade in under intervjuerna och det material 
vi fick efter att vi transkriberat har vi förvarat på ett säkert ställe så att ingen annan som är 
obehörig har kunnat ta del av det. Vi nämner inga namn på pedagogerna eller vilka förskolor 
de arbetar på för att inte avslöja deras identiteter.  

4. Nyttjandekravet - Det sista kravet innebär att all empiri som vi samlat på oss under vår 
undersökning endast får användas i vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). Vi 
har enbart använt materialet till vår studie och när den är klar kommer vi att göra oss av med 
allt. Samtliga deltagare har också blivit tillfrågade om de vill ta del av vår studie när den är 
färdig. 

I vår studie har vi valt att avstå från att ha med barn med hänsyn till att de har låg ålder. De kan inte ta 
egna beslut om de ska medverka i studien då de inte riktigt är medvetna om vad det innebär. Om vi 
skulle bortse från integritetsfrågan skulle det även förmodligen bli svårt att få samtycke från alla 
föräldrar, om någon inte vill att deras barn ska medverka kan det kännas som en exkludering för det 
barnet då det inte får vara med. Därför har vi utformat vår studie och våra frågeställningar på så sätt att 
de riktar sig mot pedagoger som kan avgöra själva om de vill delta eller om de ångrar sin medverkan.   

 

Studiens kvalitet 
 

Validitet är ett bedömmande av studiens giltighet, alltså om det som undersöktes var relevant i 
förhållandet till syftet och frågeställningarna. Det vill säga att det som var avsett att undersökas blev 
undersökt. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Att tala om validitet och reliabilitet när det 
gäller kvalitativa intervjustudier är inte lika enkelt som vid kvantitativa studier. Resultatet av denna 
studie baseras endast på de sex informanterna som intervjuats och deras uppfattningar om arbetet med 
flerspråkighet. Med detta resultat ställer vi inga anspråk på att vi har tecknat en sann bild av hur 
verkligheten kan se ut och uppfattas på förskolor, utan det är enbart dessa informanters erfarenheter 
inom ämnet som vi kan uttala oss om. Tillförlitligheten går inte att mätas på samma sätt som det skulle 
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kunna göras i kvantitativa studier (Trost 2005, s. 113). Kvalitativa studier är svårare att undersöka 
tillförlitligheten på eftersom att det är en annan typ av empiri och det är svårt att få samma svar igen. I 
kvantitativa studier blir det möjligt för andra som studerar att få liknande resultat, eftersom att det är 
något som har mätts. Det gör det lättare att få ett likvärdigt resultat fler gånger. 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ intervjustudie som utgångspunkt. Syftet med en 
kvalitativ metod är att få ta del av olika individers uppfattningar (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 127). Vi valde denna metod då vi tycker att det var den metod som passade bäst 
utifrån det syfte som vår studie baseras på. I och med att vi hade semistrukturerade intervjuer gick det 
bra för oss att ställa följdfrågor, när vi märkte att vi kunde få in mer information. En av styrkorna i vår 
studie är att vi båda två var med på alla intervjuer. Det gjorde att vi fick höra allt som sades i samtalet 
direkt och kunde komma på fler följdfrågor än om bara en av oss hade utfört intervjun. Under 
intervjuerna dokumenterade vi med hjälp av ljudupptagning, även det är en styrka då vi känner att det 
hade blivit svårare att föra ett samtal när vi ska koncentrera sig på att skriva allt som sägs.  

En svaghet med vårt val av intervjuer är att det kan vara tidskrävande då det kan vara svårt att hitta 
pedagoger som är intresserade och som känner att de har tid att ställa upp. Många vill inte ägna sin 
privata tid åt att delta i intervjuer utan vill istället att det ska ske under deras arbetstid, vilket kan vara 
ett problem då pedagogen måste finna tid för att kunna gå ifrån barngruppen. Svagheten med att bara 
intervjua pedagoger är att det endast är deras berättelser om hur arbetet ser ut, om det sen egentligen 
stämmer att de arbetar på det sättet vet vi inte.   

Vi lyckades få tag i sex pedagoger som frivilligt ville ställa upp och medverka, detta gjorde att vi fick 
ett bredare material som vi kunde analysera än om det varit färre pedagoger som ställt upp. Svagheten 
med att utföra många intervjuer är att det tar lång tid att bearbeta allt material, då vi var två som 
utförde studien tillsammans har det gått fortare att transkribera än om vi hade suttit ensamma.  

Resultat och analys 
Presentation av empirin 

I den här delen presenterar vi sammanställningen av vår empiri. Vi har intervjuat sex pedagoger, tre 
som jobbar på förskola i Stockholms innerstad och tre som arbetar i en förort till Stockholm. 
Intervjupersonerna kommer vi att benämna från informant 1-6 för att bibehålla deras anonymitet. 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med barn som har ett annat modersmål än 
svenska. När vi har skrivit fram resultat och analys har vi utgått från våra frågeställningar: Vilka 
kommunikativa redskap används och hur integreras de i verksamheten? Samt vilka kommunikativa 
strategier använder sig pedagoger av för att stimulera till tvåspråkighet? 

Kommunikativa redskap 
Kognitiva redskap - Språk 

Det som regelbundet har återkommit i pedagogernas berättande är hur viktiga de olika språken är. Det 
verbala språket och det estetiska språket används dagligen tillsammans med barnen som en del av 
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deras språkutveckling. Informant 1 berättar att de på förskolan inte endast ser på talspråket som 
kommunikation, utan olika uttrycksätt. Informant 1 menar att: 

Vi ser alla uttryck som kommunikation. För vår del är det ju viktigt att vi jobbar med så många 
uttryckssätt som möjligt. Det svenska språket är ju det ena. Det vi gör är att vi, i möjligaste mån 
låter barnen berätta själva. Vi fyller inte i så mycket, utan försöker att få dem att förklara det de 
menar. Är det så att de inte riktigt kan så hjälper vi så klart till. Vi försöker ställa frågor som gör 
att barnen hittar rätt uttryck eller förklaringar för vi vill att språket ska vara så full-lärdigt som 
möjligt. 

 

Hon fortsätter att berätta om hur olika uttrycksätt har en positiv inverkan på språkets utveckling: 

Och sen så tror jag ju väldigt mycket på att alla olika uttryckssätt som vi kan använda oss av 
gagnar språkutvecklingen. Om det kan vara dans, eller om det är rörelse eller om det är måleri… 
eller om det är… konstruktion… så allt behöver vi språket för och kan vi då… liksom ja... 
samtala under tiden så… är jag övertygad om att det gagnar språkutvecklingen.  

 

Informant 1 fortsätter senare under intervjun med att prata om görandet och samtalandet med barnen:  
Jag tänker liksom på då handkoordination, och penna och papper tycker jag då är väldigt viktigt 
för att man liksom i det här jagandet… det praktiska jagandet sitter och håller på och ritar eller 
formar bokstäver eller vad det kan vara. Att den tanken och handlingen får liksom… att man får 
fundera under tiden. Vilket också gör att det är lättare att samtala om saker och ting. Vilket 
också gör att man kanske lättare tillägnar sig språket.   

 

Även informant 2 nämner att de använder sig av estetiska språk under tiden som de samtalar och 
arbetar med barnens språkutveckling. När de bygger eller gör något tillsammans med barnen försöker 
pedagogerna hela tiden att kommunicera med barnen, de försöker få barnen att förklara vad de gör 
genom att ställa öppna frågor så att barnen kan få uttrycka sig.  

Informant 5 säger att det bästa sättet för barns språkutveckling är att interagera med andra människor. 
Hon säger att samspel och kommunikation mellan barnen samt mellan pedagog och barn är det bästa 
sättet för barnens språk att utvecklas på. Även informant 4 säger att det är i de sociala samspelen som 
utveckling av språket sker och menar att i mindre grupper finns det större möjligheter för varje individ 
att få använda sitt talspråk och uttrycka sina tankar. Genom att även använda varierande svårare ord 
kan barnen utmanas i språket och främjas i deras språkutveckling.  

 

En pedagog som arbetar med de allra minsta barnen på förskolan upplever att det kan vara svårt för 
barnen att skilja mellan de olika språken de lär sig. Informant 4 säger också att: 

Det är svårt att skilja språket från varandra. Det är därför många barn när dem börjar prata 
använder båda språken eftersom de inte kan skilja på att när jag talar med dig på svenska så ska 
du använda det här språket och när du talar med någon annan så ska du använda det andra 
språket. Jag försöker göra det tydligt för barnen och tolka. Så att de vet att det är två olika språk 
som vi jobbar med. 

 

Fysiska redskap  
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Det fysiska redskapet som samtliga pedagoger har talat särskilt mycket om är användandet av böcker. 
Böcker är något som ofta används av pedagogerna för att barnen ska få en visuell bild framför sig och 
lättare få en förståelse för innebörden av berättelsen. I en av förskolorna vi var på berättade pedagogen 
att de brukar gå till biblioteket för att låna böcker på andra språk som familjerna sedan fick låna hem 
för att läsa för barnen. Efter att familjen läst boken hemma får barnet möjlighet att dela med sig av vad 
boken handlar om för de andra barnen på förskolan. Förskolan arbetar oftast på det här sättet när det 
finns barn som har ett annat modersmål som ingen av pedagogerna kan. Genom att arbeta på det här 
sättet blir barnet aktivt i användandet av båda sina språk.  

Informant 1 berättar att:  

Vi har mandarin, persiska, italienska och vi har engelska, plus svenskan då. Och vad vi gör är att 
vi ibland går till internationella biblioteket eller till vanliga barnavdelningen där det ju också 
finns böcker på de olika språken och barnen lånar böcker på antingen mandarin eller persiska. 
De får välja, och sen kan de barnen ta hem böckerna till sin familj och sen så kan de läsa dem 
hemma. Sen får de komma tillbaka och berätta för oss vad boken handlar om. 

 

Informant 3 berättar att pedagogerna brukar gå tillsammans med barnen till biblioteket för att låna 
böcker. Hon talar också om att föräldrarna är delaktiga i arbetet med barnens språkutveckling, då de 
lämnar böcker på förskolan på barnens modersmål, som pedagogerna kan läsa och bläddra i 
tillsammans med barnen. När det är ett språk som pedagogerna inte behärskar på avdelningen läser de 
boken med hjälp av bilderna. Informant 1 berättar att de läser mycket tillsammans med barnen på 
förskolan. Under berättelsestunderna försöker pedagogerna sitta så att alla barnen kan se bilderna, de 
brukar stanna vid bilderna och prata en stund om vad de har läst om. Vid tillfällen kan de även 
använda storbild och sätta upp bilder på väggen som pedagogerna fotograferat. Då brukar pedagogerna 
återge berättelsen utan boken, så att barnen också kan vara delaktiga i berättelsen genom att de får 
möjlighet att berätta själva. 

Informant 6 berättar att de arbetar på ett liknande sätt på hennes avdelning. Hon berättar att 
pedagogerna kan slå upp böcker med bilder i tillsammans med barnen. Det kan antingen vara en bok 
som de inte läst förut eller en bok som barnen känner igen. Sedan sitter pedagogerna och barnen 
tillsammans och diskuterar bilderna och funderar gemensamt på vad som kan ha hänt innan eller vad 
som kommer hända sen i berättelsen.  

Andra kommunikativa redskap som används av pedagogerna är papper och penna för att utveckla 
barnens skriftspråk. Informant 1 berättar att pedagogerna på hennes avdelning märker när barnen är 
intresserade av att hitta symboler eller tecken.  

De brukar hjälpa barnen att skriva på egen hand, även innan de kan skriva med bokstäver brukar 
pedagogerna utmana barnen till att använda antingen de bokstäver de kan eller bokstavera sitt eget 
förnamn. I två av förskolorna framkom det att pedagogerna hade satt upp skyltar med enklare fraser på 
barnens egna språk för att på ett mycket konkret sätt visa förekomsten av olika språk och på så sätt 
uppmärksamma barnen om olika kulturers existenser. Informant 1 berättar att barnen från början 
visade intresse för skyltarna och undrade vad som stod på dem.  

Informant 6 beskriver att: ”På väggar och dörrar så har vi tillsammans med barnen gjort skyltar med 
ord som ’hej’, ’välkommen’ och ’hejdå’. Så barnens modersmål synliggörs även på det sättet i 
verksamheten.” 

Ett annat pedagogiskt verktyg som nämndes under intervjuerna är Utbildningsradion. Den används 
däremot inte i så stor utsträckning. På Utbildningsradion har böcker översatts till olika språk. 
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Informant 1 berättar att de använt surfplattan när de har lyssnat på berättelser. Trots att 
Utbildningsradion har uppskattats tyckte pedagogen att det fanns ett dåligt utbud av ljudböcker på 
olika språk.  

Sammantaget kan vi säga att samtliga förskolor som vi besökte uppgav av att de använder sig av 
sånger på andra språk. Informant 1 berättar att på hennes förskola har de bett föräldrarna till barn med 
annat modersmål om sånger på deras språk. Nu har de till exempel sjungit ”blinka lilla stjärna” på 
både mandarin och engelska.  

Informant 2 berättar att de också använder sånger och sjunger på olika språk på hennes förskola. Hon 
menar att trots att pedagogerna inte alltid kan barnens språk så försöker de att använda sig av de ord de 
kan.  

Kommunikativa strategier 
På de förskolor där vi intervjuat pedagoger hävdade de att de inte har någon tillgång till 
modersmålslärare i deras verksamhet. När frågan om modersmålslärare kom upp under samtalen 
uttryckte alla tre pedagoger som arbetar i innerstaden tankar om att det inte finns några 
modersmålslärare längre. De tre pedagogerna trodde att de tagit bort modersmålsstödet från förskolan, 
men var lite osäkra på hur det är i andra kommuner. Informant 1 säger att de inte har något 
modersmålsstöd på den förskolan där hon arbetar. Hon fortsätter med att berätta att förskolan hade 
modersmålslärare förr, kanske för ett tiotals år sen. Då brukade modersmålsläraren komma till 
förskolan ungefär en timme varje eller varannan vecka. Syftet var att läraren skulle vara med i 
verksamheten och arbeta parallellt i gruppen, men det fungerade inte, menade informant 1.  

Informant 1 berättar vidare att barnet ofta blev utplockat från gruppen och fick jobba själv i ett rum 
med modersmålsläraren. Hon och hennes kollegor tyckte inte att det arbetssättet med språket gav 
någonting, eftersom det kunde tolkas som exkluderande mot barnet som fick den undervisningen. 

I samtalet med informant 2 berättade pedagogen att modersmålsläraren inte är något som existerar 
längre. Hon menar att de andra språken ska ingå i verksamheten och att alla förskolor ska jobba med 
samtliga språk som talas på förskolorna. Även informant 3 berättade att det inte finns några 
modersmålslärare på förskolan. Hon sade att hon inte vet hur det är i Stockholms kommun men att XX 
har slutat med modersmålslärare. Hon var lite osäker på hur det var i andra kommuner och sade att hon 
tror att det är varje kommun som bestämmer själv.  

 

Hon fortsatte med att säga:  
Som modersmålslärare kommer ingen till oss. Egentligen som lag eller som läroplanen säger till 
oss att barnen måste få det här språket, modersmålet. Egentligen ska barnen höra det dagligen, 
men det är bättre än ingenting att de kanske får en timme eller någon gång i veckan. Det är plus, 
och man ser skillnaden. 

 

Språkdomäner 

På en av våra förskolor sade en pedagog att de använder sig av något som kallas språkdomäner, då 
förskolan har kontakt med familjer som har ett annat modersmål och kommer på lösningar för hur 
barnet ska kunna vidareutveckla sitt eget språk. En gång per år skriver pedagogerna tillsammans med 
familjen i ett dokument. Där ser de hur mycket modersmålet används av barnet, sedan talar de om vad 
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förskolan kan göra för barnets språkutveckling och vad familjen kan göra. Hon säger att om 
modersmålet används väldigt mycket hemma hos familjen ser de att barnets behov är säkerhetsställt. 
Under intervjuerna med pedagogerna från förorten uppgav alla tre pedagoger att det inte finns några 
modersmålslärare på de förskolor där de arbetar. Informant 5 berättade att de själva på förskolan, alltså 
pedagogerna, talar samma modersmål som barnen som går där och därför behöver de inte något extra 
stöd.  

Några av de andra pedagogerna berättade även för oss att det finns några i personalen på deras 
förskolor som pratar andra språk än det svenska språket. De tar hjälp av dessa flerspråkiga personer 
om det skulle behövas, när det kommer till de barn som har ett annat modersmål. Informant 4 
berättade att hon har en kollega som talar både turkiska och arabiska. De vänder sig till henne när de 
behöver hjälp med de två språken.  

Informant 6 sade att de använder pedagoger internt i arbetet med flerspråkiga barn och att pedagogerna 
ibland talar på deras egna modersmål med vissa barn då barnen kanske inte förstår orden på svenska.  

När vi fortsatte att samtala om barns modersmål och kring arbetet med flerspråkiga barn, ställde vi 
frågan om det finns någon handlingsplan på verksamheten om hur de ska arbeta med barns 
modersmål. Hälften av pedagogerna gav oss ett rakt nej som svar medan de andra tre svaren varierade 
lite. Informant 1framhöll att det inte fanns någon handlingsplan på hennes avdelning. Hon menade att 
det går att kalla språkdomänerna som de arbetar med på hennes förskola för en del av en 
handlingsplan; och att om ett barn skulle ha en sen språkutveckling skulle pedagogerna kanske 
utarbeta en handlingsplan för det barnet. Informant 3 underströk att det fanns en handlingsplan på 
förskolan, där det framgår att barnen ska bli starka i språket och det är något som pedagogerna där 
försöker förhålla sig till. Hon berättar att pedagogerna brukar ha samtal om kulturer med barnen där de 
försöker lära barnen att acceptera olikheter och ge dem kännedom om olika kulturer. Hon betonade att 
hon tycker att det är viktigt att barnen lär sig detta förhållningssätt redan från låg ålder.  

På förskolan där informant 4 arbetar använder de sig av en individuell handlingsplan. 

 ”Ja. Om hur vi ska ta oss an barn. Man gör en individuell handlingsplan när det kommer till språket, 
man har samtal om hur de ska arbeta med den individen och om hur de ska få den att utvecklas. 
Mycket individanpassat alltså”  

För att kunna arbeta med flerspråkiga barn är det bra att som pedagog ha kunskaper om andra kulturer 
och andra språk för att kunna förhålla sig på olika sätt utifrån vem det är som det handlar om. 
Fortbildning inom flerspråkighet och interkulturalitet kan ge mer kunskap om hur arbetet med barn 
som har annat modersmål än svenska ska ske, och hur det går att förhålla sig till det. 

 Informant 1 och informant 4 berättade för oss att de erbjuds fortbildning inom flerspråkighet på den 
förskola där de är verksamma.  

 

Lokala styrdokument 

För att få reda på mer om hur förskolorna jobbar och hur de planerar sin verksamhet frågade vi 
informanterna om de visste om ifall det fanns några lokala styrdokument. Informant 1 berättade om ett 
lokalt styrdokument som heter Stockholms stads förskoleprogram, där en del handlar om 
kommunikation och barns språkutveckling. Hon fortsatte med att berätta om verksamhetsplanen på 
hennes förskola där de förra året hade ett åtagande som handlade om mångkulturalitet. Informant 6 
berättade att det finns lokala styrdokument som vi arbetar utifrån. Där står det om flerspråkighet. Hon 
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anser att det är viktigt att uppmuntra och satsa mer på att få med flerspråkighet i verksamheten. På 
förskolan där informant 4 arbetar använder de sig av ett dokument som heter lärandeindex. Hon sade 
att det är som en matris som pedagogerna använder sig av för att kunna återkoppla till hela tiden. 
Lärandeindex syftar till att pedagoger ska få syn på hur de arbetar och hur de kan bli bättre. Pedagogen 
sade att lärandeindex och förskolans läroplan är de huvuddokument förskolan arbetar utifrån. 

 

Analys 

Utifrån resultatet av studien kan vi se att när det kommer till de kommunikativa redskapen så talar 
samtliga pedagoger om vikten att interagera med andra människor. Informanterna beskriver språket 
som något som utvecklas tillsammans med andra, gärna i kombination med görandet.  

Detta kan relateras till det sociokulturella perspektivet vars centrala tanke är att språket är det 
viktigaste redskapet eftersom det har en stor inverkan på den kognitiva utvecklingen (Svensson, 2009, 
s. 33). Det är i mötet med andra som nya kunskaper erövras. Det är i interaktion med andra som 
människor lär sig (Svensson 2009, s. 35).  

 Pedagogerna berättar att de försöker tala mycket med barnen även när de gör annat som att till 
exempel bygga och dansa. Ahlner Malmström skriver att genom att kombinera bildspråket och 
talspråket ökas kommunikationen vilket gör det lättare för barn som inte har det svenska modersmålet 
att förstå innebörden i det som sägs och att även utveckla sina egna språk (1991, s. 11). Byggandet 
skulle kunna ses som ett bildspråk då det är något som visar sig. Genom att prata under byggandet blir 
det enklare för barnen att förstå sig på ord och betydelser.   

Pedagogerna försöker få barnen att utmanas i språket genom att använda svårare ord med 
målsättningen att barnen ska lära sig och utveckla sitt språk, vilket vi kopplar till begreppet 
appropriering (Kultti 2012, s. 166).  Då pedagogerna medvetet använder sig av ord och dessutom ger 
barnen möjlighet till att tillägna sig, använda och därmed förstå nya begrepp.  

Vi har sett exempel på att förskolorna lånar böcker på internationella biblioteket och får böcker av 
familjerna att läsa för barnen. Att förskolan gör att det finns böcker på andra språk tillgängliga för 
barnen påverkar deras språkutveckling vilket går att förstå utifrån den kulturella kontexten (Säljö 
2014, s. 12). Barnen får genom förskolan tillgång till ett redskap som kan mediera och därmed stödja 
barnens modersmålsutveckling (Säljö 2014, s. 80). Böckerna kan även bidra med hur barnen skapar 
sig själva (Kultti 2012, s. 26). Kunskaperna som de får med sig utav böckerna är med och påverkar 
deras identitet.  

En bok från ett annat land speglar kanske kulturen i det landet den är skriven i vilket även gör att 
barnen genom att läsa eller få boken läst för sig, kan lära sig något om en annan kultur. Att använda 
sig av artefakter som böcker leder till både en kognitiv och språklig utveckling (Svensson 2009, s. 35).  

En pedagog berättar att de brukar diskutera böckernas innehåll i barngruppen. Enligt det 
sociokulturella perspektivet skulle detta kunna förstås som ett bra sätt för att få barnen att interagera 
med varandra. Det är en situation som gör att det blir möjligt att inleda samtal. Genom att interagera 
med andra lär sig barnen av varandra och dessutom gynnar det barnens tänkande (Svensson 2009, s. 
33). Därtill använder sig pedagogerna av bilder på både storskärm och i bilderböcker – där finns ett 
slags universellt bildspråk. Genom att använda sig av aktiviteter i verksamheten som innefattar både 
bildspråk och talspråk stödjs barnens förståelse; vilket bidrar till att barnen kan se ett samband mellan 
det som sägs och det som visar sig (Ahlner Malmström 1991, s. 11). När barnen har ett intresse för att 
lära sig skriva, säger en pedagog att de försöker utmana barnen utifrån där barnen är och att hjälpa 
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barnen. Denna relation kan tolkas som en pågående lärandeaktivitet, i det här fallet mellan en pedagog 
och ett barn, och kallas enligt Vygotskij för en proximal utvecklingszon. Tillsammans med 
pedagogens närvaro och hjälp kan barnen klara av mer än vad som skulle ha hänt om barnet varit på 
egen hand. Efter interaktionen med pedagogen kan barnen klara av att till exempel skriva en bokstav 
som inte barnet haft verktyg eller förmåga till att stava till innan (Säljö 2010, s. 20). Det går även att 
koppla ihop pedagogernas arbetssätt till begreppet kommunikativa stöttor då pedagogerna har ett 
tankesätt att utmana barnen i deras lärande till nya kunskaper (Kultti 2012, s. 30). 

De enklare fraserna på olika språk som sitter uppe på förskolorna medierar också kunskaper när 
människor uppmärksammar dem. Skyltarna sänder bland annat ut kunskaper om bokstäverna och hur 
de ser ut. Om människor samtalar om dem kan de även sända ut kunskaper om de olika orden och 
kulturen från de olika länderna.  

Till exempel lär sig barnen även uttalen av orden när de utläses högt (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, 
s. 98). Förskolorna har också använt sig av Utbildningsradion och även den medierar kunskaper om 
saker och ord som barnen kanske inte har kunnat innan. 

 Att delta i aktiviteter som inkluderar sång utvecklar bland annat barnens begreppsföreställningar och 
det estetiska språket. Sånger medierar också kunskaper om till exempel handlingen i texten, och 
kulturer. Ett exempel på det sistnämnda är den svenska texten om ”små grodorna” som kan te sig som 
väldigt speciell och något som är en del av en hävdvunnen svensk tradition.   

Enligt den sociokulturella teorin är interaktionen med andra viktig för utveckling av språket och den 
kognitiva förmågan. Att som barn befinna sig på en förskola utan andra som kan modersmålet gör att 
det bli svårt för barnet att bibehålla och utveckla sitt modersmål om ingen talar det språket. Att 
använda sig av olika redskap som gynnar barnets modersmål fungerar för att mediera kunskaper. 
Däremot är enligt det sociokulturella perspektivet det största kommunikativa och viktigaste redskapet 
språket och det sociala samspelen (Svensson 2009, s. 33). Vilket gör att det går att fundera på huruvida 
det vore bra att tillhålla modersmålsstöd till barn där det inte finns någon att samtala med på det 
modersmålet. Samtliga informanter tycker att barnens andra språk ska ingå i verksamheten på något 
sätt.  

Resultatet visar att förskolorna inte använder sig av modersmålslärare för barn med annat modersmål. 
En förskola behövde inte modersmålslärare eftersom det redan fanns pedagoger som talar barnens 
modersmål. En annan förskola uppger att de använder sig av så kallade språkdomäner som är ett slags 
underlag för att se vad förskolan kan göra för att utveckla barnens språk. I samtal med föräldrar 
undersöker pedagoger hur förskolan kan vara som ett komplement till barnets hem.  

Det är den kulturella kontexten som finns runt omkring barnen som avgör vad de har möjlighet att lära 
sig. Lever de i ett hem där barnets förstaspråk används dagligen finns det större chans för barnet att 
lära sig och bibehålla sitt modersmål, än om det inte talades i hemmet (Säljö 2014, s. 12). På förskolan 
tänker de att om det talas på barnens modersmål i stor mån hemma skulle barnet kanske inte behöva 
öva sitt modersmål i förskolan, då det kan vara mer relevant att arbeta med det svenska språket.  

Förskolorna som har barn med annat modersmål försöker istället, för att använda sig av 
modersmålslärare, använda sig av personal som är flerspråkiga och kan tala på barnens modersmål. 
Finns det ingen pedagog som talar barnens förstaspråk försöker förskolorna använda sig av redskap 
som gynnar språken och de ord som pedagogerna kan på de olika språken. Vilka artefakter som barnen 
får tillgång till möjliggör vad barnen lär sig (Kultti 2012, s. 83). Några av pedagogerna har även 
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uppgett att de tar hjälp av föräldrar för att bland annat få reda på sånger och ord på barnens 
förstaspråk.   

En av pedagogerna säger att de har en handlingsplan, men vi tolkar det som hon berättar som att det 
snarare handlar om olika temaarbeten som pedagogerna får arbeta med och att under tillfället vid 
intervjun hade temat kultur.  Informant 1 berättar att de inte har någon handlingsplan på förskolan 
förutom om det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Hon tänkte att språkdomänerna fungerar som 
en del av en handlingsplan som används för att kartlägga barnens språkliga miljö i samtal med 
föräldrar och komma överens om hur arbetet med barnens språkutveckling ska gå tillväga på 
förskolan. Vi tänker att det är likt den individuella handlingsplanen som informant 4 berättar att de har 
på förskolan därför att båda gör en individuell bedömning om vad förskolorna ska göra för att utveckla 
barnens språk.  

Handlingsplanen skulle kunna ses som en sekundär artefakt om det i handlingsplanen står hur 
pedagoger och barn ska använda fysiska redskap (Kultti 2012, s. 83).  

En skriftlig handlingsplan är ett redskap som skapats för att förenkla vardagen. En handlingsplan kan 
göra det tydligare att se och veta vad och när det ska göras. En pedagog som precis börjat på en ny 
förskola kan läsa handlingsplanen och bli informerad om hur arbetet ska ske, den medierar med andra 
ord en kunskap (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 98).  

Diskussion  
Huvudresultaten utifrån vårt syfte var att undersöka hur pedagoger använder sig av kommunikativa 
redskap i arbetet med barns språkutveckling och vilka de olika redskapen som används är. Vi ville 
även få syn på vilka strategier som pedagogerna använder sig av och om det skiljer sig åt beroende på 
vart förskolan är belägen. Det vi kom fram till under arbetet med resultat och analys är att de flesta 
pedagoger använder sig av de olika redskapen kontinuerligt tillsammans med barnen för att bidra till 
deras språkinlärning. Även om förskolorna ligger i olika områden är redskapen något som har en 
central roll i alla deras verksamheter oavsett vilka modersmål de olika barnen har. Vilka strategier som 
används varierar från förskola till förskola, det finns dock alltid något slags tillvägagångssätt som de 
utgår från när de är aktiva med barnen. 

Resultatdiskussion 
Pedagogerna i vår studie pratade om att det måste finnas en kontakt mellan förskolan och barnens 
familjer. Vilken inställning förskolan har när de bemöter barn med utländsk bakgrund och deras 
familjer har en stor betydelse för barnens språkutveckling (Skaremyr 2014, s. 21). För att kunna skapa 
många möjligheter för barnen att utveckla sina språk måste det finnas en god kontakt mellan hemmet 
och pedagogerna. Skaremyr (2014, s. 21) skriver att om pedagoger har goda kunskaper om olika 
kulturer kan det bli lättare att tillmötesgå de behov som individen har. Dessa kunskaper kan bidra 
positivt till barnens lärande och stimulera till sociala interaktioner.  

Att träna språket med barnen i vardagssituationer är något som kan ske som en naturlig del av deras 
språkinlärning. Genom att upprepa vanliga ord i samspel med barnen kan de ta till sig ord och utveckla 
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deras ordförråd samt begreppsuppfattning. I vår studie framgår det tydligt att det som är viktigast i 
arbetet med barn med annat modersmål är att det ska finnas en kommunikation mellan pedagogerna 
och barnen. Skans (2011, s. 12) menar att många barn inte hör det svenska språket i sin hemmiljö, 
därför blir kommunikationen viktig för barnen på förskolan då det är där de får chansen att ta till sig 
svenskan. Att samtala med barnen och sätta ord på det de gör leder till en språklig utveckling.  

Två av förskolorna som intervjuades svarade att de erbjuds fortbildning inom flerspråkighet. Förskolor 
som erbjuder personalen fortbildning ger pedagogerna möjlighet att öka sina kunskaper om andra 
kulturer och språk vilket kan bidra till ett utvecklat förhållningssätt. Det finns många fördelar med 
pedagoger som har ett interkulturellt förhållningssätt som är väl utvecklat. Att som barn vistas i en 
förskola där pedagogerna arbetar interkulturellt gör det möjligt för barnen att jobba på deras 
identitetsskapande då de motiveras till att utforska sina kulturella och etniska rötter (Stier et al. 2012, 
s. 291).  

Med fortbildning för pedagoger så utmanas samhället till att bli mer jämställt och respektfullt 
gentemot de kulturella olikheterna. Med utbildning kan upprätthållandet av kulturella stereotyper 
minskas (Stier et al. 2012, s. 285, 286). Fortbildning kan ge pedagoger kunskaper om kulturer och gör 
att de kan utmana sitt egna förhållningsätt.  

Beroende på hur utvecklat pedagogers förhållningsätt och kunskap är om andra kulturer så påverkas 
barn och familjers mottagande i förskolan. Innehar pedagoger goda kunskaper om kulturer kan de 
kulturella olikheterna som finns inom förskolan respekteras och bemötas vilket underlättar för barnens 
socialisation och lärande. Informanterna 1 och 4 berättar i vår studie att de undersöker hur mycket 
barnens modersmål används i hemmet genom att tala med föräldrar för att få en uppfattning av hur de 
ska arbeta i förskolan med barnens modersmål. Att göra detta är en strategi som underlättar för barnen 
att kunna ta in och utveckla sin flerspråkighet (Skaremyr 2014, s. 21).  

För barn som är nyanlända kan det vara positivt att det finns artefakter från hemlandets kultur. Det 
möjliggör att barnen kan uttrycka kulturella kunskaper genom leken. Vi tänker att det även är 
gynnande med redskap från olika kulturer för samtliga barn då det skulle kunna ge barnen kulturella 
kunskaper. Detta med tanke på att Kultti skriver att de artefakter som finns i barnens omgivning 
medverkar till barnens kunskapande (2012, s. 83). Pedagogerna som vi intervjuat nämner att de har 
böcker på barnens språk och använder sig av sånger på andra språk. Böcker kan ses både som primära 
och sekundära artefakter, och sånger som teritära artefakter. Med kulturella artefakter kan barnen 
uttrycka sina kulturella erfarenheter under förskolans vardag genom exempelvis leken. Leken ses 
också som en teritär artefakt och den kan medverka till att barn ökar sin självkänsla och sitt 
självförtroende vilket är gynnande för språkutvecklingen då de kan våga prova och använda sig utav 
det nya språket (Kirova 2010 i Skaremyr 2014, s. 22). På förskolan där informant 1 arbetar så berättar 
hon att de ser när barnen visar intresse för symboler och tecken vilket de brukar ta tillvara på och 
utmana barnen till att exempelvis skriva. De har även använt sig av utbildningsradion för att låta barn 
lyssna på ljudböcker på ett annat språk. Informant 6 har på förskolan där hon arbetar satt upp skyltar 
med enklare fraser på olika språk. Genom att arbeta på detta sätt så kan barnens skriftsystem, fonologi 
och grammatik utvecklas (Skaremyr 2014 s.18).  

Vi funderar på varför Skolinspektionen skriver att det är svårare för elever med annat modersmål att 
uppnå grundskolans nationella mål. Då en annan studie hävdar att barn med annat modersmål har en 
fördel när det gäller läs och språkutveckling (Berens et al. 2013, s. 56-57). Vi själva upplever att 
grundskolans nationella mål till största del innehåller läs- och språkdelar (2010 s. 6, 30). Vi tänker att 
det skulle kunna vara en konsekvens av vilka villkor eleverna fick i förskolan, det tidigaste 
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utbildningsystemet. Kanske är det möjligt att de barn som Skolinspektionen skriver om inte har 
tilldelats modersmålsstöd tidigare.  

Då vår undersökning inte var så omfattande går det inte att dra några generella slutsatser från vår 
studie. Det vi avsåg att belysa med detta examensarbete var att visa på hur en utvald mängd pedagoger 
arbetar på sina förskolor med flerspråkiga barn. Vi ville få mer kunskap om flerspråkighet och barn 
med annat modersmål samt hur vi som pedagoger kan arbeta med dem på ett språkutvecklande sätt. Vi 
tycker båda två att vår studie har öppnat våra ögon för hur det är att arbeta med flerspråkiga barn, 
vilket har gett oss en ny kunskap. Det vi har kommit fram till i studien är att utvecklingen av barns 
modersmål och det svenska språket är lika viktigt. Vi pedagoger måste stötta barnen i deras förmåga 
till att bli flerspråkiga och ha en förståelse för andra kulturer. Skans (2011, s. 41) talar om en 
interkulturell pedagogik som handlar om möten, exempelvis mötena mellan människor och kulturer. 
Det interkulturella lärandet bygger på att det finns individer med olika ursprung i samma miljö.  

Att tillämpa detta förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn tror vi är viktigt för barnens skull, 
inte enbart under deras tid i förskolan utan också för deras framtid som vuxna; det vill säga att lägga 
grunden för ett livslångt lärande.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Utifrån arbetet med denna studie kan vår undersökning förhoppningsvis ge andra upphov till nya 
tankar inom området med flerspråkighet. I vår kommande profession anser vi att studien är aktuell 
med tiden med tanke på den ständigt ökande mängden av flerspråkiga barn i Sveriges förskolor (Skans 
2011, s. 12). Den här studien har dessutom gett oss en inblick i hur pedagogerna på de förskolorna 
som vi har undersökt arbetar med barn som har annat modersmål. Utav det som informanterna har 
berättat kan vi reflektera över arbetet med flerspråkighet inför vår kommande yrkesutövning och 
använda den nya kunskapen i praktiken.  

Slutsatser 
Denna studie har gett oss kunskaper i hur pedagoger förhåller sig till barn med annat modersmål och 
hur de arbetar språkutvecklande med dem. Som slutsats av vår studie kan vi se att det är två faktorer 
som är väldigt centrala i barnens språkinlärning. Men vi vill också avsluta med en tredje reflektion 
som har relevans för vår undersökning: 

 

1. Att använda redskap är betydelsefullt i samspelen i förskolan. Redskapen blir ett hjälpmedel 
för barn att förstå saker och ta till sig ny kunskap, det hjälper dem att skapa en förståelse 
mellan de själva och de andra individer som de interagerar med. Utan dessa redskap skulle 
inte barnen få möjligheten att utvecklas på samma sätt då de inte alltid har så stor kunskap 
inom det svenska språket som oftast talas på förskolor.  

2. Den andra faktorn är de sociala samspelen. Att som pedagog hela tiden försöka uppmuntra 
barnen till att använda sig av språket, både sitt modersmål och svenska språket gör att barnen 
stärks i sin identitet och vågar använda sig av flera olika språk för att kommunicera och 
därmed vidareutvecklas, kognitivt och emotionellt. 
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3. En tredje sak vi har funnit med denna studie är hur pedagogerna i praktiken arbetar utifrån 
distinktionen att å ena sidan säga och å den andra sidan att visa. Detta till exempel vid 
användandet av talet och visande utav bilder i böcker. Vi menar att det var väsentligt för 
förskollärarna att praktiskt och pedagogiskt visa på bokstävers och ords innebörder än att 
försöka säga eller förklara ordens mening med många andra, och kanske främmande och 
därmed meningslösa ord.  

Vidare forskning 
Under tiden vi arbetat med denna studie har vi fått en ökad förståelse för hur arbetet med barn som har 
annat modersmål än svenska kan se ut och vad tidigare forskning säger om det. Det har under vägens 
gång uppkommit nya tankar och frågor hos oss. Vår studies metodval att samla material via kvalitativa 
intervjuer med pedagoger har gett oss svar på många av de frågor vi undersökt men även väckt en del 
funderingar. Utifrån våra egna upptäckter från intervjuerna har vi märkt att pedagoger har varit osäkra 
på om det finns modersmålstränare i förskolan eller inte, och vi har inte hittat forskning som undersökt 
ämnet grundligt. Finns det fortfarande modersmålslärare/-stöd i förskolan? Varför har det försvunnit? 
Vad finns det för fördelar med att ha modersmålsstöd? Vad finns det för nackdelar?  

Att observera hur barn med annat modersmål uppfattas i förskolan är också något som vore intressant 
att undersöka samt hur barn som inte har ett gemensamt talspråk kommunicerar med varandra.   

Det känns som att det finns en stor potential i att fortsätta utforska ämnet kring flerspråkiga barn-/ barn 
med annat modersmål och kanske i en längre studie följa barnens vardag i förskolans verksamhet. Vi 
har bara skrapat på ytan i vårt arbete och fokuserat på pedagogers utsagor, det kan bli en helt ny 
upptäckt genom att följa barn och se allt utifrån deras perspektiv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Samtyckes - och informationsbrev 

 
Hej pedagog på XXX Förskola! 
Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om flerspråkighet i förskolan. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja utföra en intervju via telefon eller face to face vid 
något tillfälle mellan XXXX till XXXX. Vid intervjutillfället så kommer vi att använda oss av 
ljudupptagning för att på bästa sätt kunna fokusera på samtalet. Om respondenten inte känner sig 
bekväm med ljudupptagning så kommer istället anteckningar att utföras. 
  
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
  
  
Vänliga hälsningar, 
Johanna Mangnäs och Elena Grängshem 
  
 
  
Johanna Mangnäs   
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX 
 
Elena Grängshem  
Telefon: XXX 
Mailadress: XXX 
 
Adrian Thomasson (handledare, FD) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: XXX 
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Mailadress: XXX 
  
  
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenter Johanna 
Mangnäs och Elena Grängshem innan intervjun. Om du inte samtycker till medverkan är det 
bara att bortse från detta brev. 
  
Jag MEDGER att jag deltar i studien. 
  
Respondentens 
namn………………………………………………………………………………………………………
………………. 
  
Ort och 
datum……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor: 
  
1.  Vilken utbildning har du? 
2.  Hur länge har du arbetat på förskola? 
3.  Har du ett annat modersmål än svenska? 
  
Intervjufrågor: 
  
4. Berätta om hur ni arbetar i förskolan med inlärning av det svenska språket? 
 - Används kommunikativa redskap? Böcker? surfplattor? Etc. 
 
5. Hur arbetar förskolan med barnens modersmål?  
  - Finns det modersmålslärare? 
 
6. Hur tänker du om språkutveckling? 
  - På vilket sätt tror du att barnens språk utvecklas bäst? 
 
7. Hur skapar ni en gemenskap mellan barn som inte har det svenska språket? 
  - Barnens deltagande i aktiviteter? Lärarledda aktiviteter? Barns aktiviteter såsom lek? 
 
8. Tycker du att det finns några utmaningar i arbetet med flerspråkiga barn?  
 - Om ja, vad ser du att det finns utmaningar? 
 
9. Finns det någon handlingsplan? 
- Kan du berätta lite om den? 
 
10. Får ni fortbildning på förskolan om flerspråkighet och interkulturalitet? Såsom förskolelyftet? 
 
11. Finns det några lokala styrdokument? 
 
12. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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