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Abstract 

The purpose of the study was to get increased knowledge about the work with multilingualism 

in small towns. With small towns is meant where the population is less than 10,000. To get this 

increased knowledge, five qualitative research interviews with working pre-school teachers 

were carried out. The study is based on Vygotskij’s sociocultural perspective; we learn from 

and with each other. The analysis of the interviews led to two major factors that contribute to a 

successful work with multilingualism in pre-school. One of them was named Knowledge, and 

the other one Consciousness and Engagement. The conclusions which the study gave are that 

First Language as a subject needs to get more space in the pre-school. Knowledge about the 

first language is important for the individual’s identity development and cultural belonging, but 

also for knowledge development in different subjects. Development in Swedish, but also in 

one’s second language is essential for the individual’s integration, social development in our 

society, and in a later stage, also for knowledge development in different subjects. An important 

prerequisite for a successful pre-school activity is that the children can develop their thinking 

and learning in their first language, simultaneously as they get the opportunity to develop the 

second language. A parallel language stimulation enables an effective language acquisition in 

both the first language and the second language, which also increases the knowledge 

development in other areas.   

Keyword: Cultural belonging, identity, language support, multilingualism, 

native language, pre-school.  

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om arbetet med flerspråkighet på små orter. Med 

små orter menas där invånarantalet är färre än 10 000. För att få denna fördjupade kunskap 

genomfördes fem kvalitativa forskningsintervjuer med verksamma förskollärare. Studien utgår 

från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, att vi lär av och med varandra. Analysen av 

intervjuerna ledde fram till två viktiga faktorer, som bidrar till ett framgångsrikt arbete med 

flerspråkighet i förskolan. Det ena gavs beteckningen Kunskap och det andra Medvetenhet och 

Engagemang. Slutsatserna som studien gav är att ämnet modersmål måste få större utrymme i 

verksamheten. Kunskap om modersmålet är viktigt för individens identitetsutveckling och 

kulturtillhörighet men också för kunskapsutveckling i olika ämnen. Utveckling i svenska men 

även sitt andraspråk är väsentlig för individens integrering, sociala utveckling i vårt samhälle 

och i ett senare skede också för kunskapsutveckling i olika ämnen. En viktig förutsättning för 

en lyckad verksamhet är att barnen får utveckla sitt tänkande och lärande på modersmål, 

samtidigt som de får möjlighet att utveckla andraspråket. En parallell språkstimulering 

möjliggör en effektiv språkinlärning i både modersmålet och andraspråket, vilket också ökar 

kunskapsutvecklingen inom andra områden.  

Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, identitet, kulturtillhörighet, modersmål, 

modersmålsstöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Till att börja med vill jag tacka ni fem pedagoger som ställde upp för de intervjuer som 

genomfördes. Med er hjälp blev denna studie möjlig. Ett stort tack även till min handledare 

Gunilla Johansson som varit min vägvisare under hela arbetsprocessen. Den hjälp du gett mig 

och all den tid du lagt ner, har varit enormt värdefull. Ytterligare ett varmt tack till min 

klasskamrat och vän Rebecca, som varit mitt stabila bollplank under hela uppsatsskrivandet. 

Du har även varit ett stöd från dag ett när jag började i er klass. Utan dig på andra sidan skärmen 

hade jag gett upp för länge sedan. Jag vill även passa på att tacka mina gamla klasskamrater 

Marie och Cecilia för allt stöd och all den hjälp ni bidragit med under hela min studietid, både 

före och efter mitt studieuppehåll.  

Slutligen, från djupet av mitt hjärta, vill jag rikta ett tack till min familj, framförallt min mamma 

och sambo som alltid stöttat mig. Ni har trott på mig i vått och torrt, gett mig ork att fortsätta 

när motivationen har lyst med sin frånvaro. Ni har dessutom stått ut med mina klagomål, 

texthjälp och min minimala ekonomi, som nu är till ända.  

Jag fixade detta tack vare mina nära och kära, som jag vet kommer att dra en suck av lättnad nu 

när studietiden är över. 

Tack alla som funnits vid min sida och hjälpt mig att nå slutdestinationen! 

 

Frida Öqvist 

Januari 2016 
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1. Inledning 

Under min tid som vikarie på förskola, ställde jag frågan till mina kollegor om det fanns något 

arbetsområde som de ville få belyst (granskat), det vill säga något som det inte fanns tid till i 

det pågående arbetet. Flera av pedagogerna var överens om att flerspråkighet och etniska 

tillhörigheter är en utmaning och ett dilemma som både har varit och är ett bekymmer, som ofta 

lyfts fram på mindre orter. Hur kan pedagoger stimulera språkutvecklingen hos barn med annat 

modersmål än svenska, både på modersmålet och på svenska? I förskolans läroplan, Lpfö98 

betonas modersmålets betydelse både i förskolans uppdrag och i förskolans mål. Vidare 

beskrivs att barnen ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, 

sin kulturella identitet samt förmågan att kommunicera på både modersmålet och svenska 

(Skolverket, 2011). Med stöd i både Lpfö98 samt skolans läroplan, Lgr11 (Skolverket 2015) 

anser jag att det är av stor vikt att redan i förskolan arbeta aktivt för att stötta barn med annat 

modersmål än svenska för att främja språkutvecklingen och stärka deras självkänsla, vilket även 

styrks av Bouakaz (2012). Flertalet pedagoger förklarar att de saknar kunskap om hur de ska 

stödja barnen när det gäller utveckling i sitt modersmål och att det är det svenska språket som 

fokuseras i verksamheterna. Att barn mister sitt modersmål är ett tecken på att brister finns i 

förskolan och Gunilla Ladberg framhåller att; 

det är mycket vanligt att barnen i förskolan helt och hållet håller sig till svenska, även när de är 

många som talar samma språk. Det är ett tecken på misslyckande från samhällets och förskolans 

sida. Då har vi inte tillräckligt tydligt visat att alla språk har en plats i förskolan. (Ladberg, 2003, 

s.166) 

Barn med flera språk, är en verklighet som alltid kommer att finnas i förskolan och som blivit 

allt vanligare de senaste åren, även i mindre samhällen. Många större kommuner har bra 

resurser och bättre ekonomiskt stöd, vilket gör att barn med annat modersmål än svenska ges 

större möjlighet att få utvecklas i både modersmålet samt det svenska språket med hjälp av 

modersmålslärare eller pedagoger som talar barnens språk. När det kommer till de mindre 

kommunerna blir möjligheterna färre, resurserna räcker inte till och pedagogerna känner att de 

misslyckas med en viktig del i det pedagogiska arbetet, att tillgodose alla barns behov.  

Eftersom jag stött på denna utmaning både under verksamhetsbelagda utbildningsperioder 

(VFU) och i arbetet som vikarie inom förskolan, väcktes min idé om att detta skulle bli mitt 

ämne för fördjupade studier i examensarbete. När jag själv bor på en liten ort och detta snart 

kommer att bli min egen vardag kändes det som ett självklart val. Ett intresse för området 

befästes efter kursen om språk och kommunikation.  

Under sommaren 2015 fick jag veta att stipendier skulle delas ut efter årsskiftet till 

examensarbeten. Jag kontaktade kommunchefen på orten som delar ut dessa och informerade 

om problemområdet jag hade valt ut. Hon instämde att ämnet var aktuellt för vårt samhälle. 

Under arbetsprocessens gång, har jag dessutom fått veta att skolinspektionen anser att 

kommunens förskoleverksamheter, brister i arbetet med flerspråkighet och mångkultur och bör 

snarast ses över och åtgärdas. 
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Kunskapen som denna studie hoppas bidra med, är att kunna utnyttja de små medel som mindre 

kommuner har, för att stödja barns utveckling inom flera språk. Med detta arbete har jag en 

förhoppning om att kunna bidra till utveckling av verksamheterna på min bostadsort.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Här anges syftet bakom studien samt vilka frågeställningar som undersökningen förväntas ge 

svar på. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och få ökad förståelse för hur pedagoger i förskolan 

arbetar med flerspråkighet samt vilka krav läroplanen ställer på förskolans personal när det 

gäller modersmålsundervisning. 

2.2 Frågeställningar 

Följande frågeställningar är centrala i undersökningen: 

- Hur arbetar pedagoger på förskolan med flerspråkighet idag? 

- Vilka krav ställer läroplanen? 

- Vilka resurser efterfrågas av pedagoger, för att arbeta efter läroplanens strävansmål när 

det gäller modersmål? 

- Hur kan pedagoger på en liten ort skapa möjligheter för barn med annat modersmål än 

svenska, att utveckla både modersmålet och det svenska språket? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en litteraturgenomgång över tidigare forskning om flerspråkighet och 

modersmålsstöd. Detta relateras till teori, läroplan och andra styrdokument. 

3.1 Begreppsförklaring 

Modersmål (förstaspråk) är det språk som barnet lär sig först och som används i hemmet. 

Föräldrarna i en familj kan tala olika modersmål, det tillsammans med svenskan i förskolan, 

gör att barnet blir flerspråkig. Barn kan få stöd för modersmålsutveckling i förskolan, det kallas 

modersmålsstöd (Benckert, Håland & Wallin, 2008). 

Calderon (2006) förklarar att i forskningssammanhang används ofta förstaspråk för 

benämningen av barnets modersmål - språket som barnet lär in före tre års ålder. Om ett språk 

lärs in efter det kallas det andraspråk, vilket kan beskrivas som språket som barn lär sig och 

använder utanför hemmet, exempelvis i förskolan.  

Ett barns flerspråkighet i barndomen kan framställas som simultan eller successiv, förklarar 

Ladberg (2003) och Benckert m.fl. (2008). Vidare förklarar de att simultan flerspråkighet 

innebär att barn tillägnar sig ett eller flera språk samtidigt, redan från födseln - inlärning av 

språken sker parallellt. Detta inträffar när föräldrarna har olika modersmål som används lika 

aktivt, barnet får då två modersmål. Successivt språklärande betyder att lärandet av ett andra 

språk sker efter tillägnandet av ett första, oftast utanför hemmet och efter tre års ålder. Additiv 

tvåspråkighet avser att språken kompletterar och berikar varandra och Beijer (2006) betonar att 

lärande av flera språk inte sker på bekostnad av varandra. Barn har goda möjligheter att utveckla 

flera språk från tidig ålder. Den språkliga omgivningen kring barn med två eller flera språk, 

spelar stor roll för andraspråksinlärningen. Kultti (2012) framhåller att vara tvåspråkig blir en 

fråga om att kunna delta på ett meningsfullt sätt i både enspråkiga och flerspråkiga 

sammanhang.  

Ett barn kan växla mellan två språk när det talar, det kallas kodväxling. Tidigare har man trott 

att kodväxling är ett tecken på bristande kompetens i något av språken, men så är inte fallet. 

Det är idag väldokumenterat att tvåspråkiga individer som ofta kodväxlar, behärskar båda 

språken väl. Kodväxling kan tillexempel användas för att problematisera bristande 

språkkunskap i ett av språken, förklarar Ladberg (2003). 

Mångkulturell och interkulturell är två liknande begrepp som används inom 

förskoleverksamhet. Dessa har olika betydelse; mångkulturell benämner ett tillstånd - förskolan 

är exempelvis mångkulturell när flera kulturer finns representerade. Interkulturell betecknar en 

process; ”samverkan mellan olika kulturer för att skapa förståelse och ömsesidig respekt” 

(Benckert m.fl. 2008, s. 68). 
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3.2 Teoretiskt perspektiv 

3.2.1 Sociokulturell teori 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling” 

(Skolverket, 2011, s.7). Denna text ur läroplanen kan ses med utgångspunkt i Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv och som är den teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie. 

Vygotskijs syn på språkutveckling är att språk och lärande är varandras verktyg - inget kan 

utvecklas utan det andra. Centralt i denna teoribildning är språkanvändningen som är en del av 

de kulturella redskapen ett barn bär med sig. Socialisering för barnet sker till största delen via 

språket. Den formar barnet dels till skickliga talare men även efter samhällets normer och 

värderingar (Skolverket, 2013b). 

Jerlang och Ringsted (2008) beskriver huvudmannen bakom sociokulturell teori – Lev 

Vygotskij (1896-1934). Vygotskij förespråkade att individen utvecklas genom att sammanföras 

med andra människor; deras beteende, språk och sätt att handskas med redskap i arbetet. 

Hanteringen av dessa redskap leder till att människan utvecklas. Social kontakt med andra 

bidrar till lärande, både språkligt och praktiskt. Redan utvecklade erfarenheter förmedlas genom 

språket. Det är därför som Vygotskij påpekar att samspelet är centralt i undervisningen. Smidt 

(2010) vidareutvecklar det som Jerlang och Ringsted beskriver, att lärande är socialt och 

handlar om mer än närvaron av andra människor. Det handlar om tidigare erfarenheter och 

användandet av socialt och kulturellt konstruerade redskap. Barn lär genom interaktion och sina 

erfarenheter. Att ta reda på vilka kulturella redskap ett barn har och ge möjlighet att dessa får 

användas, är av betydelse för ett framgångsrikt lärande. Att helt enkelt sätta sig in i barnets 

hemkultur och skaffa sig kunskap. Välkända föremål och handlingar underlättar för barnen i 

deras lärandeprocess. 

Vidare framhåller Smidt (2010) att Vygotskij talar för den proximala utvecklingszonen, som 

innebär klyftan mellan vad barnet kan göra utan hjälp och vad det kan göra med en vuxens stöd. 

Den vuxnes kompetens är här viktigt för att kunna utmana barnet vidare i undersökningen av 

omvärlden. Den vuxnes roll är att hjälpa barnet att gå från sin aktuella kunskapsnivå till vad 

barnet skulle kunna göra, stöttande genom steg för steg. Det gäller att arrangera en verksamhet 

där barn kan vara aktiva och där många tillfällen i vardagen erbjuds till kommunikation, 

samspel och interaktion i skiftande former. Begreppet proximal utvecklingszon ger grund i 

analysen över vad barn kan göra tillsammans med artefakter och andra i en stödjande miljö och 

författaren poängterar att här är leken ett viktigt hjälpmedel i barns utveckling, både kognitivt 

och språkligt. Lekens betydelse beskrivs mer djupgående i senare avsnitt. 

3.2.2 Barns språkutveckling utifrån Vygotskijs perspektiv 

Kultti (2012) förklarar att utvecklingen av språk och tänkande främst handlar om att få bukt på 

ordets yttre textur - ett substantiv eller en egenskap hos föremålet. Barn generaliserar ord, 

exempelvis hund och djur kan ersätta varandra. Barn utvecklar förståelse av ord som symbol, i 

samspel med andra barn och vuxna. Språkutvecklingen gör att begreppssystemet utvecklas, 

ordet djur innefattar så småningom ordet hund. Centralt i denna process, är i Vygotskijs termer, 

utvecklingen av inre och yttre tal. Det yttre talet har en förmedlande funktion, riktat till någon 
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eller en själv, medan det inre talet är avgörande för språkförståelsen – förmågan att tillägna sig 

betydelsen av ord och språkliga satser. 

Kultti (2012) utvecklar Vygotskijs uttryck att något som kan vara enkelt att förstå på sitt 

modersmål, kan vara svårt i det nya språket, som exempelvis ordens betydelse, fonologi och 

grammatik. Språk lärs genom att de används i meningsfulla sammanhang i vardagen. Det finns 

liknande samband mellan utveckling av modersmål och ett andraspråk, som mellan talspråk 

och skriftspråk. Andraspråksutveckling kan liknas med skriftspråket, som har grund i det 

system av begrepp som utvecklats på modersmålet (i talspråk). Språk utvecklas i interaktion 

med andra och där är lärarens stöd viktigt. Ladberg (2003) beskriver modersmålet som ett gott 

tankeredskap, att det blir lättare att dra slutsatser och lära sig nya saker om man får använda det 

språk som är längst utvecklat. 

Strandberg (2006) förklarar att ett barns språklärande är situerad. Det innebär att lärandet sker 

i specifika situationer. Barnet lär sig språk när det används på ett medvetet sätt. Barnen behöver 

få överösas av språk i vardagen, annars går det till slut förlorat. ”Aktivitet är lärandets grund” 

skriver Strandberg (2006, s.13). 

Strandberg (2006) påvisar att miljön i förskolan påverkar i hög utsträckning, barns lärande. 

Iordningställande av en miljö som underlättar lärandet är en viktig aspekt. Utifrån Vygotskijs 

perspektiv finns några aspekter att ta i beaktning, exempelvis; Vilka samspel är möjliga? Kan 

barnen relatera till varandra? Vad är möjligt/omöjligt att göra? Vilka verktyg finns tillgängliga? 

Miljön ska främja aktiviteter för lärande och utveckling. Utveckling uppenbarar sig två gånger 

enligt Vygotskij; först på social nivå som relationer mellan människor och sedan på individuell 

nivå inom varje individ.  

3.3 Styrdokument 

Viktiga förutsättningar för flerspråkiga barns lärande är ett starkt både modersmål och 

andraspråk samt att dessa kan främja varandra. Detta uppmärksammas i Lpfö98 där det framgår 

i både uppdrag och mål, vikten av modersmålsundervisning; att barn med annat modersmål än 

svenska ska få möjlighet att utvecklas i båda språken, vilket även Skollagens åttonde kapitel. 

10§ (SFS 2010:800) framhåller. Det är med andra ord en del i det vardagliga uppdraget i 

förskolan, att stödja barns flerspråkiga utveckling, vilket oftast inte är en så enkel uppgift i 

praktiken, förklarar Skolverket (2013b). Dessutom betonas att barn med utländsk bakgrund, 

som får chans att utveckla sitt modersmål, får en bättre möjlighet till utveckling av det svenska 

språket samt att de gör framsteg även inom andra områden (Skolverket, 2011). ”Förskollärare 

ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket, 2011, s.11). 

Kommunikation ska naturligt ske på svenska eller barnets modersmål och ska vara en 

självklarhet i verksamheten - språket ska genomsyra verksamheten. Personalen ska få den 

kompetensutveckling som behövs för att arbeta med mångfald och språk i barngruppen 

(Skolverket, 2005; 2013a). Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att öka 

förskolepersonalens kunskap om språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Som ett led i 

uppdraget, har Skolverket tagit fram ett stödmaterial; Flera språk i förskolan – teori och praktik. 

Materialet avser att inspirera, öka kunskapen och ge råd till förskolepersonal i arbetet med 
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flerspråkighet i verksamheten. Underlaget grundas på aktuell forskning samt härstammar från 

skollagen och förskolans läroplan (Skolverket, 2013b). 

I Lgr11 betonas språket som ett viktigt redskap för att kommunicera och lära. Vi utvecklar vår 

identitet, uttrycker känslor samt förstår andra genom språket. Betydelsefullt i samhället där 

kulturer och olika livsåskådningar möts, är att ha ett varierat och förmöget språk. Tillgång till 

modersmålet underlättar för lärande och utveckling inom skilda områden (Skolverket, 2015). 

Att språket är identitetsstärkande styrks av i Lpfö98, där det står att ”Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Skolverket, 2011, s. 7). Calderon (2004) förklarar att 

tankarna i styrdokumenten är ”att alla barn ska erbjudas en förskola som ger dem möjligheter 

att utvecklas i sin egen takt, på sina egna villkor och med sin egen bakgrund som bas. Barnens 

språkliga och kulturella tillhörighet ska tas tillvara” (s. 8). 

3.4 Modersmål i förskolan; då och nu 

Under introduktionen i Björk-Willéns avhandling (2006) skriver författaren att det under en 

längre tid funnits olika attityder i samhället gentemot flerspråkighet; dels framhålls 

möjligheterna med den språkliga och kulturella mångfalden och dels betonas vikten av att 

tillägna sig det svenska språket. Detta kan även kopplas till styrdokumenten, Lpfö98 och Lgr11 

(Skolverket, 2011; 2015). Fokus i avhandlingen är på det sociala samspelet hos tvåspråkiga 

barn. 

Vidare betonar Björk-Willén (2006) att under 1980-talet var det vanligt med utbildad 

flerspråkig personal och många förskolor betecknades som flerspråkiga. 

Modersmålsundervisningen var väl märkbar under denna tid. Den ekonomiska åtstramningen 

som skedde under 1990-talet gjorde att modersmålsstödet minskade och i samma veva blev det 

allt mer påtagligt att utveckla goda färdigheter i svenska.  

Ladberg (2003) framhåller att den felaktiga synen som ofta råder i samhällen där de flesta är 

enspråkiga, en slags enspråkig norm. Man tror att det ska vara svårt eller rättare sagt omöjligt 

att lära sig och att använda flera språk. I och med denna syn är det viktigt att ändra sina 

föreställningar så dessa inte hindrar barn från att utveckla sina språk. Antalet språk en människa 

lär sig har inte med begåvning att göra, utan behov. Barn lär sig de språk som talas av 

betydelsefulla vuxna. Det viktigaste skälet att lära sig nya språk, är behovet av att göra sig 

förstådd. I en enspråkig miljö som Sverige under många år har varit, där alla talar ett språk 

börjar barn göra likadant, använda ett språk i stället för flera eftersom det anses som det 

neutrala.  

Skolverket (2005) visar att andelen barn med annat modersmål än svenska blir allt större i de 

svenska förskolorna. Ungefär vart fjärde barn som växer upp i Sverige har utländsk bakgrund, 

vilket gör det av ännu större vikt att ha kännedom om språkundervisning och språkstöd. 

Förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att både 

bevara det samt utveckla det svenska språket. Erfarenheter inom modersmålet gör att barnet 

lättare kan sammanknyta andraspråket till sådant de förstår.  



8 

 

Benckert m.fl. (2008) klargör att modersmålsstöd måste erbjudas i förskolan, men att 

föräldrarna har rätt att neka det. Det är däremot pedagogernas skyldighet att informera 

föräldrarna om läroplanens intentioner och fördelarna med flerspråkighet. Förskolepersonalen 

bör även uppmuntra föräldrarna att tala sitt/sina modersmål med barnet, även om det kan vara 

olika språk som föräldrarna talar. Att använda föräldrarna inne i verksamheten kan fungera som 

ett modersmålsstöd. Bouakaz (2007) hävdar att ”Lärarna talar om hinder av olika slag i 

samband med att arbeta med föräldrarna såsom föräldrarnas språkbrister och kulturella och 

religiösa faktorer” (2007, s. 34, min översättning).  

Som det ser ut nu, är det endast var fjärde kommun som erbjuder modersmålsstöd i förskolan. 

I de övriga kommunerna sker detta stöd istället av den ordinarie personalen i förskolan. För att 

barnet ska kunna behärska båda språken måste möjlighet ges att både få höra och använda båda 

språken. Det krävs alltså språkstimulerande miljöer för att barnet ska få möjlighet till dessa 

meningsfulla sammanhang. För detta fordras kunskaper om såväl flerspråkighet i allmänhet och 

om barns andraspråkutveckling (Skolverket, 2005; 2013a). 

3.5 Barn, språk och kommunikation 

Skolverket (2013b) framhåller att barn ofta kategoriseras utifrån föräldrarnas språkliga och 

kulturella bakgrund. De barn till föräldrar med utländsk bakgrund och som talar ett annat 

modersmål än svenska, klassas till samma som föräldrarna och tros även tala ett annat 

modersmål än svenska. Bara för att föräldrarna talar mer än ett språk behöver det inte betyda 

att barnet kommer att bli flerspråkigt. Flerspråkighet i en familj handlar om att kunna 

kommunicera med hjälp av flera språk. En viktig tanke är att flerspråkighet inte är en egenskap 

i sig, utan en kompetens. Flerspråkig är en person som kan använda sig av fler språk än två, 

vilket är en betydande tillgång. Bejier (2006) uttrycker att ”flera språk ger fler möjligheter” 

(s.3). Våra värderingar och kulturer uttrycker vi genom språket. ”Språk bär kunskaper och är 

grunden i mötet med andra människor. Vi behöver språk för att kunna tänka, drömma, 

formulera frågor och lösa problem” (Bejier, 2006, s.3). Skolverket (2013b) beskriver vidare att 

när barn tillsammans med pedagoger och föräldrar blir väl bekanta med både sitt eget 

modersmål och ett andraspråk, känner barnet stolthet över sin identitet, blir modigare och har 

lättare att uttrycka sig språkligt. Detta leder i sin tur till ett ökat självförtroende hos barnet. Ett 

ökat självförtroende styrks av Bouakaz, som skriver: 

Barn och unga med utländsk härkomst upplever och möter ofta fördomar, diskriminering och 

exkludering. Det finns en längtan av tillhörighet i samhället som hänger samman med 

identitetsutvecklingen – att få vara med och inte stanna utanför. Ett erkännande som leder till 

ett starkt självförtroende (2012, s. 28). 

Alla barn har olika behov och barn som kommer till förskolan med utländsk bakgrund kan ha 

skilda familjevanor, livsmiljö och kultur jämfört med de svenska barnen. Verksamheten i 

förskolan ska anpassas till att barn är olika och framställas efter deras förutsättningar och behov. 

Det är inte barnen som ska anpassas till verksamheten, utan tvärtom, förklarar Calderon, 2004, 

som stöds av Lpfö98:  
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Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Skolverket, 2011, s.5) 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) framhåller att alla, både barn och vuxna, erfar och 

upplever världen med sin kropp. Vi förstår även varandra kroppsligt och författarna menar: 

att lek och lärande som kroppsliga fenomen inte kan skiljas från barns livsvärldar och barns 

meningsskapande, och heller inte är något som barn skiljer mellan eller medvetet förhåller sig 

till. Barn och vuxna är situerade i världen, i leken och lärandet, på samma gång som världen, 

leken och lärandet är situerade i dem. (s. 197) 

Beijer (2006) skriver att ”Språk föder språk” (s.3) och förklarar att lärande av ett nytt språk kan 

ske utan att det drabbar ett annat språk. Som flerspråkig, är användningen av båda sina språk 

viktigt och ger fördjupade möjligheter att utveckla kunskap. ”Den som har tillgång till flera 

språks uttal kan lättare tillägna sig det nya språkets uttal. Med flera grammatiska system i 

hjärnan blir en ny grammatik lättare” (Ladberg, 2003, s.54).  

För att ett barn ska lära sig ett språk måste språket ha betydelse för barnet, exempelvis att barnet 

ska kunna tala med sina närstående, framhåller Ladberg (2003). ”Man lär sig inte fler språk än 

man behöver – klarar man sig med ett språk så lär man sig bara ett” (Ladberg, 2003, s.25). 

Vidare förklarar hon att den som är flerspråkig använder språken olika beroende på situation 

och samtalspartner. Språken utvecklas även med skilda ordförråd och barn lär sig av hur andra 

gör. Om inte barnets modersmål talas i dess omgivning, lär sig barnet att språket inte ska talas 

här. Därför är det av ännu större vikt att ha någon i barngruppen som behärskar barnets 

modersmål, som tillsammans med barnet kan använda språket i meningsfulla sammanhang. 

Detta är en fråga om bemötande av varandra. Benckert m.fl. (2008) understryker vikten med att 

ha en flerspråkig person i personalen eller en modersmålslärare som kommer några timmar i 

veckan. Denna person som kan barnets modersmål, kan sätta ord på allt som sker i vardagen. 

Genom detta får barnet förståelse för allt som sker och ordförrådet utökas. Om inte en 

modersmålspedagog eller flerspråkig personal finns att tillgå, får personalen göra vad de kan 

för dessa barn. Exempel på vad förskolepersonalen kan göra i detta läge, är att visa ett genuint 

intresse för barnets modersmål och att uppmuntra att modersmålet talas hemma.  

Av resultatet i Kulttis studie (2009) om yngre barns kommunikation, framgår att 

kommunikation inte enbart är en individuell kompetens, utan något som barn skapar 

tillsammans med andra. Kamraters och lärares val av språk samt hur barn blir bemötta när de 

talar sitt modersmål, skapar villkoren för kommunikation. Förskolan kan därmed både begränsa 

och bidra till barns möjligheter till kommunikation. Kommunikation och samvarokompetenser 

är sammanlänkade. Barn kan bli utelämnade till sina egna kompetenser när lärarna inte förstår 

vad som pågår i samspelet mellan barn på sitt modersmål. Därför behövs lärare som behärskar 

barns modersmål och som kan utmana dem på både sitt språk och på svenska. Hon framhåller 

ytterligare Vygotskijs förklaring att göra barn delaktiga i intressanta och motiverande samspel 

tillsammans med andra genom en språklärande förskolemiljö. Vygotskij påpekar dessutom att 

samspel är lärande och utveckling (Strandberg, 2006) och att ”sociala interaktioner förser barnet 

med språk” (s.48). 
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I en av studierna som Björk-Willén gjort för sin avhandling (2006) beskrivs barns samspel i 

användningen av olika semiotiska resurser. Dessa inbegriper tal, gester, blickar, föremål och 

rumslig positionering. Alla dessa resurser utgör tillsammans en naturlig del i det sociala 

samspelet. Att kunna kombinera olika semiotiska resurser är en tillgång i flerspråkiga miljöer, 

framförallt för barn när det gäller deltagande i och upprätthållande av leken.  

3.5 Pedagogernas förhållningssätt 

Ett professionellt förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn, handlar om att se på frågor 

som rör värdegrunden ur ett mångfaldsperspektiv, förklarar Benckert m.fl. (2008). Författarna 

klargör för ett mångfaldsperspektiv; hjälpa barn med annan bakgrund att stryka sin identitet, ha 

samma förväntningar på både flerspråkiga och enspråkiga barn, reflektera över förskolans 

inställning till flerspråkighet, skaffa bredare kunskap om flerspråkighet, ”respektera 

föräldrarnas åsikter samt inta ett interkulturellt förhållningssätt” (Benckert m.fl., 2008, s.59). 

Benckert m.fl (2008) samt Calderon (2004) framhäver att ett interkulturellt förhållningssätt 

innebär att de kunskaper och erfarenheter ett barn bär med sig, är sociala och kulturella resultat 

av uppväxtmiljön. Calderon påvisar att kunskap om självklarheter i hemmiljön saknas. 

Författarna förklarar vidare att språk och kulturella perspektiv är viktiga. En verksamhet som 

är interkulturell innehåller miljöer som uppmuntrar olika typer av dialoger och skilda åsikter 

accepteras.  

Skolverket (2005; 2013a) understryker att det är viktigt i alla kommuner, att alla förskolor 

arbetar med ett synsätt som understryker kulturers lika värde och som ser den språkliga 

mångfalden som en tillgång i gruppen. Förskolorna ska på bästa sätt kunna möta ett 

mångkulturellt samhälle. Det krävs ett interkulturellt förhållningssätt och kunskap på flera 

nivåer samt medvetenhet om barnens språkliga och kulturella bakgrund. Det handlar om att 

kunna stödja barnens språkutveckling, både i modersmålet och i det svenska språket. 

”Modersmålsinlärning och undervisning i kulturarv går hand i hand för skapandet av en 

mångkulturell tillhörighet och ett mångkulturellt medborgarskap där kulturer och språk är 

placerade tätt intill varandra” (Bouakaz, 2012, s. 23).  

Calderon (2004) förklarar att ett interkulturellt arbetssätt innebär att vara medveten om sitt och 

förstå hur det mångkulturella samhället kan avspeglas i verksamheten, däribland att barn 

stimuleras att använda sina språk. Eftersom språk, identitet och lärande överbyggs av varandra, 

måste barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla sina språk. För ett bra 

samarbete mellan föräldrar och pedagoger behövs av båda parter kunskap och erfarenhet för att 

kunna förmedla den nödvändiga informationen som rör barnet. Ett öppet och varmt 

förhållningssätt samt en vilja att förstå varandra utgör grunden för det fortsatta arbetet.  

Bouakaz (2012) skriver i sin underlagsrapport om komplementär undervisningsverksamhet för 

barn och unga i Malmö stad. De lägger stor vikt vid att barn ska tillägna sig en god 

språkförmåga. Den modersmålsundervisning som sker, är främst riktad mot att föra ett kulturarv 

vidare. Flera av lärarna i denna verksamhet är förälder till något av barnen. Lärarna poängterar 

att all undervisning ska vara rolig och präglas av glädje. De goda sidorna hos barnen plockas 

fram och de tar tillvara på barnens egna erfarenheter. Undervisning och lärande ska 

underbyggas av lust, glädje, kärlek, anpassning till barnens kunskapsnivåer och goda relationer 
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mellan barn och pedagoger samt mellan föräldrar och pedagoger. I och med detta samt med ett 

bemötande som präglas av respekt för den man är, ges barnens hemkultur även ett erkännande. 

Ett citat från en av lärarna, Amina: ”Att växa upp utan att ha kunskap om sina föräldrars kultur 

gör att barn och unga växer upp som ’kulturellt handikappade’. Det är tragiskt, att frånta barnen 

rättigheten och tillgången till ett kulturellt arv” (Bouakaz, 2012, s. 22). De ansvariga på en av 

skolorna förklarar att det inte bara handlar om att behärska sitt modersmål, sin kultur och sina 

traditioner, utan det är viktigt med allt det svenska också eftersom de nu lever i det svenska 

samhället. Man måste kunna känna stolthet över den kultur man har men samtidigt visa respekt 

för den kultur man nu befinner sig i. Det ses som en mänsklig rättighet att förse barnen med ett 

kulturarv, en stolthet över sitt språk och sin bakgrund (Bouakaz, 2012). 

Lunneblad (2013) beskriver bemötandet av nyanlända familjer och att arbetet med dessa är 

speciellt på många sätt. Ofta har de traumatiska upplevelser med sig i bagaget, som ingen kan 

veta i förväg. För dessa familjer är förskolan ofta det första mötet med den svenska kulturen 

vilket gör förskolorna till en mycket viktig insats för flyktingbarn. Barnen får en tydlig struktur 

på vardagen och pedagogerna blir en tillgång som vikarierande vuxna, både för barnen och för 

deras föräldrar. Denna tillgång är oerhört viktig innan familjerna har skapat ett nytt nätverk. 

3.6 Stöd i modersmålet 

Det är av vikt att modersmålsstöd blir en integrerad del av förskolans verksamhet. Stödet kan 

antingen ges av en kringresande modersmålslärare eller av personal som talar barnets 

modersmål, vilket är att föredra. Språk utvecklas bäst i de vardagliga aktiviteterna, tillsammans 

med andra barn och vuxna. För att underlätta språkutvecklingen är det bäst om antalet språk 

och kulturer begränsas i varje barngrupp, så att personalen har bättre möjlighet att utveckla sin 

kompetens kring de språken. Olika kommuner har olika förutsättningar att arbeta med barns 

språkliga utveckling. Faktorer som påverkar är bland annat personalens kompetens och 

barngruppernas storlek och sammansättning (Skolverket, 2005; 2013a).  

I Torpstens studie (2011), om andraspråk och modersmålsundervisning i skolan, beskriver hon 

att förbättring i sitt modersmål är positivt och gör även så att utvecklingen av andraspråket 

förbättras. Genom att barnet får vidga sina språkliga kunskaper stärks dessutom dess identitet. 

Calderon (2004) understryker att utvecklingen hos flerspråkiga barn, stimuleras om de ges 

möjlighet att använda sitt modersmål. Genom att utveckla flerspråkigheten i barngruppen ges 

en chans att berika både verksamheten och varandra.  

Leken är ett bra hjälpmedel när det gäller barns språkutveckling, men även för den generella 

utvecklingen, det framgår tydligt i Lpfö98:  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Skolverket, 2011, s. 6). 

Även barn med minimal svenskspråkig kunskap kan delta i lek som han/hon har tidigare 

erfarenhet av eller som har enkel uppbyggnad och lätt går att förstå eller följa. För att leken ska 
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främja språket behövs att någon talar det aktuella språket eller en vuxen som språkstöttare i 

leken (Skolverket, 2013b). Bruce och Riddersporre (2010) understryker att generellt är leken 

språkutvecklande eftersom möjlighet finns för barn att prata, lyssna och ställa frågor. Språket 

får en påtaglig betydelse när det används i kommunikativa och meningsskapande sammanhang. 

Calderon (2004) förklarar att barnen genom leken utvecklas många förmågor, där ibland 

kommunikationsförmågan. Kommunikation sker inte bara med ord utan även genom gester, 

rörelser, ljud och andra signaler. Hon menar här att alla barn, oavsett språk har stort utbyte av 

varandra. Vidare förklarar hon att i leken kan språket innebära även hinder för barn med annat 

modersmål. Att vuxna då finns nära barnen, som kan sätta ord på det barnet försöker säga, är 

då ett otroligt stöd. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) lyfter fram educational play där en aktivitets 

lärande framställs genom leken. Lärande och lek bildar tillsammans en meningsfull aktivitet. 

De menar att leken frambringar lärande och innehållet som lärandet genererar avspeglas i leken, 

samtidigt som barnens lek ger teman som den lyhörde läraren kan spinna vidare på i arbetet. En 

interaktion mellan lek och lärande, där läroplanens strävansmål är ledstjärnan i verksamheten 

samtidigt som det ges utrymme för barns meningsskapande och erfarenhetsvärld. Obondo och 

Benckert (2001) förklarar att kopplingens betydelse mellan teori och praktik i arbetet med små 

barns flerspråkighet måste beaktas. Utvecklingsprocessen som är ett krav i mångkulturella 

förskolor, möjliggörs när teori och praktik samt ett forskande förhållningssätt knyts ihop. De 

yngre barnens språk, förskolan och kunskapsutveckling bör lyftas fram. Likaså bör det erbjudas 

kompetensutveckling till personal som arbetar med flerspråkiga barn. Personal som arbetar med 

barn med annat modersmål, bör veta innebörden av att växa upp i en miljö med flerspråkighet. 

3.7 Kunskapslucka 

Forskning om flerspråkighet och modersmålsstöd finns. Den forskning som dock saknas inom 

området och som kan anges som en kunskapslucka, är hur man kan arbeta med detta på små 

orter där resurserna och det ekonomiska stödet är sämre än på större ställen. Det är inte enbart 

ekonomiska resurser som saknas, utan även personer i förskolorna som pratar många olika 

språk. Det behöver forskas mer om förhållandena och utmaningarna med flerspråkighet och 

modersmålsstöd i förskolor på små och mindre orter, speciellt i och med den stora 

tillströmningen av flyktingar som just nu sker. Små kommuner behöver få allt stöd de kan för 

att kunna tillgodogöra alla barns behov, framförallt språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 
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4. Metod 

Utifrån syftet och frågeställningarna användes kvalitativa metoder för att granska hur 

förskoleverksamheter på små orter arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i relation till 

styrdokument. Valet av metoder grundas i den sociokulturella teorin där vi lär av och med 

varandra. I detta avsnitt beskrivs valda metoder, studiens genomförande, analysmetod samt 

databearbetning. 

4.1 Metod för datainsamling 

Nedan beskrivs de valda metoderna för insamling av data för studien. 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Ahrne och Svensson (2011) förklarar att kvalitativa data kan vara intervjusamtal eller 

observationsanteckningar medan kvantitativa data är en beräkning av ett sätt att hantera data. 

Utifrån syftet för denna studie har valet blivit att använda kvalitativa metoder, så som 

forskningsintervjuer och fokusgruppdiskussioner. Att valet av metoder föll på just dessa, beror 

på att intervjuer på många sätt är ett ojämförligt verktyg att använda, framhåller Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011). De förklarar vidare att flera personers reflektioner, upplevelser 

och erfarenheter kring ett fenomen kan redogöras med dessa metoder. I detta fall handlar det 

om modersmålsundervisning och forskaren får då ta del av deltagarnas synvinkel på det. Med 

följdfrågor har forskaren möjlighet att få mer djupgående information om det aktuella ämnet.  

Patel och Davidson (2011) beskriver den kvalitativa intervjun som ett samtal där både den som 

intervjuar och den som blir intervjuad är medskapare. För att intervjun ska ges förutsättningar 

att lyckas, bör intervjuaren vara lyhörd och bygga upp ett ömsesidigt förtroende genom att 

skapa ett sammanhängande och meningsfullt samtal om det studerande fenomenet. Det är även 

till fördel om intervjuaren har förkunskaper om ämnet som ska behandlas under intervjun. 

En svaghet med intervjuer förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är dels att det är lätt 

hänt att intervjuaren får personen som intervjuas att säga det forskaren vill höra eller är ute 

efter. Att intervjua kräver erfarenhet av att föra ett intervjusamtal. Något som också kan ha 

betydelse är om de intervjuade verkligen gör vad de säger, eller som författarna förklarar ”att 

utsagan har bäring på personens handlingar” (s.56). Vidare förklarar de att en annan nackdel är 

att intervjuer ger en begränsad bild av fenomenet och måste därför behandlas därefter, 

möjligtvis kompletteras med fler metoder, där av valet fokusgruppsdiskussioner som ytterligare 

metod.  

Intervjuerna för studien har hög grad av standardisering vilket innebär att likalydande frågor 

ställs i exakt samma ordning till varje intervjuperson (Patel & Davidson, 2011). Vidare klargör 

författarna att i en helt strukturerad intervju ges litet svarsutrymme för den intervjuade om än 

de får svara fritt med egna ord, men forskaren kan förutsäga vilka svarsalternativ som är 

möjliga. 

4.1.2 Fokusgruppdiskussioner 

Denna metod kan definieras som diskussioner i grupp där flera personer, på ett fokuserat sätt, 

diskuterar olika aspekter av ett fenomen (Bryman, 2011). Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver att 
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deltagarna i fokusgruppdiskussioner tillsammans skapar mening om något. Kunskapen som 

metoden frambringar baseras på kollektiva, gemensamma erfarenheter och fokuserar på den 

gemensamma förståelsen som diskussionerna skapar. Vidare förklaras att denna metod är 

mycket användbar för att ta reda på hur olika personer tänker och talar om ett visst tema samt 

varför de har dessa uppfattningar, som i detta fall berör stöd för barn med annat modersmål än 

svenska. Genom deltagarnas egna ord, lyfts olika sätt att tänka och skilda perspektiv fram. 

Eftersom studien bland annat berör hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i sin barngrupp, 

är fokusgruppsdiskussioner en bra metod att komplettera intervjuerna med. Bryman (2011) 

förklarar att fokusgruppintervjuer, som de även brukar kallas, är av intressantare karaktär än 

vanliga intervjuer. Deltagarna kan svara på ett visst sätt, men efter att ha hört de övriga 

deltagarnas svar så kan denne modifiera och utöka sitt svar. De blir helt enkelt påverkade av 

varandra.  

Bryman (2011) förklarar att en central utgångspunkt i kvalitativa undersökningar är människors 

uppfattningar och att fokusgruppsamtal då är ett bra redskap för att få fram många varierande 

åsikter i en speciell fråga. I fokusgruppsamtal kan deltagarna lyfta fram vad de tycker är en 

viktig frågeställning i det aktuella området, vilket betyder att deras uppfattningar styr. 

Samtalsledaren måste dessutom kunna släppa lite på kontrollen i denna typ av samtal. Att som 

forskare och samtalsledare få mindre kontroll över samtalen, ses ofta men inte alltid som något 

negativ. Det positiva är att deltagarna ges ett visst ägandeskap över intervjun och även generellt 

över forskningen som process. Vidare framhåller han att dessa intervjuer genererar en stor 

mängd data och komplicerar analysarbetet. Samtalen är dessutom svåra att organisera genom 

att få en passande tid för alla deltagare. Andra svårigheter när det gäller att spela in gruppsamtal 

är att dels tar de betydligt längre tid att transkribera än en vanlig intervju och dels att det kan 

vara svårt att höra vem som säger vad. 

4.2 Urval 

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån ett riktat urval med de aspekterna att personerna skulle 

arbeta i förskola och på samma avdelning där det fanns minst ett barn med annat modersmål än 

svenska representerat. Antal arbetade år i verksamheten är mindre relevant eftersom alla i 

arbetslaget ändå kan bidra med sin syn på arbetet i barngruppen. Valet har blivit att intervjua 

förskollärare eftersom de troligtvis har bredare insyn i förskolans styrdokument – Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98. Med modersmål menas i detta fall inte de barn som talar minoritetsspråken 

som exempelvis samiska och meänkieli. Studien genomfördes på två avdelningar, vardera på 

varsin förskola i en glesbygd i norra Sverige (kommunen har färre invånare än 10 000). Den 

ena avdelningen har 13 barn i åldern 1-5 och den andra har 18 barn i åldern 3-5. Antalet barn 

med annat modersmål än svenska varierar mellan de två förskolorna. För att få en samlad bild 

över kommunens förskoleverksamhet vad gäller flerspråkighet, valdes de två förskolor som 

med säkerhet har barn med annat modersmål än svenska.  

4.2.1 Undersökningsgrupp 

De fyra första tillfrågade och deltagande pedagogerna, arbetar på samma avdelning (som vidare 

kommer att benämnas Solstrålen). De har en förskollärarutbildning som är mer än 20 år 

gammal. Tre av dem har ingått i samma arbetslag i större delen av denna tid medan den fjärde, 
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har ingått i arbetslaget de senaste 4 åren. Pedagogerna kommer fortsättningsvis i studien att 

benämnas; Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 4. Den sista och femte pedagogen 

som är från en annan förskola (vars avdelning fortsättningsvis benämns Morgonglimten) 

kommer att namnges Pedagog 5 och har arbetat som förskollärare i 15 år, dels i förskoleklass 

och dels i förskola. Den erfarenhet pedagogerna har av barn med annat modersmål än svenska 

varierar i antal år, men samtliga har endast mött det i arbetet, med undantag för pedagogen 4 

som behärskar ett annat språk och har haft barn i verksamheten som talar detta språk.  

4.3 Genomförande 

4.3.1 Intervjuernas genomförande 

Första steget i undersökningen var att ta kontakt med de utvalda förskollärarna på avdelningarna 

Solstrålen och Morgonglimten från två olika förskolor. Denna kontakt skedde via telefon där 

studien kort presenterades. De meddelades att skriftlig information skulle komma direkt efter 

samtalet per mejl, där de själva kunde läsa om arbetet. Dokumentet (se bilaga 1) skickades även 

till förskolechefen som gav sitt medgivande till studien. I dokumentet beskrevs vald metod samt 

de forskningsetiska aspekterna som vetenskapsrådet har tagit fram; att deltagande var frivilligt 

och fick när som helst avbrytas samt att det insamlade materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare en etisk aspekt som fanns med var att 

pedagogerna fick ge sitt samtycke att delta och meddela detta när de återigen kontaktades via 

telefon, då även intervjun bokades in. Vid intervjuernas start presenterades forskaren samt 

forskningens syfte och deltagarna fick än en gång ge sitt medgivande till deltagande. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt arbetsrum på de intervjuades arbetsplatser. 

Antalet intervjufrågor var 17 plus sex följdfrågor (bilaga 2) och samtliga fem intervjuer tog 25-

45 minuter vardera samt fördelades på tre dagar. Intervjuerna spelades in med en privat 

surfplatta och anteckningar fördes samtidigt över sådant som ljudupptagningen inte fick med, 

exempelvis miner och kroppsspråk. Deltagarna hade alla gett sitt medgivande att intervjuerna 

fick spelas in. Eidevald (2013) beskriver videokameran som dokumentationsverktyg och dess 

positiva användning som gäller även för ljudupptagning. Genom att spela in eller filma en 

sekvens, kan forskaren gå tillbaka och lyssna eller titta på materialet flera gånger. Detta 

möjliggör att forskaren eller intervjuaren kan bearbeta den insamlade informationen så noggrant 

som möjligt. Jag menar att det inte är möjligt att hinna anteckna allt som sägs och samtidigt 

genomföra en intervju utan att missa något. Däremot noterades vissa betydelsebärande fraser 

under intervjuerna. Om intervjuaren antecknar under intervjun, ges informanten en paus som i 

sin tur leder till att denne får en möjlighet att tänka vidare eller utveckla sitt svar. 

Efter intervjun tackades pedagogerna för deras deltagande och de fick vidare information om 

den uppföljning som skulle ske, fokusgruppdiskussionen. En överenskommelse för tidpunkt för 

denna skulle ske när alla intervjuer var genomförda. 

4.3.2 Fokusgruppdiskussionens genomförande 

Det tänkta fokusgruppsamtalet genomfördes inte. Mer ingående förklaring återfinns under 

avsnittet metoddiskussion. 
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4.4 Analysmetod - hermeneutik 

Enligt nationalencyklopedin, definieras ordet hermeneutik som ”läran om tolkning” och gör det 

möjligt att tolka text (Kieffer, 2012). Det är utifrån den definitionen av hermeneutik som valet 

av analysmetod har gjorts. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att hermeneutik brukar stå för kvalitativ förståelse där 

forskaren har en öppen, subjektiv och engagerad roll. I och genom språket skaffar man sig 

kunskap om det mänskliga. Människor har intentioner som yttrar sig i språk och i handling och 

som går att tolka och förstå innebörden av. Utifrån denna syn närmar sig forskaren 

forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. De tankar, intryck och den förståelsen 

som forskaren har, är en tillgång för att förstå och tolka objektet som studeras. Man försöker se 

helheten i problemet. Helheten ställs i relation till delarna och forskaren pendlar hela tiden 

mellan del och helhet för att få en så fullständig förståelse som möjligt och kallas även för 

abduktion. Forskaren börjar med att läsa hela den utskrivna intervjun för att förstå helheten, för 

att sedan läsa olika delar av texten var för sig för förståelse av dessa. Forskaren kan därefter 

ställa dessa förståelser i relation till varandra, ett sätt att pendla mellan den intervjuade och 

intervjuarens perspektiv. Forskaren använder också sin egen förståelse som verktyg i 

tolkningen.  

För att få ytterligare underlag i analysarbetet kontaktades en av grundarna och före detta rektor 

vid Välkomsten i Luleå. Mötet gav en inblick i hur de arbetar med modersmålsstöd och 

utveckling av barns olika språk. Personen har dessutom mångårig erfarenhet i arbetet med 

flerspråkiga barn. Välkomsten är en tidigare hyllad mottagningsskola för nyanlända flykting- 

och invandrarbarn, som numera verkar under namnet Flerspråkscentrum. 

4.5 Databearbetning 

För att minnas sådant som ljudupptagningen inte fick med, är det att föredra att transkriberingen 

av materialet sker samma dag som intervjun genomförs. Transkribering innebär ordagrann 

överföring av ljud till skrift (Svensson & Ahrne, 2011). Patel och Davidson (2011) förklarar att 

fördelen med att påbörja analysen av intervjuerna så fort som möjligt, är att de fortfarande finns 

färska i minnet. Det bidrar till ett bra förhållande till materialet och om den nedskrivna intervjun 

är så lik originalet som möjligt minimeras risken för feltolkade svar av intervjupersonen. Sedan 

om forskarens förståelse överensstämmer med vad den intervjuade egentligen menade, det kan 

vara svårt att veta, upplyser Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011).  

Svensson och Ahrne (2011) upplyser att den transkriberade data som framkommer av 

intervjuerna kallas empiriskt material och är det material som sedan ska analyseras. Den 

nedskrivna empirin analyserades utefter den hermeneutiska analysmetoden. Analysen har 

pendlat mellan varje enskild intervju och helheten av dem alla. Forskarens tolkning av den 

insamlade empirin har lett fram till att två viktiga faktorer, för ett framgångsrikt arbete med 

flerspråkighet i förskolan har framkommit, vilket beskrivs mer ingående under resultatavsnittet. 
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4.6 Etiska överväganden  

Eftersom denna studie enbart ska innefatta pedagogers syn på modersmålsundervisning är det 

dessa pedagoger som måste tas i beaktande vid de etiska aspekterna. De principer som måste 

kännas till innan intervjuerna äger rum, är information om studiens syfte och samtycke till och 

från intervjupersonerna, informations– och samtyckeskravet. Deltagarna ska informeras om 

forskningsuppgiftens syfte samt att allt deltagande är frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst. Nästa princip är val av metod under själva genomförandet, 

konfidentialitetskravet, så att undersökningssättet inte kränker de berörda personerna eller gör 

att de känner sig utsatta. Det innebär även att, om inte annat önskas av deltagaren, att allt som 

gör personen och/eller avdelningen identifierbar förblir hemlig för utomstående. 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Efter 

genomförandet är det publicering och förvaring av det insamlade materialet som bör tas i 

beaktning, nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002).   
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5. Resultat 

I resultatavsnittet presenteras pedagogernas beskrivning av möjligheter att på små orter ge barn 

med annat modersmål än svenska stöd i att utveckla både modersmålet och det svenska språket. 

Här presenteras också vilka resurser pedagoger efterfrågar för att uppfylla de mål som 

läroplanen för förskolan, lpfö98 föreskriver.  

Resultatet av intervjuerna visade att arbetet med flerspråkighet i de undersökta verksamheterna 

inte är särskilt påtagligt. Utifrån syftet med studien har analysen av intervjuerna frambringat 

två bärande mönster. Dessa mönster har namngetts Kunskap samt Medvetenhet och 

Engagemang. 

5.1. Kunskap 

De empiriska studierna innehåller exempel på brister på resurser i form av tid, 

fortbildningsinsatser och personal, hinder som upplevs påverka verksamhetens kvalitet. 

5.1.1 Bemötande 

På frågan om hur pedagogerna bemöter barn och föräldrar med annat modersmål än svenska 

handlar det mest om att göra sig förstådda och kommunicera med varandra. Pedagogerna lyfter 

detta som ett problem när de saknar kunskap i dessa språk. Det uppstår många missförstånd på 

grund av att de inte kan kommunicera verbalt. Pedagog 4 förklarade att många konflikter skapas 

när barnen inte kan göra sig förstådda, därför är det viktigt att de utvecklar det svenska språket. 

Pedagogen fortsatte med att beskriva att vi vuxna kan avläsa varandras kroppsspråk och 

ansiktsuttryck för att se ett missnöje eller glädje hos den andre, medan barn använder hela 

kroppen; 

Som vuxen förfinar vi ju språket genom att analysera samtidigt – omedvetet… Trygghet och 

tilliten saknas när man inte förstår varandra till fullo – finns dessa blir man mer mottaglig. Jag 

bekräftar den du är och att du kan det du kan. Det blir en kanal att ta till information igenom; 

du kan svenska men med ditt modersmål kan du få en djupare förståelse med att få använda 

även det. Man kan tillgodogöra sig det nya språket bättre, genom att inte fastna i sådant du inte 

förstår. Så det är superviktigt att man får utvecklas i båda språken. Viktigt att man kan förstå 

varandra. 

5.1.2 Flerspråkiga barns språkutveckling 

När det gäller flerspråkiga barns språkutveckling, framkommer det i majoriteten av intervjuerna 

att pedagogerna saknar kunskap om detta. Alla medger tydligt att barnens modersmål är av vikt, 

men varför kan flertalet av dem inte svara på. Pedagog 2 ansåg sig sakna kunskap i detta men 

förklarade förenklat att barn med annat modersmål än svenska måste kunna kommunicera med 

andra släktingar. Vidare förklarade pedagogen att när det gäller modersmålet handlar det inte 

bara om ett språk, utan en hel kultur som går förlorad när barnen inte kan eller får stöd i sitt 

språk. Pedagog 3 förklarade att på lång sikt kan barn lära sig många språk, men att små barn 

lätt blandar ihop språken. Två av deltagarna känner sig väl införstådda i den frågan men saknar 

kunskap i arbetssätt; hur de ska kunna stödja barns språkutveckling i sitt modersmål när de själv 

inte kan språket. Pedagog 5 förklarade: 
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För att lättare kunna börja med det svenska språket så måste de ha goda kunskaper i sitt 

modersmål. I och med att vi inte har kunskaper att lära dem sitt modersmål så fallerar det 

svenska språket också… Kunskaperna hur viktigt det är, det har jag koll på, men hur vi ska 

tackla problematiken att inte kunna ge barnen stöd i sitt modersmål, det är där problemet är. 

Pedagog 4 tog sig själv som exempel:  

Jag lär mig ju lättare om jag får använda mitt språk. Mina tankar och känslor kan jag uttrycka 

på mitt språk och får jag använda det så lär jag mig snabbare. Jag kan hänga upp det nya språket 

i mitt modersmål… lära sig genom sitt hemspråk. 

5.1.3 Synliggörande av språk och kultur 

När det gäller att synliggöra de språk och kulturer som finns representerade på avdelningarna, 

påpekar alla deltagande pedagoger att det är de dåliga på. Pedagog 5, på avdelningen 

Morgonglimten, lyfter fram att de känner ett visst motstånd från föräldrarna som säger ”att nu 

är de i Sverige och då ska de lära sig det svenska, att nu ska de göra som oss” och menar att 

arbetslaget då tagit ett kliv tillbaka och accepterat föräldrarnas ’vägran’, ”att det beror väl på 

att vi inte haft tillräckliga kunskaper själva att lyfta fram det”. Pedagogen förklarar vidare att 

avdelningen inte har något som synliggör att de har olika språk och kulturer, utan det är barnens 

spontana frågor om exempelvis kost; varför vissa barn får annan mat är att det beror på att de 

har annan religion. Flaggor har funnits, berättar pedagogen men de blev nedplockade till något 

firande och råkade följa med barnen hem, därför finns de alltså inte längre.  

Pedagogerna från Solstrålen berättade att det som synliggör att de ha många språk på sin 

avdelning är att alla barnens flaggor finns uppsatta på väggen samt att på avdelningens boklåda 

står ordet bok skrivet på alla barnens språk, med det ungefärliga uttalet skrivet intill. I hallen 

finns även en tavla med fraser på språken som byts ut till det som passar under året, exempelvis 

God Jul eller Välkommen.  

5.1.4 Stöd och stimulans på modersmålet 

Samtliga pedagoger påpekar svårigheten med att ge stimulans och stöd åt barn med annat 

modersmål. Att det är en svårighet när pedagogerna själva inte kan språket och det inte finns 

någon annan på avdelningen som heller kan det. Pedagogerna på Solstrålen har försökt få 

föräldrar att spela in kända barnsånger på sina språk som förskolan kunde ta del av, men 

föräldrarna vill inte. Några av pedagogerna från den avdelningen poängterar att ”på förskolan 

lär vi oss svenska och hemma får de prata sina modersmål”. Pedagog 3 säger: ”vad familjerna 

gör utanför förskolan, det bryr vi oss inte om. De får svenska här och modersmålet hemma”. 

Vid måltider uppmanas barnen på Solstrålen att säga vad olika saker heter på sitt språk och kan 

även få säga vad det heter på något annat språk. 

Böcker finns lånade från biblioteket på barnens språk, men pedagogerna påpekar att 

bokläsningens meningsfullhet inte kommer till sin rätt när barnen varken kan få den läst för sig 

eller själva kan läsa den. Pedagogerna framhäver en svårighet med böcker med text enbart på 

barnens språk. Pedagog 5 berättade att de hade fått låna böcker med texten inläst på kassett och 

att de kunde lyssna på sagan tillsammans med barnet. Men själva dialogen kring sagan och 

bilderna blev tillintetgjort och pedagogen förklarar:  

Vi kunde ju inte följa med i texten heller och även svårt veta när det var dags att byta sida. 

Tanken med böckerna var god men när vi inte hade något bra sätt att arbeta med dem så föll 

arbetet. 
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Pedagogen utvecklar vidare att det finns: 

många hinder på vägen, men att det främsta hindret är att ingen har kunskap i språket och då är 

det svårt att bygga något och hjälpa barnen. 

Samma pedagog förklarade det här med att låta föräldrarna läsa hemma för sina barn, att det 

inte var helt problemfritt;  

Det visade sig att flera av dessa föräldrar från andra länder var analfabeter vilket gjorde att 

barnen ändå inte fick höra boken hemma på sitt modersmål. 

Båda avdelningarna arbetar med svenska utefter Bornholmsmodellen, men pedagogerna på 

Morgonglimten, kan se att när barnen inte har grunderna de behöver i sitt modersmål kan de 

inte heller ta till sig svenskan på samma sätt som övriga barn. Den generella kunskapen som 

saknas för alla de intervjuade är hur man kan stödja barnen med annat modersmål än svenska, 

i deras språk utan att själv kunna det. 

Pedagog 4 lyfter avsaknaden att barnen inte får bli bekräftade i vardagen, något som i sin tur 

skapar bättre självförtroende. En pedagog eller vuxen som kan bekräfta barnen, saknas av flera 

av de intervjuade.  

5.1.5 Hjälpmedel 

Pedagogerna på Solstrålen pratar väldigt mycket om Teckenspråk, att de försöker använda det 

så mycket som möjligt men det används ändå för lite anser de. Pedagog 1 säger; ”Tecken är 

början till att få ett språk” och menar på att ”med tecken kan man nå vem som helst”. Jag frågade 

om det var TAKK de menade när de pratade om teckenspråk och alla pedagogerna instämde 

(TAKK = Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Pedagog 4 framhäver 

det positiva med att arbeta med bild och text i kombination, att barnen fångas mycket bättre då 

”det ögat ser fastnar bättre”.  

 

5.2 Medvetenhet och engagemang 

I detta avsnitt är det istället för avsaknaden av pedagogernas kunskap, forskarens förståelse för 

pedagogernas medvetenhet och engagemang i arbetet med flerspråkighet, som har lyfts fram ur 

empirin. 

5.2.1 Bemötande 

På frågan om bemötande verkar pedagogerna sakna engagemang för hur de kan kommunicera 

på annat sätt än verbalt. Dock håller flertalet av pedagogerna fram vikten av kroppsspråket, 

tydlighet och användande av bilder och andra föremål för att enklare kunna kommunicera med 

barn och föräldrar som talar ett annat språk. Pedagogerna från Solstrålen framhåller trygghet 

som ett mål i bemötandet av nya familjer med utländsk bakgrund. De berättade även att 

eftersom barnen blir duktigare än föräldrarna på svenska, så används ofta barnen som tolk och 

menar att det oftast fungerar väldigt bra.  

Pedagog 1 förklarar, angående inskolning och mottagande av nya barn med andra språk då 

telefontolk används;  
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Vi har pratat med dem som tar emot familjerna att de måste få mer information innan de kommer 

till förskolan. Rutiner, tid, att det finns andra barn på förskolan, att vi är ute varje dag, ha rätt 

kläder. 

Pedagogen förklarar att tolksamtalen över telefon, ofta är komplicerade och både tolken 

och föräldern missförstår vad som sägs. Pedagogen fortsätter: 

Om de fick ett papper som vi skrivit, översatt på alla språk, som de kunde läsa själva i lugn och 

ro… Då behövde man inte lägga ner energi på det och bara fokusera på oss och barnen. 

5.2.2 Synliggörande av språk och kultur 

När det kommer till att lyfta fram barngruppens olika kulturer och språk, handlar det inte bara 

om kunskap utan även om medvetenhet och engagemang från pedagogernas sida. Pedagogerna 

påpekar bristen av planeringstid för att söka fram kunskap om detta. Några nämner att det är 

ens eget intresse att söka kunskaperna som krävs i arbetet med flerspråkiga barn och deras 

hemkultur.  

5.2.3 Stöd och stimulans på modersmålet 

Här medger alla de intervjuade pedagogerna att de inte vet hur de ska kunna stödja och stimulera 

barns språkutveckling på sina modersmål. Samtliga påtalar att de inte heller vet vilka 

hjälpmedel och resurser som kommunen har att erbjuda förskoleverksamheten. Pedagog 2 

håller fram att deras intresse styr hur verksamheten blir. Flera av pedagogerna berättar att 

avdelningen Solstrålen har en lärplatta med spel där språk går att välja, pedagog 1 förklarade: 

Vi använder Ipaden, med pedagogiska barnspel, vissa av dem kan man välja språk. Alla språk 

finns inte, vi är ju medvetna om det så vi söker, men det finns ju säkert. Det finns ett 

översättningsprogram, men kruxet är ju att uttala det rätt. 

5.2.4 Önskas av pedagogerna 

Pedagogerna fick en fråga gällande om de var nöjda med de resurser som fanns att tillgå eller 

om de tyckte att något saknades. De gavs möjlighet att verkligen lyfta fram sina önskemål, 

som såg ut enligt följande punktlista: 

 Utökad planeringstid för att kunna skaffa sig kunskap och material om modersmål och 

flerspråkighet. 

 En närvarande person (helst med pedagogisk utbildning) som behärskar ett barns 

modersmål. Ett par timmar varje vecka skulle vara tillräckligt, men önskvärt är en 

anställd i barngruppen – att barnen får bli bekräftade och utmanas vidare på sitt 

modersmål i det dagliga arbetet. 

 Material som pedagogerna kan använda sig av trots att de inte kan prata språket. 

 Ökad föräldradelaktighet – både de svenska och föräldrarna med annan kulturell 

bakgrund. 

 Använda mer tekniska hjälpmedel, exempelvis en smartboard. 

 Fortbildning i arbetssätt samt kompetensutveckling i flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

 Bättre tillgänglighet av tolkar vid behov. Önskvärt om en fysiskt närvarande tolk kunde 

delta vid viktiga samtal som utvecklingssamtal och föräldramöten. 
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 Samarbete med skolor; att elever kan komma till förskolan och läsa exempelvis (alla 

vinner på det – de yngre får höra sitt språk och de äldre får träna på att läsa för andra 

och använda sitt modersmål i betydelsefulla sammanhang). Även att äldre barn (syskon 

eller släktingar till barnen) kan finnas med i verksamheten vissa tider, att de kan vara 

med i barnens fria lek till exempel.  

 Få insyn i vilka resurser som faktiskt finns att tillgå. 

 Bilder med tillhörande text på barnens olika språk. Synliggöra barns olika bakgrunder 

så alla kan känna sig lika mycket värda. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras syfte, frågeställningar, metod och resultat med 

utgångspunkt i teori och tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie avser att synliggöra förutsättningar för hur pedagoger i förskolan arbetar med 

flerspråkighet relaterat till de krav som läroplanen föreskriver. För att få svar på studiens 

frågeställningar blev valet av metoder kvalitativa intervjuer och som komplement till dessa, 

fokusgruppdiskussioner.  

6.1.1 Intervjuer 

Förskollärarnas deltagande i studien upplevdes av mig som forskare som självklar och nästan 

helt utan protest. En av deltagarna från avdelningen Solstrålen kom in i samtalsrummet och såg 

lite uppgiven ut. Pedagogen hade fått höra av de övriga deltagarna vad intervjun till större delen 

skulle handla om och avböjde sitt deltagande i studien. Jag undrade såklart varför och fick 

förklaringen att pedagogen var väl medveten om att arbetet med flerspråkighet brister i 

verksamheten. Pedagogen förklarade utförligt sitt perspektiv av det flerspråkiga arbetet och 

modersmålsstöd och kände sig otillräcklig. Jag förklarade att det var just det som jag ville få 

fram och klargjorde verkligen att pedagogens åsikter och syn på det hela var viktig för studien. 

Här kände jag ett visst övertag eftersom jag redan genomfört några intervjuer och visste hur det 

låg till. Samtidigt upplevdes pedagogens förtvivlan som betydelsefull, därför kunde jag styra in 

pedagogen på att ändå ställa upp med sitt deltagande trots sin ängslan. När denna intervju väl 

var igång, fick pedagogen upprepa mycket av det som sagts innan, eftersom det samtalet varken 

spelades in eller antecknades.  

Alla pedagoger ingav förtroendefulla svar och talade verkligen utifrån egna upplevelser och 

delade med sig av sina åsikter. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar, att 

intervjupersonen kan påverka deltagarna att säga vad de tror intervjuaren vill höra, upplevdes 

inte vid någon av intervjuerna. Svaren uppfattades sanningsenliga när de intervjuade flera 

gånger om, påpekade sina brister. Deltagarna blev hela tiden bekräftade med nickningar och 

korta yttranden av intervjuaren så att deras medverkan skulle kännas positiv. Den förkunskap 

som litteraturgenomgången har gett forskaren före intervjuerna ägde rum, gjorde att vissa 

följdfrågor kunde ställas för mer genomgripande svar.  

I efterhand kan det tyckas att några av intervjufrågorna borde ha formulerats annorlunda för att 

ge ett grundligare och mer relevant svar utifrån studiens syfte. Syftet har justerats efter att 

intervjuerna var genomförda, eftersom resultatet inte gav svar på det först formulerade syftet. 

Utifrån det omarbetade syftet och frågeställningarna i studien kunde resultatet följa två 

framträdande mönster. Materialet sorterades utefter dessa mönster i underkategorier. Dessa 

mönster och underkategorier blev sedan underlag för vidare analys samt grunden för 

diskussionen.  
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6.1.2 Fokusgruppdiskussioner som uteblev  

Transkriberingen av intervjuerna och funderingar kring urvalet av deltagare till 

fokusgruppsamtalet tog längre tid än planerat. Detta gjorde att tiden inte räckte till för att hinna 

med detta gruppsamtal innan deadline för datainsamling. Tiderna som de utvalda pedagogerna 

erbjöds, i kombination med tidpunkten på året (i början av stressiga december) passade helt 

enkelt inte. Hade jag haft bättre framförhållning, så hade pedagogerna getts större möjlighet att 

kunna planera in detta gruppsamtal.  

Materialet som intervjuerna gett kändes ändå vara tillräcklig, då beslutade jag att ställa in 

fokusgruppdiskussionen och enbart fokusera på intervjusamtalen. Fokusgruppdiskussioner som 

kompletterande metod för datainsamling och för att stärka trovärdigheten har alltså inte 

genomförts. Detta bidrar till att en fördjupning av undersökningen saknas. Trots det visar 

undersökningen att det finns många svårigheter med att möta barn med annat modersmål än 

svenska på de undersökta förskoleavdelningarna.  

6.1.3 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Bryman (2011) framhäver att reliabilitet och validitet mest hör hemma inom den kvantitativa 

forskningen, där fokus ligger på mätningar av olika slag. Trost (2010) beskriver skillnaden 

mellan validitet och reliabilitet, där validitet avser att mäta det relevanta i ett sammanhang 

medan reliabilitet avser att mätningen sker på ett tillförlitligt sätt. Eftersom validitet har mest 

med mätningsresultat att göra, lägger kvalitativa forskare inte så stort fokus på detta, förklarar 

Bryman vidare. Trost vidareutvecklar att vid kvalitativa intervjuer som denna studie grundas i, 

strävar forskaren efter att få veta vad den intervjuade menar med eller uppfattar en företeelse. 

Författaren påpekar att alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet, men menar att dessa 

termer är tvetydiga att använda i kvalitativa undersökningar, men att undersökningarna ändå 

ska bli trovärdiga. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att reliabilitet visar på 

forskningsresultatets tillförlitlighet. Det kommer forskaren fram till om resultatet kan 

reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter. Med det menas att intervjupersonerna 

kanske ändrar sina svar mellan olika intervjutillfällen, även mellan olika forskare. Författarna 

nämner även begrepp som trovärdighet och pålitlighet. Dessa kan påverkas om intervjuaren 

formulerar om intervjufrågorna mellan olika personer. Men om det läggs för stor vikt på 

reliabiliteten, kan kreativitet och variationsrikedom motverkas. Trost utvecklar att validitet och 

reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat 

in och bearbetat data på ett systematiskt och ärligt sätt. 

För att säkra kvaliteten på kvalitativa studier krävs trovärdighet. Då kan flera sätt användas 

däribland; transparens, triangulering och återkoppling till fältet (Svensson & Ahrne, 2011). 

Författarna beskriver begreppen enligt följande; Transparens – genomskinlighet, har en verkan 

på studiens trovärdighet. Genom att tydligt beskriva hur forskningsarbetet har gått till, kan 

läsaren lättare ta del av tankar och resonemang som rör metodval. Denna transparens bidrar till 

ökad kvalitet och stärkt trovärdighet av studien. Ett annat sätt att göra studien trovärdig är 

genom triangulering. Det innebär att forskaren kombinerar olika metoder för att fånga in och 

studera ett fenomen. Genom denna kombination kan en mer korrekt beskrivning framträda än 

om enbart en metod används. Tanken med att kombinera, är att genom de liknande resultat som 

frambringas, växer studiens trovärdighet. Tredje sättet, att återkoppla till fältet, innebär att 
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forskaren återkommer till de studerade människorna som får ge sina synpunkter av resultatet 

som studien fått fram. En sådan återkoppling kan bidra med nya berikande data för studiens 

resultat. Trost (2010) framhåller ytterligare ett sätt att påvisa studiens trovärdighet, vilket är 

valet av teoretiskt perspektiv och att begrepp som används är relevanta utifrån studiens syfte 

samt att syftet och frågeställningarna har besvarats och diskuterats. 

För att koppla min studie med dessa tre begrepp; transparens, triangulering och återkoppling 

till fältet, finns en genomskinlighet med en tydlig beskrivning av studiens genomförande. 

Bakom det andra begreppet triangulering fanns det en tydlig tanke, att två metoder skulle 

användas för att komplettera varandra och stärka trovärdigheten; kvalitativa intervjuer och 

fokusgruppdiskussion. Fokusgruppsdiskussionen kunde inte genomföras när tidpunkten på året 

krockade med den dåliga framförhållning pedagogerna fick, blev det dock inte möjligt att 

genomföra detta gruppsamtal. Trovärdigheten i form av triangulering stärks ändå av urvalet av 

intervjupersoner. Återkoppling till fältet har i denna studie inte ägt rum. 

6.2 Resultatdiskussion 

Av mina intervjuer med arbetande förskollärare, framgår det som en röd tråd att kunskapen när 

det gäller flerspråkighet och interkulturalism är bristfällig. Detta är något som samtliga 

förskollärare själva belyser. Ett interkulturellt förhållningssätt är det som saknas.  

Den analys som skett av den insamlade och transkriberade empirin, har sin utgångspunkt i de 

forskningsfrågor som studien grundas på: 

- Hur arbetar pedagoger på förskolan med flerspråkighet idag? 

- Vilka krav ställer läroplanen? 

- Vilka resurser efterfrågas av pedagoger, för att arbeta efter läroplanens strävansmål när 

det gäller modersmål? 

- Hur kan pedagoger på en liten ort skapa möjligheter för barn med annat modersmål än 

svenska, att utveckla både modersmålet och det svenska språket? 

Analysen genomfördes med en hermeneutisk ansats, där helheten ställdes i relation till delarna 

och forskaren som är jag, pendlade hela tiden mellan del och helhet för en fullständig förståelse 

(se under metodavsnittet). Diskussionen av resultatet kommer i detta stycke att kopplas till det 

sociokulturella perspektivet som studien grundas i samt annan forskning. 

6.2.1 Kunskap 

6.2.1.1 Bemötande  

När jag frågade om bemötande verkade pedagogerna tolka det som att det handlade om verbal 

kommunikation mellan varandra. För mig handlar bemötande om något mer, ett förhållningssätt 

och iordningställande av en förskolemiljö som signalerar språkutveckling men även det som 

pedagog 4 förklarade om bekräftelse. Att kunna bekräfta barnen ses som en stor avsaknad av 

två av de deltagande pedagogerna. Kultti (2009) betonar vikten av att ha lärare som behärskar 

barns modersmål och som kan utmana dem på både sitt språk och på svenska. 

Intervjufrågan som av pedagogerna tolkades enligt ovan, hade istället kunnat vara; hur 

kommunicerar du med barn och föräldrar som inte kan eller förstår svenska, och ändå fått 
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samma svar. Där kan jag se en viss avsaknad av kunskap om begreppet bemötande samt att 

frågan möjligen hade kunnat ställas på ett annat sätt för att förtydliga meningen i den.  

Pedagogernas förståelse av lärande har betydelse för hur de bemöter barn med annan kulturell 

bakgrund än den svenska och därmed även för barnens möjligheter till kommunikation och 

språklärande, som stärks av Johansson och Pramling Samuelssons studie (2006). Författarna 

poängterar vidare att när man har barn i gruppen som inte kan det svenska språket, krävs det av 

lärarna att arbeta nära barnen, stötta och hjälpa dem. Att ha som mål att stärka barnens 

självkänsla, leder till att de vågar prata mer, vilket i sin tur utvecklar barnets språkliga 

kompetens. Barnen måste få känna trygghet i förskolemiljön. Ladberg (2003) betonar att trygga 

och bekräftade barn suger i sig ny kunskap. Är barnen i stället otrygga, rädda och osäkra 

blockeras lärandet av det nya. Johansson och Pramling Samuelsson trycker på barns faktiska 

förståelse, att de kan prata bra svenska och visa förståelse för det pedagogen säger, men 

pedagogen kan inte med säkerhet veta vad barnen egentligen förstår.  

6.2.1.2 Flerspråkiga barns språkutveckling 

Tre av fem pedagoger anser sig sakna kunskap om språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. De 

förklarar att modersmålet är viktigt men kan inte svara på varför det är det. En av dessa 

pedagoger förklarade att på lång sikt kan barn lära sig många språk, men att små barn lätt 

blandar ihop språken. Här kan jag se en brist på kunskap om hur barn tillägnar sig ett andraspråk 

och att lärande av ett nytt språk kan ske utan att modersmålet drabbas, vilket intygas av Beijer 

(2006) och Calderon (2004). Calderon förklarar vidare att om vi ser det som självklart, att det 

är fullt möjligt för barn att lära sig flera språk samtidigt, bidrar vi till den flerspråkiga 

utvecklingen hos barnet. Vi måste bemöta både barn och föräldrar med respekt och se vad 

barnet verkligen kan. 

Två av de intervjuade pedagogerna visar tecken på god kunskap om språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn. Detta kan kopplas ihop med det Ladberg (2003) framhåller att ”ett barn har 

lättare att tillägna sig ett nytt språk ju bättre utvecklade dess tidigare språk är” (s.100) och menar 

att om möjlighet ges att utveckla sitt modersmål, desto bättre för det nya språket. 

En annan pedagog som ansåg sig sakna kunskap i detta kunde ändå förenklat beskriva att barnen 

med annat modersmål än svenska, faktiskt har andra släktingar de måste kunna kommunicera 

med. Att det är en hel kultur och inte bara ett språk det handlar om när det gäller modersmålet 

och menar på att detta går förlorat när barnen inte kan eller får stöd i sitt språk. Detta bekräftas 

av Bouakaz (2012) som förklarar att det handlar om att föra vidare ett kulturarv och kunna 

kommunicera med sina släktingar i hemlandet. En dag kanske barnet återvänder till sitt hemland 

för exempelvis studier eller arbete och då är det en fördel att fortfarande behärska landets språk. 

Pedagog 4 kunde på ett utförligt sätt förklara vikten av att få utveckla båda språken – både sitt 

modersmål och svenskan. Att genom sitt modersmål lära sig det svenska språket och den 

svenska kulturen. Modersmålet blir mer ett känslospråk, då känslor och tankar enklare går att 

uttrycka på sitt modersmål. Kunskap i sitt modersmål, gör att man kan få en djupare förståelse 

för något i det andra språket, påpekar pedagogen. Torpsten (2011), Calderon (2004) och 

Ladberg (2003) bekräftar det pedagogen förklarar, att man lär sig bättre genom att använda 

båda språken parallellt. Författarna framhåller att en förbättring i modersmålet är positivt för 
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andraspråksutvecklingen och ett dagligt bruk av modersmålet stimulerar utvecklingen även i 

andra områden. Ladberg förklarar vidare att i lärandet av ett nytt språk, kan man använda de 

språkkunskaper man redan har och på så vis lära sig det nya snabbare.  

Pedagog 5 berättade att personalen på förskolan nyligt hade fått utbildning i flerspråkiga barns 

språkutveckling och att det kändes som att kunskapen i ämnet fanns. Hindret för dem var hur 

de skulle tackla problematiken att kunna ge barn med annat modersmål stöd i det språket, när 

pedagogerna inte själva behärskar språket. Pedagogen förklarade att problemet inte enbart 

ligger på avdelningen utan generellt i hela kommunen. Här handlar det om att personalen ska 

få den kompetensutveckling och stöd av ledningen, som behövs i arbetet med flerspråkighet, så 

att den dagliga kommunikationen i verksamheten kan ske naturligt på både svenska och på 

barnens modersmål. Detta intygas av Skolverket (2005; 2013a) samt det Calderon (2004) 

påtrycker att verksamheten ska anpassas efter barnens behov, som här handlar om flerspråkig 

utveckling med modersmålsstöd.  

Benckert m.fl. (2008) framhåller att Svenska som andraspråk kan vara en god kompetens att ha 

i det flerspråkiga arbetet. Även om inte alla har denna kompetens så är det att föredra att varje 

arbetslag får grundläggande kunskaper i flerspråkighet. Finns inte möjlighet till 

kompetensutveckling så finns många andra sätt att skaffa sig denna kunskap på, förklarar 

författarna.  

6.2.1.3 Synliggörande av språk och kultur 

Kulturer och traditioner är inte något som uppmärksammas på någon av de undersökta 

förskolorna. På Solstrålen finns barnens flaggor uppsatta på väggarna, dock högt uppe under 

taket, ordet välkommen på barnens språk finns i hallen (som byts ut under året, exempelvis till 

God Jul). På samma avdelning finns ordet bok skrivet på alla språk fastklistrat på avdelningens 

boklåda. På Morgonglimten har pedagogerna känt ett visst motstånd från föräldrarnas sida när 

det gäller den egna kulturen, religion och deras traditioner. På grund av detta har pedagogerna 

varit försiktiga i att belysa barnens olika etniska tillhörighet. Det enda pedagogen här kan 

komma på, vad gäller kultur/religion hos barn med utländsk bakgrund, är barnens spontana 

funderingar. Exempelvis när något barn ibland får annan kost, då förklarar pedagogerna kort att 

det beror på att de har en annan religion, bara för att förenkla för barnen. Det framgick dock 

inte i intervjun om något mer görs kring det och jag tolkar det som att där stoppas barnens 

funderingar och möjligtvis intresse för andra kulturer/religioner. Pedagog 5 fortsätter förklara 

att det rör sig om brist på kunskap från personalens sida.  

I ett projekt som Leif Strandberg (2006) genomförde med några skolelever framhävde en elev 

att lärande ska vara ett likvärdigt möte där alla kan bidra med något; 

Vi inspireras av alla, lärare inspireras av elev, elev inspireras av lärare, elev inspireras av 

kamrater. Alla kan inspirera! Alla har något att bidra med. Det är så vi har inflytande, vi 

inspirerar, vi bidrar och vi tar emot det andra bidrar med. (Strandberg, 2006, s.70). 

Med detta citat vill jag poängtera att pedagogerna kan inspirera föräldrarna till att vara 

delaktiga i verksamheten genom det interkulturella förhållningssättet som förespråkas av 

bland andra Benckert m.fl. (2008). 
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I båda verksamheterna framgår en brist i fördjupade kunskaper om mångkulturellt arbete. 

Läroplanen håller fram att den kulturella mångfalden som blir allt vanligare i förskolan, gör att 

barnen kan ges möjlighet till en grundläggande respekt och aktning för alla människor oavsett 

bakgrund. Det ingår dessutom i förskolans uppdrag att få kunskap om andras samt föra vidare 

sitt kulturarv från en generation till nästa. Denna medvetenhet, om olika kulturer, ökar barnens 

förståelse och de kan lättare leva sig in i andras värderingar och villkor (Skolverket, 2011). 

Styrks av Vygotskijs välkända fras; vi lär av och med varandra.  

6.2.1.4 Stöd och stimulans på modersmålet 

Den svenska delen stimuleras helt klart och arbetas väldigt flitigt med, men stöd och stimulans 

på andra språk ägnas inte alls samma tid, snarare obefintligt. Det är svårt anser alla deltagande 

pedagoger, att stödja barnen i sitt modersmål när ingen i personalgruppen kan barnens språk. 

Calderon (2004) förklarar att om förskolan inte har personal som pratar barnets språk, kan man 

ta föräldrarna till hjälp, som har massor att bidra med. De kan bland annat skriva ord som barnet 

kan på modersmålet och läsa in sagor på CD. Som personal i flerspråkiga grupper måste man 

visa ett gediget intresse för barnets modersmål och kultur. Resonera, fråga och tillsammans leta 

efter översättningar stimulerar både modersmålet och det svenska språket. Att även fira 

varandras högtider är spännande och bygger bra relationer. 

Pedagogerna på Solstrålen ber barnen att benämna saker på olika språk vid vardagliga 

situationer. Detta förklarar Björk-Willén (2006) i sin avhandling, att då synliggörs barnens 

medvetenhet om att begrepp har olika benämningar på olika språk och samtidigt uppmuntras 

den språkliga medvetenheten av pedagogen. Flerspråkigheten blir därmed en given del av 

samspelet i förskolan. Vid matsituationer försöker pedagogerna att ta tillvara på de tillfällen 

som ges, genom att namnge saker så att barnen får berätta vad det heter på sina språk. Då tänker 

jag att pedagogerna varken kan bekräfta att det barnen säger är korrekt eller utmana dem vidare. 

Det blir en slags envägskommunikation utan bekräftelse eller vidare utmaning. Detta kan 

kopplas till Calderon (2004) som beskriver den stora tillgången som personal är som talar 

barnets språk. Det är lättare att lära nya ord i andraspråket om man redan kan dem på 

modersmålet. Kända begrepp på modersmålet underlättar förståelsen och inlärningen på 

svenska. Att här ha personal som kan resonera om ordens betydelse på de båda språken och 

tydliggöra skillnader och likheter mellan språken.  

Strandberg (2006) lyfter fram Vygotskijs grundantagande, att yttre interaktioner är källan till 

det inre tänkandet, som kan länkas samman med det ovannämnda. Med det menar jag att 

pedagogerna ska ta hjälp av barnen och föräldrarna. Föräldrarnas bidrag i detta kan vara att 

skriva ner vanliga begrepp kring matsituationer så pedagogerna lättare kan bekräfta det barnen 

uttrycker. Om pedagogerna uttalar fel kan barnen rätta dem, lära av varandra genom proximala 

utvecklingszoner. Ett förhållningssätt där allas kompetenser tas tillvara, skapar en god och 

trevlig verksamhet. Leif förklarar vidare att ett stort steg framåt vore om vi såg alla som lärande 

individer, att alla är i förskolan för att lära sig – alla kan bidra med något och alltid kan vi lära. 

Vi kan alla olika saker. Att lära av och med varandra, grundas i ett dialogiskt samspel, förklarar 

han vidare. Benckert m.fl. (2008) samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Strandberg, 

2006) manar att pedagogerna inte är den enda källan till kunskap utan barnen kommunicerar ju 

även med andra barn. Där den ständiga dialogen utvecklar barns språkliga kompetens. 
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Pedagogerna på Solstrålen har försökt få föräldrar att spela in kända barnsånger på sina språk 

som förskolan kunde ta del av men föräldrarna vill inte. Då funderar jag vad pedagogerna 

erbjuder för hjälpmedel att genomföra detta, om ens något alls..? Pedagogerna anser att det stöd 

som finns är det som barnen lär pedagogerna, vilket inte jag ser som ett stöd för barnen. Det 

som flera av pedagogerna från denna avdelning påpekade; ”att på förskolan lär vi oss svenska 

och hemma får de prata sina modersmål” och det som pedagog 3 sa; ”vad familjerna gör utanför 

förskolan, det bryr vi oss inte om - de får svenska här och modersmålet hemma” talar helt emot 

vad både forskning påvisar om modersmålsutveckling samt det som före detta rektorn vid 

Välkomsten i Luleå framhöll vid vårt samtal (personlig kommunikation, 16 november 2015). 

Rektorn förklarade, med stöd av Ladberg (2003) att det inte räcker att prata sitt modersmål 

hemma, barn måste även få stöd i förskolan. Om inte modersmål och kulturer uppmuntras i 

förskolan, plockar barnet bort det eftersom det anses oviktigt för barnet. Vidare förklarade 

rektorn att efter två år förlorar barn sitt språk som tankeverktyg, vilket även kan kopplas 

samman med det Ladberg beskriver om modersmålet som ett bra tankeredskap, att det språk 

som är längst utvecklat går lättare att använda.  

Pedagog 4 poängterar avsaknaden av att barnen får bli bekräftade i vardagen, någon som kan 

bekräfta det de säger på sitt språk som i sin tur skapar bättre självförtroende – en känsla av att 

äga sitt språk, med medhåll av Ladberg (2003).  

På avdelningen Morgonglimten, arbetas det flitigt med den svenska språkutvecklingen hos alla 

barn utefter Bornholmsmodellen. Pedagogen därifrån håller fram att eftersom barnen saknar 

grunderna de behöver i sitt modersmål så kan pedagogerna se att barnen inte tar till sig det 

svenska språket på samma sätt som övriga barn och att de inte har kunskap att lära barnen sina 

modersmål.  

Avdelningarna har fått låna böcker på biblioteket, men pedagogerna uppger att de inte var till 

någon hjälp när de själva inte kunde läsa böckerna för barnen. Här började jag tänka på 

hemsidan Tema modersmål (http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/) som är framställt 

av Skolverket. Det är en mötesplats för modersmål i förskola och skola där finns mängder av 

hjälp och användbart material att hämta. Bland annat böcker där texten står både på svenska 

och på barnets språk, så kallade tvåparallelliga böcker, som lätt går att läsa och följa med trots 

att man inte kan språket. Föräldrarna kan dessutom läsa böckerna hemma på sitt språk. Calderon 

(2004) konstaterar att vid bokläsning är det även betydelsefullt att ha en varierad bredd på 

böcker. Att till exempel läsa både de böcker som är typiska i den svenska kulturen samt 

klassiska sagor översatt på många språk. 

Pedagog 5 förklarade att det här med böcker och att låta föräldrarna läsa hemma för sina barn, 

inte var helt problemfritt. Det visade sig att flera av dessa föräldrar från andra länder var 

analfabeter vilket gjorde att barnen ändå inte fick höra boken hemma på sitt modersmål. 

Benckert m.fl. (2008) inflikar att många böcker finns inlästa på CD-skiva. Det gör att 

föräldrarna kan lyssna på böckerna tillsammans med sina barn och samtidigt titta på bilderna. 

Genom att de har fått lyssna på den tillsammans får föräldrarna djupare förståelse och kan med 

bildernas hjälp ändå uppmuntra barnet att återberätta bokens handling. 

Sagoläsning och berättande är en vanlig och återkommande aktivitet i den dagliga vistelsen på 

förskolan. Dessa stunder skapar många tillfällen för interaktion med varandra och barnen tränas 

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/
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i att lyssna, återberätta och samtala. Berättarstunden ger dessutom tillfälle att associera till egna 

erfarenheter. Benckert m.fl. (2008) förklarar att böcker ska finnas i många olika utföranden på 

förskolan, både svenska barnböcker och barnböcker översatta till olika språk men även böcker 

med olika miljöer där barn och familjer kan känna igen sig. Att ha böcker på olika språk och 

från olika länder stärker kunskapen om världen och flerspråkigheten. De olika skildringarna 

lyfter gemenskapen med barn världen över. 

Benckert m.fl. (2008) poängterar att för de barn som har modersmålet som sitt starkare språk, 

är det mest språkutvecklande att få höra en saga på sitt språk innan den blir läst på svenska. 

Barnet får då en djupare förståelse för sagans handling. Att en saga läses på många språk berikar 

hela barngruppen eftersom det väcker nyfikenhet och kunskap om att även andra språk finns. 

Vi kan alla ha förståelse för att barn som kommer till en förskola och inte kan förmedla sig, har 

det tufft i början, oavsett ålder. Benckert m.fl. (2008) tydliggör hur pedagoger kan stödja barns 

förståelse utan att själv kunna språket som barnet har som modersmål. Att använda en skrivbok 

är ett sätt. Där kan både pedagoger och föräldrar skriva ner viktiga ord och fraser som används 

i vardagen, både i hemmet och på förskolan. En egengjord ordbok med bilder kan även det 

förenkla vardagen. Att synliggöra barnets modersmål på avdelningen är ett annat sätt och är 

dessutom väldigt viktigt; exempelvis genom ett alfabet, böcker, affischer med mera. Låna 

barnets favoritmusik av föräldrarna och få tidningar som ska kastas på biblioteket som barnet 

får klippa i, är andra sätt. Att få hjälp av föräldrarna kan vara ett sätt men här påpekar de 

intervjuade pedagogerna att föräldrarna oftast är lika dåliga på svenska och kan heller ingen 

eller väldigt lite engelska. 

6.2.1.5 Hjälpmedel 

På avdelningen Solstrålen används teckenspråk lite sporadiskt. De har ’veckans tecken’ uppsatt 

på ett skåp som de tränar mer påtagligt än något annat tecken just den veckan. De tecken som 

varit veckans tecken samlas i en pärm. Vid mitt besök på avdelningen är detta det enda som 

visar att tecken används. Hur det mer generellt nyttjads, det vet jag inte. När det gäller 

användningen av tecken, eller som jag ser det TAKK, så är det önskvärt av några pedagoger att 

använda detta oftare i vardagen. Citat av Pedagog 2; ”vid exempelvis matsituationer använda 

tecken vid all benämning av något”. På följdfråga varför det inte görs, ges svaret; ”tror det beror 

på bristande intresse och viljan att lära sig och ta till sig annat”. Ladberg (2003) bekräftar att 

numera betecknas teckenspråk som en god hjälp för barn att tillägna sig ett nytt språk, det är 

lättare att se tecken än att höra orden. 

6.2.2 Medvetenhet och engagemang 

6.2.2.1 Bemötande 

Flera av pedagogerna från avdelningen Solstrålen beskrev att eftersom barnen ofta blev 

duktigare än föräldrarna på svenska, användes de många gånger som tolk. Pedagogerna tyckte 

att det fungerade bra. I samtalet med Välkomstens före detta rektor (personlig kommunikation, 

16 november 2015), kom detta på tal. Rektorn menade att så får det inte gå till och förklarade 

att ”föräldrarna ska trygga barnen och inte tvärt om - föräldrarna ska få vara föräldrar”.  Pedagog 

1 berättade om svårigheterna med tolksamtal och att det ofta uppstod missförstånd mellan 

pedagog, tolk och förälder. Rektorn vid Välkomsten förklarade att när det gäller tolksamtal så 
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måste beställaren vara proffsig, i den meningen att ta reda på från vilken del av landet familjen 

kommer ifrån, för att få rätt språk/dialekt hos tolken.  

En av pedagogerna från Solstrålen påpekade en önskan om att nyanlända fick mer information 

rörande förskolan innan de för första gången kom till verksamheten. En av de återkommande 

svårigheterna för nyanlända föräldrar, som Lunneblad (2006) framhåller, är att anpassa sig efter 

den svenska förskolans rutiner. Men här ligger det även på personalens engagemang att visa 

intresse för att göra nyanlända införstådda, vara övertydlig och medveten om vilka missförstånd 

som kan uppstå när det gäller just rutiner, klädsel med mera.  

Hur barn och föräldrar bemöts, menar jag, handlar inte enbart om hur kommunikationen ser ut. 

Det handlar även om ett förhållningssätt där alla är lika värda och har rätt till en anpassad 

verksamhet och där trygghet och tillit är ledstjärnan.  

Ladberg (2009) förklarar att ibland blir vi i förskolan tvungna att ta emot riktigt små barn trots 

att det saknas modersmålsstöd. Bekräfta barnet och att kommunicera med andra medel än 

språket blir då viktigt. Författaren ger exempel på flera användbara sätt för pedagogerna; ta reda 

på rutiner och vanor hemifrån. Barnet känner då igen sig om personalen gör som föräldrarna 

brukar göra vid exempelvis måltider och vila. Vanliga och betydelsefulla uttryck som barnet 

brukar använda är en fördel att ha vetskap om. Här kan nämnas favoritleksaken och 

toalettbesök. Tillsammans med barnet kan man lyssna på en skiva med barnets språk inspelat. 

Med tiden då barnet känner mer trygghet kan svenska ord börja användas i välkända situationer. 

Dessa medel ska vara en nödlösning, en modersmålslärare eller annan kunnig i språket är att 

föredra. Ladberg bekräftar att ”nödlösningen” (s. 150) som denna, förekommer tyvärr alltför 

ofta i förskolorna. 

Benckert m.fl. (2008) påtrycker att man i arbetslaget ska diskutera igenom vilket 

förhållningssätt mot flerspråkighet och mångkulturalism som ska råda. Det är även viktigt att 

skaffa sig kunskap om detta för att på bästa sätt kunna bemöta familjer med olika bakgrund. 

Det gäller för pedagogerna att hjälpa barnen att känna stolthet över sin bakgrund och stärka sin 

identitet. Strandberg (2006) menar att utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv, kan det till 

en början göras med så enkla medel som att ställa iordning en god lärandemiljö. Benckert m.fl 

förklarar vidare att om personalen har likvärdiga förväntningar på alla barn stärks lärandet för 

de barn som talar annat modersmål.  

6.2.2.2 Synliggörande av språk och kultur 

När det gäller synliggörande av andra kulturer på avdelningarna handlar det om medvetenhet 

och engagemang från pedagogerna, vilket jag även fick medhåll av pedagog 5. På avdelningen 

Morgonglimten har de försökt få föräldrarna att berätta men att de då mötts av ett motstånd att 

nu lever de i Sverige och då är det svenska kulturen som gäller. Men samtidigt framhävde 

pedagogen att i det läget borde de ha varit mer engagerade och förklarat att vi även vill lära oss 

om deras kultur. För ett framgångsrikt lärande behövs, enligt den sociokulturella 

teoribildningen, att förskolepersonalen tar reda på vilka kulturella redskap ett barn bär med sig 

och språket är ett – språk och lärande är varandras redskap (Skolverket, 2013b; Smidt, 2010). 

Förskolans uppdrag styrker detta resonemang (Skolverket, 2011):  
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Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen 

utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan ska 

bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får 

stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (s.6) 

Det finns många delar i läroplanen som berör barns språk, kommunikation och identitet på olika 

sätt. I och med det så borde det ägnas mer tid åt detta i de undersökta verksamheterna, men som 

pedagog 5 påpekar, anses planeringstiden vara för knapp. 

När flera av pedagogerna poängterade att det ligger i deras intresse att skaffa sig kunskap om 

flerspråkighet reagerade jag. Eftersom pedagogerna inte verkar ta reda på den fakta som de 

behöver, undrar jag om detta intresse saknas? Eller är det lust, ork, rädsla eller är det brist på 

planeringstid som en av pedagogerna påpekade, som hindrar? Brist på planeringstid kan jag 

knappast se är den största hämningen. 1,5 timme per vecka kanske är i underkant, men då gäller 

det att ta tillvara på alla tillfällen som ges och att även nyttja lugnare stunder på dagen, 

exempelvis vid vilostund. Jag menar att här brister engagemanget kring de barn som har en 

annan bakgrund. Ska inte de få samma möjligheter som övriga barn? Om det handlar om lust, 

rädsla eller ork kan jag tänka mig att det är ’det nya’ som sätter stopp. Nytt tänk, nytt arbetssätt, 

nya kontakter och ett förändrat förhållningssätt - att skapa ett arbetssätt som präglas av ett 

mångkulturellt förhållningssätt. Detta styrks med ett citat av Calderon: 

Respekt för det som är annorlunda, nyfikenhet på det som är nytt, ett kärleksfullt och öppet 

förhållningssätt mot alla barn och föräldrar och plats för alla att komma till tals. Det är grunden 

för en förskola som ger trygghet, utveckling och minnen för livet, så som vi alla önskar. (2004, 

s.59) 

6.2.2.3 Stöd och stimulans på modersmålet 

Medvetenhet och engagemang i hur modersmålet kan stödjas och stimuleras visade sig saknas. 

Det handlar om att vara medveten om vilka hjälpmedel och resurser som faktiskt finns att tillgå 

i kommunen, bara man engagerar sig i att ta reda på detta. Ansvaret läggs på pedagoger och 

styrs av deras intresse och möjlighet att ta reda på mer om stödjande resurser. Även att ta fram 

hjälpmedel som de kan använda, i väntan på att kommunen besvarar deras påtryckningar om 

att modersmålsstöd i förskolan är något som behövs och önskas. Det finns många fina 

hjälpmedel på internet, men då gäller det att vara kritisk till källor och material som hittas och 

används. Kan de vara pålitliga och är de vetenskapligt grundade? 

Ladberg (2003) framhåller att ett bra språkstöd kräver en medvetenhet både på verksamhetsnivå 

och på ledningsnivå. I förskolan innebär det att skapa språkstimulerande miljöer och rika 

språksituationer som stödjer familjerna i språkutvecklingen. Från ledningen betyder det en noga 

övertänkt placering och fördelning av barn med olika språkliga bakgrunder, organiseringen av 

barngruppernas storlek samt att ge stöd till förskolepersonalen. Personalen behöver 

kontinuerligt få möjlighet till fortbildning i såväl språkstimulerande arbetssätt som i språk- och 

kulturfrågor generellt. Dessutom behöver personalen vägledning för bearbetning av attityder 

som begränsar barns möjligheter. 

Pedagogerna nämner lärplattan som finns tillgänglig på båda avdelningarna med pedagogiska 

barnspel, i likhet med det Strandberg (2006) skriver om IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi) – ett verktyg för lärande. IKT är på stor frammarsch i dagens 
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samhälle och det gäller att nyttja det som erbjuds i form av applikationer och stödmaterial på 

lärplattor och datorer. När barn sitter med dessa lärplattor ”gör de innan de vet” (Strandberg, 

2006, s.93), lärmetoder som barn är duktiga på, enligt författaren. Jämlikt Vygotskijs tankar 

kan man här se en inneboende kompetens hos de små barnen, där ”aktivitet är nyckel till 

utveckling” (s. 94). De har ”förmågan att agera huvudet högre än vad det är, inom ramen för 

utvecklingszonen” (s.94). Interaktionen barn – IKT är likvärdigt samarbetet med mer kapabla 

kamrater som hör till Vygotskijs välkända fraser.  

 

Några tips av tidigare rektor vid Välkomsten i Luleå vad gäller modersmålslärare/pedagoger 

(personlig kommunikation, 16 november 2015): 

 Utbilda modersmålslärare 

 Ta emot modersmålsstöd via en dataskärm, att kommunen köper kompetens från annan 

kommun. 

 Ta hjälp av den kompetens som samhället erbjuder och att dessa utbildas samtidigt som 

stödet ges.  
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7. Implikationer för förskolan 

”Vi måste ha insikt i att vi inte förstår!” (personlig kommunikation, 16 november 2015). 

Litteraturen som jag bearbetat under arbetets gång har gett mig en inblick i vad det innebär att 

arbeta med flerspråkighet och mångkulturalitet. De genomförda intervjuerna visar att arbetet 

med flerspråkiga barn kan utvecklas och fördjupas ytterligare. Alla de deltagande pedagogerna 

poängterar att arbetet med en mångkulturell barngrupp är både energikrävande och utmanande 

men samtidigt rolig och inspirerande. Det handlar inte bara om språk utan även om 

kulturskillnader som inte alltid är så lätta att bemästra. Att ge stöd och stimulans till flerspråkiga 

barn handlar väldigt mycket om eget engagemang på verksamhetsnivå från pedagogerna och 

hela arbetslaget. Pedagogerna måste bara vara uppfinningsrika och ha en vilja att förbättra sin 

verksamhet. Att vara medveten om tillgängligt material, leder vidare till vad vi som arbetar 

inom förskoleverksamheten kan kräva av ledningen i kommunen. Vilka medel har 

verksamheterna rätt till? Det handlar kort om att vara engagerad i barnen och hela barngruppen. 

Att se alla barn och ge de barn som behöver, det stöd som krävs så att alla barn får en likvärdig 

vistelse i förskolan samt lika möjligheter till lärande och utveckling.  

Skolverket samt Myndigheten för skolutveckling har framställt många bra och informerande 

stödmaterial. Dessa kan bidra med både ökad kunskap samt tips på hur man kan inta ett 

interkulturellt förhållningssätt, där barns flerspråkighet ses som en rik kompetens och en 

tillgång i barngruppen. I stödmaterialen finns dessutom tips på var man kan få tag i konkret 

material att arbeta med i sin verksamhet. Analyser och granskningar av nuvarande stödmaterial, 

är av vikt för att fortsatt utveckling ska ske inom området. 

Ämnet modersmål måste få större utrymme i alla verksamheter och varje arbetslag måste 

tillsammans ta ställning till en mängd frågor som rör detta. Den viktigaste frågan, kopplat till 

denna studie är ändå hur modersmålet kan bli en integrerad del av verksamheten, där alla barn 

får utvecklas efter sina förutsättningar och behov blir tillgodosedda. Alla barn ska få känna 

stolthet över sin bakgrund och där språk och identitetsskapande får gå hand i hand. Jag citerar 

Gunilla Ladberg (2003) ”Det är en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål men också 

att få lära sig språket i det samhälle man lever i” (s.5). 

Kunskap och engagemang hänger ihop, precis som lek och lärande. Utan kunskap blir 

engagemanget inte tillräckligt och utan engagemang blir kunskapen bristfällig. Det är med 

andra ord av yttersta vikt att forskning och studier görs om just syftet bakom denna studie. 

Alltså hur man kan arbeta med flerspråkighet och modersmålsstöd på små orter med färre 

möjligheter. Studien har bidragit med en ökad medvetenhet om det som läroplanen understryker 

om modersmål. Pedagoger på mindre orter behöver vidare kunskap i ämnet flerspråkighet. 

Denna studie bidrar till att pedagoger själva reflekterar och tänker till kring vad som måste 

förändras för att förbättra förskoleverksamheten. Studien är verkligen högaktuell i tiden, i och 

med de flyktingar som strömmar in och gör att omsorgsbehovet ökar markant. Behovet av 

ytterligare studier inom området är uppenbart. Flerspråkiga barn kommer alltid att finnas i 

någon utsträckning på varje förskola, vilket betyder att pedagoger behöver börja fundera, 

reflektera och väcka tankar. Men framförallt söka kunskap och bygga upp ett engagemang. 
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8. Fortsatt forskning 

Min studie baseras enbart på intervjumaterial med förskollärare i verksamheter belägna på en 

liten ort, där invånarantalet är mindre än 10 000. För att fördjupa mina resultat vore det 

intressant att göra ytterligare en studie, som då skulle baseras på både observationer och 

gruppintervjuer (fokusgruppintervjuer). För att få ut så mycket som möjligt av den studien, hade 

det varit bra att göra ett flertal observationer i två olika förskolor. En förskola med pedagoger 

där ingen talar barnens modersmål och en där en i personalen talar samma språk som åtminstone 

ett av barnen. Ett besök i annan kommun kan då bli aktuellt, där det finns 

modersmålspedagoger. Det intressanta kan då vara att se hur språkundervisningen skiljer sig åt 

men även vilka likheter som finns. På så vis kan man identifiera de stora utmaningarna som 

pedagoger på mindre/små orter ställs inför. Vilka fördelar har arbetslag där det ingår personal 

från olika språkgrupper och kulturer? Vilka strategier utvecklar pedagoger i de arbetslag, där 

ingen talar barnets språk, för att hjälpa barnen i deras språkutveckling? Finns det några 

hjälpmedel som är lämpliga att använda sig av då man inte kan kommunicera med barnet på 

dess modersmål. Teckenspråk liknande TAKK är ett hjälpmedel, men likafullt ett hjälpspråk 

som inte kan ersätta modersmålet. 
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