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ABSTRAKT 
 

Syftet med detta examensarbete var att få en djupare förståelse kring hur 

aktiva pedagoger arbetar kring de flerspråkiga barnen i förskolan. De 

forskningsfrågor jag ställer är: Hur blir dessa barn integrerade i den 

svenska förskolan och vilka möjligheter har de till att utveckla sitt 

modersmål? Hur ser arbetet kring de flerspråkiga barnen ut? För att få 

denna förståelse har en kvalitativ intervjustudie med sex pedagoger inom 

olika förskolor genomförts. 

Studien utgår från den aktuella Läroplanen för förskolan och ett 

sociokulturellt perspektiv där språket lärs i ett samspel med andra.  

Resultatet av intervjuerna och studier visade att barn lär sig språket i ett 

samspel med barn och vuxna. Pedagogerna jobbar aktivt med att benämna 

och vara tydliga i sitt språk, men även kroppsspråk och bilder spelar en 

viktig roll. Pedagogerna är överens om att det är en viktig del i arbetet att 

dessa barns modersmål stimuleras. 

Nyckelord: Flerspråkig, förskola, modersmål, sociokulturell teori,  
språkutveckling.  
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1. INLEDNING 

 
Sverige är mångkulturellt. Vart fjärde barn som växer upp i Sverige har 

sina rötter någon annanstans i världen. De har tillgång till flera språk och 

fler världar än de enspråkiga svenska barnen. Förskolan blir för många av 

dessa barn och deras föräldrar den första kontakten med det svenska 

samhället. Förskolan blir en kulturell mötesplats och har en viktig uppgift 

att ta tillvara de kulturella mervärdena och utveckla flerspråkigheten. En 

chans att berika verksamheten och varandra. (Calderon, 2004, s. 7) 

 

Anledningen till att jag valt att inleda min studie med ett citat är att det på ett bra sätt 

beskriver och sammanfattar vikten av att vi som blivande pedagoger har en kunskap om de 

flerspråkiga barnen. Det är viktigt att uppmärksamma flerspråkiga barn och deras situation för 

att det är något som är högaktuellt i dagens samhälle. Som Calderon (2004) nämner i citatet 

ovan är Sverige mångkulturellt och många barn växer idag upp i flerspråkiga familjer. Det är 

viktigt att på förskolan kunna hjälpa barn med annan bakgrund än svensk att utveckla och 

stimulera både det svenska språket, men även deras modersmål.  Skans (2011) lyfter i sin 

avhandling att barn med annan språklig bakgrund är något vi kommer att möta i förskolan, för 

många är förskolan den första kontakten med det svenska språket. Pedagogerna måste här 

kunna möta dessa barn och även hjälpa till med utvecklingen av deras modersmål. Även 

Benckert, Wallin & Håland (2008) lyfter detta och menar att det ofta är i mötet med förskolan 

som man kommer i kontakt med den svenska kulturen. Här är det viktigt att pedagogerna 

tänker på sitt bemötande och förhållningssätt. Hyltenstam (1996) menar att ”Sverige har en 

generös och ambitiös målsättning när det gäller invandrarbarns språkutveckling, en 

målsättning som är mycket viktigt i dagens värld och värd att värna om” (s. 213) Denna 

målsättning visar vikten av att man respekterar människor och deras ursprung. Det är viktigt 

att vi värnar om det svenska språket och kulturen men även andra språk och kulturer.   

Genom denna studie har jag en förhoppning om att få en djupare förståelse för hur pedagoger 

i förskolan arbetar med flerspråkiga barn. I Lpfö98 (2010)  poängterar man att pedagoger ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet till utveckling av 

både modersmålet och det svenska språket. Jag anser att det är av vikt att man som pedagog 

har en kunskap om detta. Intresset för ämnet kommer utifrån jag har en flerspråkig bakgrund 

och föräldrar med utländskt ursprung. Jag upplever att vi under vår utbildning inte fått något 

större kunskap rörande arbete med flerspråkiga barn i förskolan, en kunskap vi saknar, med 

tanke på att Sverige är ett mångkulturellt land. Möten med barn som har ett annat modersmål 

än svenska är något jag som blivande förskollärare med största sannolikhet kommer att möta i 

mitt arbete och då känner jag att den här kunskapen är viktig att ha. I denna uppsats är jag 

intresserad av att belysa de flerspråkiga barnens integration i förskolan och deras möjligheter 

att utveckla både modersmål och det svenska språket. Integration för mig är att de flerspråkiga 

barnen har en trygg identitet, är accepterade av andra och att de andra barnen kan se dessa 

barns olikheter och likheter som något positivt samt att de får en chans att delta i förskolan på 

samma villkor som de svenska barnen. 

Arbetsfördelning: Detta arbete inleddes tillsammans med Sara Nilsson och på grund av 

personliga skäl var jag tvungen att avbryta arbetet. Det vi hann göra tillsammans är 

bakgrunden och 6 intervjuer. Intervjufrågorna är författade tillsammans med Sara Nilsson. 

Analysen och sammanställningen av intervjuerna är gjorda enskilt. Syfte och frågeställningar 
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har bearbetats vidare efter att sammarbetet upphört. Jag har sedan på egen hand kompletterat 

med två nya intervjuer. Resterande arbete har jag gjort på egen hand. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att studera och skapa en djupare förståelse för flerspråkiga barns integration i den 

svenska förskolan och deras möjligheter att utveckla sitt modersmål. Utifrån detta syfte har 

jag utvecklat följande frågeställningar till undersökningen: 

– Hur beskriver pedagogerna sitt arbete kring flerspråkiga barn? 

– På vilka sätt integreras dessa barn in i barngruppen? 

– Vilka möjligheter har de att utveckla sitt modersmål? 

 

3.BAKGRUND 

Inledningsvis definieras några centrala begrepp som modersmål/förstaspråk, andraspråk, 

flerspråkiga/tvåspråkiga barn, minoritetsbarn, identitet, mångkulturell samt integration. Dessa 

är betydelsefulla i min studie. Sedan görs en historisk tillbakablick för att lyfta fram hur det 

har sett ut kring flerspråkighet tidigare, detta för att kunna se skillnaden gentemot hur det ser 

ut idag. Hur är flerspråkighet förankrat i Läroplanen för förskolan? Vilka teorier knyter an till 

barns språkutveckling? Hur ser barnets språkutveckling ut under de första åren, är det någon 

skillnad att lära sig ett eller flera språk? På vilket sätt kan man stimulera barns 

språkutveckling med hjälp av olika uttrycksmedel? Vilken betydelse har leken? På vilket sätt 

har barnets identitetsutveckling en del i detta? Vad har egentligen identitet med modersmålet 

att göra? Många av dessa frågor kommer att försöka besvaras nedan. 

3:1 Definition av centrala begrepp 

Här ges en definition av begrepp som förekommer i arbetet. 

Modersmål/Förstaspråk - Det språk som barnet först lär sig. Svensson (2009) skriver att barn 

kan ha flera modersmål om de t.ex. har lärt sig båda föräldrarnas språk parallellt med 

varandra. 

Andraspråk – Det språk som barnet lär sig efter att ha lärt sig modersmålet/förstaspråket. 

Svensson (2009) menar att även andraspråket lärs i det sociala sammanhang som barnet 

befinner sig i.  

Flerspråkiga/tvåspråkiga barn – Barn som behärskar och kan använda flera språk (Svensson, 

2009). 

 

Minoritetsspråk – Det språk som minoritetsgrupper använder. Svensson (2009) poängterar att 

minoritetsspråket måste individen kunna för att delta helt i samhällslivet. 

 

Identitet – Vem är jag? Självbild och en medvetenhet om vem man är.  I Lpfö98 (2010) står 
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det att förskolan ska sträva efter att tvåspråkiga barn utvecklar sin kulturella identitet och 

känner sig trygg i den. 

Mångkulturell – Innefattar många olika kulturer. 

 

Integrering – Att anpassa situationen för flerspråkiga barn så att de känner en gemenskap med 

de andra barnen i förskolan (Bozarslan, 2001). 

3.2 Historisk tillbakablick 

Begreppet hemspråk är ett begrepp som användes förr. Hemspråk idag har ersatts med 

begreppet modersmål.  

 

I rapporten ”Flera språk – flera möjligheter” lyfter Skolverket (2003) fram hur flerspråkighet 

är något som alltid har funnits. I Sverige har vi samiskan och finskan som funnits vid sidan 

om svenskan. Behovet av hemspråk är något som har tilltagit i takt med förändringar i 

samhället menar Paulin (1994). Hemspråksundervisningen, som Paulin (ibid.) kallar det, har 

en historia som börjar ganska sent. På 1960- och 1970-talet kom många invandrarbarn i 

anknytning till arbetskraftsinvandringen som ägde rum. Skolverket (2003) skriver att utöver 

detta kom även flyktinginvandringen som började under 1900-talets sista årtionden. Paulin 

menar att man inte hade någon kunskap om den nya situation som dessa barn medförde. 

Följden av detta blev assimilation. Han menar att det fanns en tveksamhet i hur man skulle 

organisera förskolan för invandrarbarnen. Den allmänna uppfattningen var att barnen skulle 

lära sig svenska fort, föräldrarna fick rådet att prata svenska med sina barn så alla skulle lära 

sig språket så fort som möjligt. Målet med detta var att barnen skulle bli svenskar. Man hade 

inte förståelsen för att det inte bara handlade om att lära sig språket. Paulin poängterar att 

”[…] den viktigaste faktorn för barnen och deras utveckling och välmående är en trygg 

identitetsutveckling och klar kulturtillhörighet som inte ifrågasätts.” (1994, s. 10). Hyltenstam 

(1996) menar att det först i slutet på 1960-talet började läggas vikt vid invandrarbarns 

språkutveckling i barnomsorgen. Man hävdade att invandrarbarnen skulle ha samma 

möjlighet som de svenska barnen att delta i barnomsorgen. Samma mål skulle gälla för alla 

barn. Fortsättningsvis skriver han hur barnen genom lek skulle kunna tillägna sig svenska 

språket på ett okonstlat vis.  

 

Paulin (1994) beskriver hur skolorna under 1970-talet kom in i integrationspolitiken, då 

skolan fått en ökad kunskap och förståelse för hur situationen för invandrarbarn barn såg ut. 

Skolorna gick nu ifrån assimilation och utgick istället till att alla barn skulle ha rätt till sin 

identitet, sin kultur och sitt modersmål, något som även Hyltenstam (1996) betonar. Han lyfter 

tre skäl till detta: det första var att insatserna till att lära invandrarbarn svenska inte hade lett 

till någon större språkutveckling. Det andra var att forskningsresultat och teorier från olika 

forskare visade att ”[...] inlärningen av svenska språket borde baseras på utvecklingen av 

barnets modersmål.” (s. 189) Och det tredje skälet som lyftes fram var att krav ställde på att 

förskoleverksamheten skulle främja barnens modersmål genom hemspråksträning. Paulin 

(1994) beskriver hur man under 1970-talet i Sverige hade en debatt om hur barn skulle bli 

tvåspråkiga. Man förstod vikten av att barnen skulle få behålla sitt modersmål och sin 

identitet, men visste inte detta skulle uppnås.  

 

Hyltenstam (1996) beskriver hur invandrarutredningen sedan formulerade mål som baserades 

på jämlikhet, valfrihet och samverkan, något som antogs av riksdagen 1975. Aktiv 

tvåspråkighet ansågs vara viktigt och i detta hade förskolan en viktig roll. Paulin (1994) 
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skriver om hur hemspråksreformen kom 1977, vilket innebar att barnen hade rätt till 

hemspråksundervisning. Hyltenstam (1996) talar om hur det från början gällde från 

sexårsåldern, vilket många ansåg var för sent. 1978 kom detta att ändras till att gälla från 

femårsålder. 1989 togs ytterligare ett beslut: hemspråket skulle innefatta alla barn i förskolan, 

från 0-6 år. Kravet för att få hemspråksstöd var att man hade någon av föräldrarna som hade 

ett annat modersmål än svenska vilket talades dagligen tillsammans med barnet. Det 

påbörjades även under denna tid utbildning för tvåspråkiga förskollärare samt utbildning av 

hemspråkslärare.  

3.3 Förankring i styrdokument och skollag 

Förskolan styrs av skollagen och styrdokumenten. Allt som sker inom ramen för förskolan ska 

ha förankring i styrdokumenten, som för förskolan är Lpfö98 (2010). 

Calderon (2004) menar att ”Styrdokumenten stöder en mångkulturell förskola.” (s. 8) I 

Lpfö98 (2010) tydliggörs hur arbetet i förskolan ska planeras, genomföras och utvecklas. Det 

som ska stå i centrum är barnens utveckling och lärande. Calderon (2004) poängterar också att 

det i läroplanen står att man ska se flerspråkighet som en tillgång. Om man utvecklar sitt 

modersmål samtidigt som det svenska språket så gynnar och kompletterar språken varandra, 

vilket leder till en miljö där både språk och kultur utvecklas. Läroplanen betonar att alla barn 

utifrån sin egen bakgrund samt på egna villkor ska ges möjlighet till utveckling i förskolan. 

Det är viktigt att man ser till den språkliga och kulturella tillhörigheten.  

I Lpfö98 (2010) kan man läsa om förskolans uppdrag vilket bland annat behandlar hur ”Det 

svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald.” (s. 6) Pedagogerna i förskolan har ett 

uppdrag som innebär att stärka och bereda barnen för att bli demokratiska medborgare. 

Genom att göra barnen medvetna om sin kultur och även andras kulturer får barnen en inblick 

i hur andras förutsättningar och värderingar ser ut. Det är av stor vikt att man i förskolan ger 

barn med utländsk bakgrund stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Skollagen 

(2010:800) lyfter att man i förskolan ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Vidare skriver man 

i Lpfö98 (2010) om hur ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling.” (s. 7) Det är av stor vikt att pedagogerna i förskolan arbetar för att se till 

barnens nyfikenhet och intresse, samt stärka de enskilda barnens språkutveckling. Genom att 

barn med utländsk bakgrund har utvecklat sitt modersmål får de också lättare att ta till sig det 

svenska språket. Det är viktigt att man i förskolan ger barn med annat modersmål 

förutsättningar att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

3.4 Teorier om språkutveckling 

Här beskrivs den allmänna språkutvecklingen då mycket är gemensamt med 

språkutvecklingen för flerspråkiga barn. Det finns dock några skillnader i språkutvecklingen, 

vilket jag tar upp i språkutvecklingen för flerspråkiga barn. Här lyfts även flera teorier som 

beskriver hur barn lär sig ett språk. Inledningsvis presenteras ett par teorier och därefter det 

sociokulturella perspektivet vilket är det som genomsyrar arbetet.  

3.4.1 Allmänt – från 0-6 år 

Baker (1996) menar att ”Man lär inte ut ett språk till små barn: de fångar själva upp det. 

Språket blir en biprodukt av lek och samspel med människor, och det finns massor med tid till 
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att skaffa sig det.” (s. 42) Språket är något som faller sig naturligt för små barn precis som när 

de lär sig att hoppa. 

Arnqvist (1993) och Svensson (2009) skriver att barnets första ord oftast kommer under det 

första levnadsåret. Sociala sammanhang i barnets vardag har en stor betydelse för 

språkutvecklingen. Vid ett års ålder kan det komma enstaka ord från barnet, det betyder inte 

att de förstår ordet, och ordet behöver inte komma tillbaka förrän flera månader 

senare(Almqvist, 1993, Svensson, 2009). Ladberg (1999) poängterar att barnets språkliga 

utveckling sker med hög hastighet under deras första år. Här kan den vuxne enligt Svensson 

(2009) hjälpa barnet att lära sig nya ord genom ”[…] korta ord och tala med ljus och långsam 

röst samt göra ständiga upprepningar.” (s. 79) Man kan även genom sånger, lekar och 

bokläsning stimulera barnets språkutveckling.  

Vid tvåårsålder kan barnet enligt Permer (1987) 200-300 ord. Svensson (2009) skriver hur 

barn vid tvåårsåldern kan ha svårt att kombinera orden. De som inte känner barnet kan ha 

svårt att förstå vad de menar under ett samtal. Båda författarna talar om två ords satser, där 

barnet kan sätta ihop meningar på två ord.  Svensson menar att när barnet nått denna nivå, blir 

begreppsutvecklingen klarare och tydligare. Barnet förstår mer än vad de kan uttrycka och 

kan även ändra språket om de känner att det första de sagt inte nått fram. I den här åldern har 

barnet fått en förståelse för sitt namn och kan själv säga sitt namn (Permer, 1987).  

När barnet nått treårsåldern så ökar barnets aktiva ordförråd (Svensson, 2009). Barnets 

ordförråd ligger nu på ungefär 900 ord. Barnet börjar också prata i tre-fyra ords satser. Permer 

(1987) och Svensson (2009) säger emot varandra när det gäller barnets böjning av ord. 

Svensson anser att barnen gör ett försök till att böja orden, men oftast böjs de fel, medan 

Permer (1987) anser att barnen böjer orden rätt. Svensson (2009) menar att barn i treårsåldern 

samtalar mer och mer med sina kamrater under lekens gång. De är frågvisa och har förmågan 

att kunna lyssna, dock har de svårt med att anpassa språket till andras förståelse. Barn i den 

här åldern inte har alla språkljud. Ord som innehåller r, s, tje – och sje-ljud kompenserar de 

med andra ord.  Rim och ramsor roar treåringar enligt och är något som man bör nyttja 

gällande barns språkutveckling (Permer, 1987). 

Svensson (2009) menar att när barnen uppnått fyraårsålder har de utvecklat förmågan att 

kunna rätta språket till mottagaren. De kan prata med både barn i sin ålder och med vuxna. 

Barn i fyraårsåldern har lättare att kommunicera med andra barn i leken och har nu även 

skapat förståelse för deras situation. De talar rent, men har dock fortfarande svårt med en del 

ljud, främst sje-ljudet. Han hävdar att barnens språkliga utveckling nu liknar mycket av den 

vuxnes uppbyggnad. Båda författarna håller även med om att koncentrationen vid denna ålder 

är hög. Barnen kan prata samtidigt som de sysslar med något helt annat. Svensson (ibid.) 

anser att när barnet är fyra år så leker de mycket med språken, de är väldigt språkligt aktiva.  

När barnet fyllt fem år menar Svensson (2009) och Permer (1987) att rollekar är något som är 

populärt bland barnen. De kan nu lättare följa med i språket och genom det återberätta 

berättelser och händelser som inträffat på förskolan eller hemma. Svensson (2009) anser att 

barnen nu skapat sig ett finare språk, till exempel när de ska be om lov eller vill ha hjälp av 

någon.  

I sexårsåldern använder och intresserar sig barnen mycket för slang, svordomar och ramsor 

(Svensson, 2009).  Denna period är lekfull och barnen är aktiva i språket. Här börjar barnen 

även få upp ögonen för skriftspråket. 



 

6 

 

 

3.4.2 Språkteorier 

Hwang & Nilsson (2003) beskriver Piagets kognitiva teori som tar upp barns språkutveckling. 

De poängterar vikten av att barn ges språkliga erfarenheter av människor i dess närhet. Det är 

även viktigt att vi vuxna genom kommentarer och frågor återkopplar vad barnet säger, detta 

för att gynna barnets språkutveckling. Vidare beskrivs att barnet behöver få stimulans genom 

språket. Genom att reflektera och kommunicera får barnet en upplevelse av hur tanken och 

språket hänger ihop. 

Här hävdar även Vygotskij (2001) vars sociokulturella perspektiv behandlar barns 

språkutveckling, att utan social kommunikation utvecklas varken barnets språk eller tänkande. 

Hwang & Nilsson (2003) skriver om Vygotskijs tankar och menar att barnets utveckling sker 

genom socialt samspel med familj och pedagoger. För att barnet ska kunna lära sig att hantera 

livet är språket det viktigaste verktyget. Han menar att barnen utvecklar sitt tänkande genom 

att delta i olika typer av samtal tillsammans med andra. Vygotskij (2001) menar till motsats 

från Piaget att barn föds sociala och att språket blir en utåtriktad handling genom dialog med 

andra. Som Strandberg (2006) skriver, utifrån Vygotskijs tankar, är språket däremot inte något 

som man föds med. Hjärnan är den som möjliggör språkutvecklingen, dock menar han att det 

måste finnas resurser för detta. ”I en värld utan kommunikation uppstår inget språk.” (s. 20) 

”Det är alltså i full aktivitet med hjälp av tillgänglig kultur som människor förvärvar sina 

förmågor.” (s. 21) 

Arnqvist (1993) tar upp Piagets kognitiva teori och beskriver hur han delat in språket i två 

olika delar. Egocentrerat språk innebär att barnet inte bryr sig om vem de pratar med eller om 

det är någon som lyssnar på dem. Ett socialiserat språk innebär att barnet pratar med sig själv, 

detta för att barnet saknar förmågan att kunna leva sig in i den som lyssnar. Vidare beskriver 

Arnqvist (ibid.) hur utveckling av språket hänger ihop med att även den tankemässiga delen 

utvecklas. Det innebär att barnet får lättare att leva sig in i den andres situation. Till skillnad 

från Piaget anser Vygotskij att språket är både socialt och kommunikativt från början och 

sedan utvecklas till egocentriskt. Vygotskij menar att det sociala kommer när det lilla barnet 

kommunicerar med någon annan.  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är det som ligger till grund och genomsyrar detta arbete. 

Nauclér (2004) samt Hyltenstam & Lindberg (2004) skriver om barns språkliga socialisation 

före skolstarten. Nauclér (2004) beskriver hur barns språkutveckling genom ett sociokulturellt 

perspektiv är ett resultat av socialisation i hem och förskola. ”Att lära sig kommunicera är att 

bli sociokulturell; det ger oss tillgång till en kulturell mångfald som hela tiden utvidgas, från 

den innersta familjecirkeln till de talrika och skilda kontexter vi efterhand tar del av och ingår 

i.” (Dysthe, 2003, s.48) Kommunikationen är viktig för språkutvecklingen, utan den blir det 

inget lärande. Språket är ett verktyg för att förmedla till andra människor vad vi tänker. 

Sandvik & Spurkland (2011) poängterar vikten av att de vuxna är lyhörda för när ett barn 

behöver stöd i sin språkutveckling. Språket har en viktig roll. Genom samspel med andra får 

barnet ”[...] det sociala verktyg vi kallar språk” (Strandberg, 2006, s. 48). Vygotskij 

poängterar att språket är ett medel för relationer mellan den inre och den yttre verkligheten. 
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Han betonar också att självmedvetandet är något som vi utvecklar genom språket. Strandberg 

(2006) beskriver utifrån Vygotskijs tankar hur ”Barnet pratar innan det kan prata – en märklig 

men kreativ paradox” (s. 50) Redan från födseln börjar barnet ”prata” med sina föräldrar som 

bjuder in till en dialog. Det sociala samspelet sker genom barnets rörelser, ögonblinkningar, 

suckar, gråt och leenden som blir till en kommunikation mellan barn och föräldrar. Här börjar 

barnets språkutveckling. ”På det här viset skapas en socio-kulturell kontext av praktisk-

kommunikativ art, där barnet blir en fullvärdig deltagare i en aktivitet där man praktiserar 

avancerat språk.” (s. 50) På detta sätt får barnet redan från födseln tillgång till språket. Genom 

samspelet tillsammans med de vuxna ser barnet olika metoder för kommunikation och kan 

imitera dessa. Imitation och interaktion är två viktiga delar i barnets språkutveckling. Utifrån 

sociokulturellt perspektiv menar man att språket är kopplat till det kulturella och det 

historiska. Här lyfter Dysthe (2003) en metafor av den ryske språk- och kulturfilosofen 

Bahktin ”[...] varje ord vi använder ekar av röster från tidigare användare.” (s. 47-48) 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen där han menar att barnet tillsammans med 

föräldrarna kan imitera sådant som de inte kan själva. Genom detta får barnet träna. Den 

sociala aktiviteten är viktig för barnets språkinlärning. Han menar att utvecklingen går från 

det sociala till att sedan utveckla det individuella. Piaget står däremot i motsats till detta och 

menar att barnet är egocentriskt och först senare utvecklar den sociala kompetensen 

(Strandberg, 2006). 

Strandberg (2006) beskriver hur språket från början har en kommunikativ och social roll för 

att så småningom även få en individuell och intellektuell roll. Genom samtal med andra får vi 

en grund för det som sedan blir till våra tankar. Vygotskij pratar mycket om dessa begrepp; 

det yttre samtalet - dialogen, och det inre samtalet - tanken. Dessa hänger ihop med varandra. 

Att uppmuntra barnet till samtal gör att vi ger barnet verktyg för språket. Det sociala 

samspelet bearbetas sedan av barnet och blir till tankar för barnet. Vygotskijs perspektiv, att 

yttre aktiviteter tillsammans med andra hänger samman med individens inre tänkande, och 

öppnar oändligt många fler praktiska pedagogiska dörrar än det perspektiv som vänder sig 

inåt till individens hjärna.  

 

3.4.2 Språkutveckling för flerspråkiga barn 

Arnberg (2004) beskriver att språkutvecklingen för barn som lär sig två språk är lik den 

allmänna språkutvecklingen för barn som bara lär sig ett språk. Barn lär sig två språk på två 

olika sätt. Antingen lär de sig båda språken redan från födseln, så kallad simultan 

tvåspråkighet.  Eller så lär de sig språken ett i taget, så kallad successiv tvåspråkighet. Vid 

treårsåldern brukar man dra en gräns för dessa, med vilket menas att man skiljer simultan och 

successiv tvåspråkighet åt. Hur lätt barnet har att ta till sig språket beror på yttre 

omständigheter, som omgivningen. Barnet behöver inte lära sig de två språken redan från 

födseln för att bli tvåspråkig, det kan dock finnas en skillnad vid successiv tvåspråkighet om 

man inför det i senare ålder. 
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Simultan tvåspråkighet: Arnberg (2004) poängterar att språkutvecklingen, trots att barnet här 

lär sig två språk, ser likadan ut som hos ett barn som bara lär sig ett språk. En viktig skillnad 

är dock då det kommer till att skilja de båda språken åt, det är här tvåspråkigheten kan bli 

svårare än enspråkigheten. Barnet skiljer språken åt mer och mer då de blir medvetna om att 

det är två olika språk det handlar om samt alltefter som barnen blir äldre. 

Successiv tvåspråkighet: Det kan också vara så att föräldrarna talar modersmålet hemma, det 

blir därför det språk som barnet lär sig. Sedan när barnet börjar förskolan och kommer i 

kontakt med svenskan, det andra språket, påbörjas inlärningen av detta. Arnberg (2004) 

poängterar att i detta skede behöver barnet inte lära sig att skilja de två språken åt eftersom 

barnet redan kan det ena språket. Det som är intressant är hur inlärningen av andraspråket 

påverkas av kunskaperna som barnet har med sig från modersmålet. 

Baker (1996) menar att en del barn har lättare att ta till sig de två språken. Nedanstående citat 

som kommer från Baker (ibid.) och är något som även Arnberg (2004) lyfter då hon menar att 

språket och omgivningen är något som hör ihop. 

För varje barn finns det en komplex ekvation, som påverkar utvecklingstakten. I ekvationen 

ingår olika faktorer: Barns personlighet, barnets begåvning och fallenhet för språk, barnets 

sociala utveckling, kvalitet och kvantitet i samspel mellan föräldrar och jämnåriga, grannar, 

storfamilj, mångfald i språktillförsel, stimulerande språkmiljö, attityder som barnet upplever 

hos betydelsefulla personer utanför familjen samt barnets egen inställning till tvåspråkighet. 

Barnets egna prioriteringar, balansräkning för familjespråket och platsen för språk i barnets 

liv i samhället är också faktorer av vikt. (Baker, 1996, s.41) 

Baker (1996) menar att språkutvecklingen av de båda språken gynnas om man har en positiv 

miljö. Det är viktigt att hela tiden stimulera barnen i språket samt ge dem positiv respons och 

bekräfta deras språkutveckling. Sandvik & Spurkland (2011) poängterar vikten av 

flerspråkiga pedagoger och modersmålsstöd i förskolan, detta för att någon ska kunna 

kommunicera med barnet på deras språk innan de har lärt sig det svenska språket. Det är även 

något som gynnar utvecklingen av modersmålet. Man kan hjälpa flerspråkiga barn att 

utveckla språket i meningsfulla situationer som i hallen, vid maten, i lekrummet och ute på 

gården (Benckert, Håland & Wallin, 2008). Det är viktigt att ta tillvara på tillfällena och sätta 

begrepp på olika företeelser som barnet möter. Allt detta för att öka barnens ordförråd samt 

gynna deras språkutveckling. Barn lär sig genom att göra, det vill säga genom att delta 

praktiskt i olika situationer (Sandvik & Spurkland, 2011).  Det är viktigt att ge barnen 

stimulans både genom modersmålet samt genom svenska språket (Benckert, Håland & 

Wallin, 2008). Pedagogerna i förskolan har ett ansvar att planera och organisera miljön i 

verksamheten på ett språkutvecklande sätt. De nämner några viktiga grunder för 

språkutvecklingen, det är viktigt att barnen får höra språket samt att de får använda sina 

kunskaper. Här är stimulansen viktig, den ska gärna ligga lite över barnens nivå för att ge 

barnet en utmaning. Det får dock inte bli för svårt då barnet ska finna lärandet som lustfyllt. 

Pedagogerna ska ha samma förväntningar på såväl de flerspråkiga barnen som de enspråkiga. 

Följande citat belyser detta: 
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Tillvägagångssättet grundar sig på tre principer: 

1) Bygg på det som barnet har med sig av sitt språk, sin kultur, sin 

förståelse och sina erfarenheter. 

2) Ge innehåll som motsvarar barnets behov för att utvecklas. 

3) Ge barnen möjligheter att i nästa fas använda sina nyförvärvade 

kunskaper självständigt (till exempel bearbetning av sagan, berättelsen 

eller händelserna)  (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s. 97) 

3.5 Vad stödjer flerspråkighet? Hur blir man flerspråkig? 

Ladberg (2003) skriver att flerspråkighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Att få använda 

sitt modersmål och använda det i samhället är en mänsklig rättighet. Hon lyfter även fram att 

pedagogernas uppgift är att förmedla kunskap till föräldrar och övriga pedagoger för att de 

tillsammans ska kunna skapa en bra grund för de flerspråkiga barnen. Sandvik & Spurkland 

(2011) betonar vikten av att barnen får behålla ditt modersmål. Detta är något som underlättar 

när barnen ska lära sig andraspråket. Baker (1996) betonar vikten av att man har roligt när 

man lär sig språk, att få det till en lyckad upplevelse för barnet är det som är viktigast i 

språkutvecklingen. Baker (1996) och Arnberg (2004) är båda överens om att barn har en 

medfödd förmåga till att lära sig flera språk. Detta är något som även speglas i 

språkutvecklingsteorierna menar Arnberg. 

 

Vad pedagogerna kommit fram till under åren är att kunskaperna i de olika språken stärker 

varandra. Ladberg (2003) refererar även till en rapport från Skolverket med titeln ”Flera språk 

– flera möjligheter” där man lyfter vikten av att flerspråkiga barn får tillgång till sina språk i 

så tidig ålder som möjligt. Benckert, Håland & Wallin (2008) talar om additiv tvåspråkighet, 

vilket betyder att språken kompletterar och berikar varandra. 

3.6 Språklig stimulans 

I detta avsnitt beskrivs hur man i förskolan genom lek, sagor, berättelse och musik kan 

stimulera barnets språkutveckling. ”Då modersmålsstöd koncentrerar sig på språklig 

stimulans blir ämnesområden som ljud och rörelse, språk, bild och form, byggstenar som 

redan vid tidig ålder är oersättliga.” (Finell 1994, s. 114) 

3.6.1 Lekens betydelse 

Hyltenstam (1996) beskriver hur man inom barnomsorgen på slutet av 1960-talet tog upp 

flerspråkiga barns språkutveckling. Genom lek tillsammans med de svenska barnen skulle de 

flerspråkiga barnen utveckla sin svenska. Detta styrks även av Arnberg (2004) som skriver att 

genom lek med andra barn tillägnar sig barnen språket. Hon menar även att leken bidrar till ett 

lustfyllt lärande och en ökad språkutveckling. 

Wedin (2011) menar att barn som tidigt börjar i förskolan och kommer i kontakt med det 

svenska språket genom lekkamrater utvecklar svenskan som ett starkt andraspråk. 

Calderon (2004) poängterar vikten av att barnen får leka i varierande grupper med barn som 

ligger på olika språkliga nivåer, detta för att gynna den språkliga utvecklingen då barnen kan 
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nyttja varandras kompetenser i språket. Hon skriver även om hur man kan utveckla barnens 

modersmål, hon anser att barnen genom lek tillsammans med andra barn som har samma 

modersmål utvecklar sitt språk. 

 

Ladberg (2003) talar om att det kan vara besvärligt för flerspråkiga barn i lek med andra barn 

då det kan vara svårt att förstå leken när man inte behärskar språket. ”Hur gör man för att få 

vara med i en lek? Hur svarar man på kamratens lekinvit? Förstår man den alls?” (Ladberg, 

2003, s.42) Detta anser även Calderon (2004) som menar att språket kan bli ett hinder i leken. 

Här är pedagogerna viktiga, då de behöver hjälpa barnen att kunna uttrycka sina känslor. 

Pedagogerna kan även visa på vilka sätt man kan agera i lekens olika roller, för att barnet ska 

få en bild av hur de kan använda sitt språk. Jederlund (2002) betonar vikten av att barnen 

tillsammans med vuxna får leka, därigenom får de lära sig nya sätt att uttrycka sig på. 

Fortsättningsvis anser Calderon (2004) att man som pedagog ska vara lyhörd och se till 

barnens intressen. Utifrån det kan man sedan använda sig av olika teman i barnens lekar, detta 

för att ge barnen de verktyg som behövs för att utveckla sitt språk i leken. Calderon (ibid.) tar 

upp hur pedagogerna med hjälp av föräldrarna kan ta reda på vilka lekar barnen brukar leka. 

Genom detta kan pedagogerna planera aktiviteter som inbjuder barnen till att leka, detta för att 

de på bästa sätt ska få stimulera och använda sitt språk. Ladberg (2003) betonar vikten av att 

förskoleverksamheten planeras på ett sådant sätt att de flerspråkiga barnen får tillfällen att 

utveckla sina språk. Centerheim-Jogeroth (1997) bekräftar även detta. Hon menar att ”Barnen 

ska få uppmuntran och stimulans för hela sin utveckling.” (1997, s. 7) 

 

Calderon (2004) betonar vikten av att se det kompetenta barnet. Hon menar att vi ger barnen 

en trygghet genom en kombination av vardag, fantasi och genom att anta ett öppet 

förhållningssätt. Detta skapar en rolig och utvecklande verksamhet där leken ligger till grund 

för det livslånga lärandet. Lek innefattar många olika delar, den både bearbetar, lär oss samt 

låter oss leva in i andra människors tankar och känslor. Trots att barnen inte talar samma språk 

kan de ha ett stort utbyte av varandra. Kommunikationsförmågan hos barnen utvecklas genom 

lek. Detta kan ske på olika sätt, både verbalt och genom kroppsspråk. Leken bidrar till en 

utveckling både språkligt och socialt menar Calderon (ibid.). Pramling Samuelsson & 

Johansson (2007) tar också upp detta, de ser leken som ett lustfyllt och socialt samspel. Lek 

och lärande går hand i hand, och är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Genom 

leken får barnen träna sitt språk och skapa sig erfarenheter samt förståelse av sin omvärld. 

3.6.2 Sagor och berättelser 

Finell (1994) skriver om vikten av det vardagliga språket i förskolan då man arbetar med små 

barn som är i en ny värld. Genom språket utvecklar vi tillvaron. Finell anser att sagor är bra 

för barnen, hon menar att ”[...] för språklig stimulans är det svårt att hitta ett mångsidigare 

medel. (1994, s. 115) 

Wedin (2011) menar att de barnböcker som läses i förskolan till största del har svenskt 

utgångsläge. Med det menar hon att böckernas innehåll är baserade på svensk syn och kultur. 

Här poängterar Wedin (ibid.) vikten av att pedagogerna vidgar sina vyer och läser böcker 

även ur andra perspektiv, detta för att synliggöra andra kulturer. 

Enligt Lindö (2005) är lässtunden ett tillfälle för pedagogerna att förmedla den kulturella 

känslan. Hon framhåller även vikten av att ha en tanke bakom vilken bok man väljer att läsa. 

Calderon (2004) är överens med Wedin (2011) om att synliggöra andra kulturer på förskolan 

är viktigt. Hon menar att pedagogerna med hjälp av föräldrarna kan ta reda på vilka sagor och 
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traditioner som barnen har med sig, på så vis skapar man en förståelse för barnens ursprung. 

Det är viktigt att visa intresse för barnets kultur menar Calderon (2004). Pedagogerna kan 

med hjälp av föräldrarna ta del av ord på modersmålet, man kan även be föräldrarna att spela 

in sagor på modersmålet, allt detta för att både synliggöra barnets kultur men även stödja 

språkutvecklingen. Wedin (2011) talar om högläsning av barnböcker från andra kulturer som 

utgångspunkt för samtal, vilket innebär ett lärande för både barn och pedagoger. Calderon 

(2004) menar att ”Berättelser av alla slag ger barnen inspiration från världar som de annars 

kanske inte skulle ha träffat på.” (s. 45) Hon anser att berättande är viktigt då det gynnar 

barnens språkutveckling. Ladberg (2003) tar upp hur man som pedagog genom att läsa böcker 

och föra samtal ger barnen material för deras lek. Calderon (2004) anser att man ska utgå ifrån 

det sätt att läsa som barnen är vana vid. Har de fått höra sagorna muntligt får man börja med 

det för att sedan stegvis presentera böckerna för dem. Hon beskriver hur man som pedagog 

kan utforma en miljö för att främja det mångkulturella, genom att till exempel skapa en 

läshörna med kuddar och saker från andra kulturer. Att synliggöra de andra kulturerna för 

barnen ger en grund för utforskande samtal runt de olika kulturerna. 

3.6.3 Musik 

Arnberg (2004) lyfter fram hur sång och ramsor kan stimulera barnet i dess språkutveckling, 

det är något som ofta uppskattas, speciellt för de flerspråkiga barnen. Sång och rytmer är ett 

stöd, det kan vara lättare att sjunga än att tala på modersmålet. Detta styrks av Finell (1994) 

som säger att barn ofta kan vara blyga inför att tala sitt modersmål för både pedagoger och för 

sina kompisar. Att sjunga en sång kan vara något som stödjer barnet, här kan det vara av vikt 

att även de andra barnen får lära sig sången. Vidare skriver Arnberg (2004) om hur man 

genom att ibland välja sånger på en svårare nivå får barnet lära sig nya ord och begrepp, vilket 

leder till en ökad språkutveckling. Baker (1996) betonar vikten av att barnet finner språket 

som något värdefullt och nyttigt, roligt och lustbetonat. Han menar att genom musik kan 

barnen få utlopp för detta och deras språkutveckling främjas utan att barnet tänker på det. 

Jederlund (2002) betonar hur man genom musiken kan stärka barnets identitet och 

självkänsla. Genom sång får barnen en känsla av glädje, gemenskap och tillhörighet. Musiken 

som uttrycksmedel kan i förskolan vara en metod för hur man som pedagog kan främja 

barnens språkutveckling, detta är något som lyfts fram i Lpfö98 (2010). Vidare skriver 

Jederlund (2002) om att musiken spelar en viktig roll i identiteten. Med det menar han att 

barnet genom musiken får en möjlighet att stärka sin självkänsla. Genom gemensam sång och 

musik får barnet känna en tillhörighet och en gemenskap med alla kulturer. 

3.7 Identitet 

Calderon (2004) menar att lära sig modersmål inte bara handlar om språket. En viktig del i 

barns identitet är även normer, värderingar och regler. Förskolan är en mötesplats där många 

barn för första gången kommer i kontakt med det svenska språket och kulturen. Det är 

pedagogernas uppgift att ge barnen möjlighet till en utveckling av sitt språk. Hon poängterar 

vikten av ett mångkulturellt arbetssätt då detta har en stor betydelse för barnens språk, 

identitet och lärande. Fahrman (1991) tolkar begreppet identitetsutveckling, hon anser att det 

handlar om att kunna styrka vem man är, vad man står för både inför sig själv och andra 

människor. Ett viktigt verktyg i barnets identitetsutveckling är språket. 

Gunnarsson, Liberg & Nesser (1988) menar på att ”När ett barn blir tvåspråkigt, lär han eller 

hon sig inte bara två språk utan också två kulturer: två traditioner, två sätt att tänka och två 

normsystem för vad som är rätt eller fel, passande eller opassande osv. ”(1988, s. 200). Detta 
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innebär att barnet utvecklar dubbla identiteter. Med det menar författarna att barnet får med 

sig språket och kulturen från båda sina nationaliteter, något som i sin tur medför att de kan 

uttrycka sig och göra sig förstådda i båda kulturerna. De anser även att det kan finnas 

skillnader i hur barnen identifierar sig med båda sina språk och de olika kulturerna. Genom att 

barnet har med sig två språk och två kulturer är det också något som speglas i barnets 

identitet. Enligt Fahrman (1991) är det viktigt att pedagogerna respekterar barnens kultur och 

att de tillsammans med föräldrarna uppmuntrar barnen att prata sitt modersmål. På så vis ges 

barnet förutsättning att i framtiden kunna kommunicera med släktingar, och ta reda på sitt 

ursprung.  

Calderon (2004) lyfter vikten av att barn som lever i två olika kulturer behöver få stimulans 

och bekräftelse som gör att de kan visa hela sin identitet. Här är det viktigt att man som 

pedagog stödjer barnet, något som är viktigt både för deras språk- och identitetsutveckling. 

Vidare beskriver Fahrman (1991) hur barnets identitet skapas i interaktion med föräldrarna. 

Vid föräldrarnas förnekelse av kulturen så förnekas barnet sitt rätta jag. En del barn känner sig 

inte trygga med sin identitet, vilket kan bero på att man inte ser modersmålet som 

betydelsefullt. Gunnarsson, Liberg & Nesser (1988) menar att det är viktigt att båda barnets 

språk känns värdefulla för barnet. Vidare skriver de varför en del barn väljer bort sitt 

modersmål, de kan skämmas för sitt språk eller så känner de sig utanför som tvåspråkiga. 

Även Ladberg (2003) lyfter fram detta och menar att barnet kan vägra att tala sitt språk på 

grund av omgivningens negativa reaktioner. Hon skriver att språk och identitet hör ihop. De 

negativa reaktionerna från omgivningen mot barnets språk och ursprung kan leda till en 

känsla av att inte duga. Även i rapporten ”Flera språk – fler möjligheter”(Skolverket, 2003) 

belyses att ”[…] barns kognitiva utveckling, kunskapsutveckling och identitetsutveckling 

främjas av att barnet får tillgång till alla sina språk så tidigt som möjligt.” (Skolverket, 2003, 

s.198) 

3.8 Integrering av flerspråkiga barn i förskolan 

Här citerars Bozarslan (2001) och vad han menar med integrering av flerspråkiga barn i 

förskolan.   

-Kan ingå i relationer. 

-Har en trygg identitet. 

-Accepterar och respekterar varandras olikheter. 

-Fryser inte ut andra från gruppgemenskapen. 

-Har vetskap om sin historia och sitt kulturarv, kan ta till sig det nya och 

göra sin egen personliga sammansmältning. 

-Kan känna empati, visa känslor och uppfatta dem hos andra. (Bozarslan, 

2001, s. 34) 

I ”Förskolans och skolans värdegrund”, ett stödmaterial från Skolverket (2011), poängteras 

vikten av att se olikheter som en tillgång. Barn är olika, värdet av detta bör lyftas fram. I 

förskolans arbete med små barn, som hela tiden utvecklas, skaffar sig nya erfarenheter och 

kommer i möten med människor har pedagogerna en viktig roll, något som Norell Beach 

(1995) belyser. Det är viktigt att barnet hela tiden kommer i första hand och är 

utgångspunkten i förskolans verksamhet.  
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Skolverket (2011) menar att alltför stort fokus ibland ligger på språkkunskaperna så att andra 

kunskaper glöms bort. Det är viktigt att ta vara även på dessa och ge barnet möjlighet till 

utveckling. Här poängteras även vikten av att stå fast vid värdegrunden och komma ihåg att 

alla barn har samma rättigheter oavsett vilket ursprung de har. Trygghet är en del av 

värdegrunden. Att barnen känner trygghet både med varandra, med pedagogerna och i 

förskolans miljö är viktigt. Genom att skapa goda relationer mellan barn och vuxna ges 

förutsättningar till utveckling hos barnen.  

Bozarslan (2001) tar upp att många barn med utländsk bakgrund har traumatiska upplevelser i 

bagaget, det är viktigt att man då som pedagog försöker vända den negativa bild som barnet 

kanske har av sig själv till något positivt, vilket skapar en god förutsättning för integration. 

Det är viktigt att få barnen att trivas i förskolan. Om barnen inte känner sig accepterade kan 

de välja att inte vara delaktiga i integrationsprocessen och ställa sig utanför. Genom 

personliga möten människor emellan möjliggörs att fördomar dör ut och individerna förs 

närmare varandra. Det är även viktigt att barn med utländsk bakgrund får ta del av den 

svenska kulturen och traditionerna detta för att kunna känna gemenskap med de svenska 

barnen och i samhället. 

Norell Beach (1995) betonar vikten av att lyfta fram det positiva med mångfald i förskolan. 

Sverige blir mer och mer mångkulturellt och det är viktigt att i förskolan förbereda barnen 

inför ett samhälle med många olika kulturer. Genom att man i förskolan lyfter fram olikheter 

på ett positivt sätt kan barnen få en bild av att det faktiskt är okej att vara olika. Bland barn 

med utländskt ursprung kan man även lyfta fram de likheter som finns, dessa barn har mycket 

gemensamt. I den svenska barngruppen är det viktigt att ta upp olikheter och skillnader. Man 

kan lyfta fram annat än det etniska. Det kan handla om dialekter, kroppsbyggnad, hårfärg, 

eventuella funktionsnedsättning, familjekonstellationer etcetera. Detta håller även Bozarslan 

(2001) med om, blundar vi för varandras olikheter innebär det också barnens olika sidor 

förnekas och även deras identiteter. Norell Beach (1995) menar att det inte behövs långa 

utläggningar om olikheter, det räcker med att bekräfta barnens iakttagelser och att de olikheter 

de uppmärksammat är okej. Pedagogerna kan även hjälpa barnen att förstå de inre likheterna. 

Har man uppmärksammat barnen på de olikheter som finns får barnen lättare att respektera 

och välkomna barn som kommer från ett annat land eller ser annorlunda ut.  

Norell Beach (1995) lyfter även fram vikten av en mångkulturell miljö. Lekmaterial och 

lokaler som är kopplat till barnens olika kulturer gör det lättare för dem att bli vardagsvana 

med det mångkulturella. Barnen ges en möjlighet att få upptäcka och experimentera. Andra 

sätt att uppmärksamma barnen på det mångkulturella kan vara att man har en välkomstskylt 

på flera olika språk, affischer med alfabetet på olika språk.  Barnen behöver inte lära sig läsa 

dem, utan bara vänja sig vid att det finns olika språk. Man kan även ta fram bilder på 

människor med olika etniska bakgrund i förskolan. Dessa bilder kan ge inspiration till samtal 

både för invandrarbarnen men även för de andra barnen. Andra bilder man kan hänga upp är 

bilder på kändisar eller idoler som kommer från olika länder. Genom dessa bilder kan barn 

med annat ursprung än svenskt känna att de har någon att kunna identifiera sig med. Bilderna 

kan skapa en vikänsla och barnen blir mindre främlingsfientliga. 
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4. METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras metodvalet för att kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar, som denna studie har baserats på. Studien bygger på kvalitativa intervjuer 

med verksamma pedagoger inom förskolan. Denna metod föll naturligt för att kunna besvara 

syftet.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Björndal (2005) beskriver begreppet metod som ett redskap man använder sig utav för att få 

en bättre världsbild. Han beskriver en kvalitativ metod som ett redskap man använder för att 

få en djupare förståelse för en studie. Denna undersökning bygger kvalitativa intervjuer. Där 

verksamma pedagoger inom förskolan intervjuats för att kunna besvara syftet. Genom att läsa 

litteraturen skapandes förkunskap för att kunna genomföra intervjuerna. Svensson & Strarrin 

(1996) anser att det är till en stor fördel att ha förkunskap i ämnet innan man sätter igång med 

intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer får man även reda på nya kunskaper och ny 

information. Patel & Davidsson (2003) skriver att kvalitativa intervjuer ger den intervjuade en 

möjlighet att svara med egna ord. De skriver vidare att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att 

identifiera och upptäcka den intervjuades uppfattningar kring något. 

4.2Intervjufrågor 

Utgångspunkten för intervjufrågorna har baserats på syftet (se bilaga 1). Svenning (2003) 

menar att man innan en intervju ska se över vilken sorts fakta man är ute efter. Det är 

intervjuerna som blir kopplingen mellan teorin och empirin. Intervjufrågorna i denna 

undersökning är öppna, vilket resulterat i uttömmande samt innhållsrika svar. Trost (2010) 

lyfter att allt för många frågor kan få den intervjuade att känna sig obekväm. Så när  frågorna 

skrevs så var det med just det i åtanke. Till frågorna fanns inga följdfrågor, utan följdfrågor 

ställdes efter det att intervjupersonerna svarat på ordinarie frågor samt om det fanns 

intressanta svar att fördjupa sig i. Bryman (2011) anser att följdfrågor kan komma till utifrån 

svaren.  

4.3 Etiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuerna poängterades för intervjupersonerna vad syftet med 

intervjuerna var. Det poängterades också flera gånger att intervjun var frivillig och endast 

skulle användas i forskningssyfte. Att pedagogerna inte kommer benämnas via namnet, utan 

de blir anonyma i studien. Bryman (2011) poängterar vikten av att pedagogerna vet om att 

intervjun är frivillig. Vid första intervjutillfället genomfördes sex intervjuer, frågorna 

skickades inte ut till respondenterna innan intervjun. Under andra tillfället där två pedagoger 

intervjuades fick de ett mejl med intervjufrågorna så de kunde reflektera. Det var ett önskemål 

från deras sida. Några av dem berättade att det kändes bra och skönt för dem att ha fått 

frågorna innan själva intervjun. 
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4.4 Val av informanter 

Sex aktiva pedagoger som alla är förskollärare intervjuades. Bryman (2011) menar att man 

gör urvalet genom att välja ut de personer som är relevanta för ändamålet.  

Förskolorna kontaktades och meddelades att undersökningen som skulle genomföras 

skullehandla om flerspråkiga barn i vår examinationsuppsats. De flesta pedagoger var vänliga 

och tyckte att det verkade vara ett intressant projekt att bidra till undersökningen om 

flerspråkiga barn i förskolan. Det var dock inte lätt att få tag på sex pedagoger som ville bli 

intervjuade. De flesta hade tidsbrist innan julen och en del kände att de inte skulle kunna svara 

på frågorna på ett rättvist sätt eftersom de inte jobbat så mycket med flerspråkiga barn. 

Ungefär var tredje pedagog var villig att ställa upp. Valet av pedagoger föll på dem som 

ställde upp.  

De som intervjuades fick själva bestämma vart intervjuerna skulle äga rum. Samtliga 

pedagoger ville att intervjun skulle äga rum på deras förskola. Trost (2010) skriver att det är 

bra för den intervjuade att få välja en plats som han/hon känner sig trygg med och att det ska 

vara i en ostörd miljö. 

Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning. Två intervjuer valdes bort och ersattes 

med två andra intervjuer. Underlaget bygger alltså på totalt sex intervjuer. Innan vart 

intervjutillfälle tillfrågades pedagogen om de var ok att deras svar spelade in. Det meddelades 

också pedagogerna att ljudupptagningen skulle försöras efter att materialet analyserats. Det 

var en pedagog som kände sig obekväm med inspelning, därför antecknades den pedagogens 

svar istället. Trost (2005) skriver att det inte alltid är en fördel med inspelningar. Batteriet 

skulle kunna ta slut. Därför gjorde också anteckningar under samtliga intervjuer för att vara på 

den säkra sidan. Trost (ibid.) nämner även en stor fördel med att spela in, det är att den 

intervjuade är i fokus hela tiden. Genom att spela in är det lättare och bättre att kunna 

koncentrera sig helt på den intervjuade.  

De intervjuade pedagogerna benämns som A, B, C, D, E och F. Pedagogerna är alla mellan 

30-60 år, och samtliga har lång erfarenhet av flerspråkiga barn samt av yrket. Genom att 

benämna pedagogerna med bokstäver är risken att de intervjuades identiteter ska avslöjas 

minimal.  

4.5 Databearbetning 

När intervjuerana var klara och renskrivna så kategoriserades innehållet utifrån 

intervjufrågorna. Bryman (2011) skriver att genom att kategorisera förhindras att egna 

värderingar läggas in. Han skriver senare att det även underlättar analysen och det ger en 

större överblick av arbetet. Av de fakta som framkommit av intervjuerna kunde likheter och 

olikheter urskiljas. Backman(2008) beskriver att kvalitativa intervjuer handlar just om detta. 

Han skriver även att analysera handlar om att hitta mönster.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras och analyseras resultatet. Som tidigare nämnts finns inga namn med, utan 

de sex pedagoger benämns A, B, C, D, E och F. Pedagog A B D och E är från första 

intervjutillfället, F och C är från andra intervjutillfället. Frågorna som sökts svar på är: Har 

pedagogerna fått någon utbildning kring flerspråkighet? Hur integreras de flerspråkiga barnen 

in i barngruppen? Vad har modersmålet för betydelse för barnen? Hur stimulerar pedagogerna 

det svenska språket? Hur lyfts det mångkulturella in i barngruppen? Och hur upplever 

pedagogerna mötet mellan dem och föräldrarna? Dessa frågor bildar kategorierna som skapats 

utifrån frågeställningarna. 

5.1 Utbildning och erfarenhet 

Pedagogerna har alla en lång erfarenhet inom förskolan och alla har haft barn med annat 

modersmål än svenska i sin barngrupp. Samtliga pedagoger kände att de hade fått alldeles för 

lite utbildning kring de flerspråkiga barnen, och hade önskat att en förändring skulle ske. De 

hade önskat mer kunskap kring dessa barn för att på bästa sätt kunna bemöta dem. Pedagog E 

har inte haft så många barn från andra länder på sin avdelning, tycker att det är väldigt synd 

eftersom de också har en historia att berätta och att de är en erfarenhet för de andra barnen att 

få möta barn från andra kulturer. Pedagog C och D har fått gå på enstaka föreläsningar kring 

flerspråkiga barn. Det var enligt dem givande, men det borde ges fler möjligheter. 

Pedagog A och B är båda flerspråkiga och känner att de har haft stor nytta av det. En del barn 

kan inte ett ord svenska när de hamnar på förskolan. Pedagog A säger även att de flesta barn 

inte har språket innan de börjar förskolan. Men de är överens om att det är ”trist” för ett äldre 

barn som bara kan sitt eget språk att kommunicera när ingen förstår honom eller henne.  

Pedagogerna tycker alla att det är givande och intressant att få ta del av andra kulturer. De 

tycker även att det är en spännande erfarenhet för de andra barnen i barngruppen. 

5.2 Integrering av barn med annat modersmål 

Vid inskolning använder sig personalen av en tolk för att kunna kommunicera med 

föräldrarna och få ut en del viktig information. Pedagog A berättar även att vid föräldramöten 

och utvecklingssamtal tar de in en tolk. Hon säger vidare att det är viktigt att föräldrarna har 

en förståelse för deras verksamhet och vad som händer på förskolan. De anser att kontakten 

med föräldrarna är viktig. Där kan de få fram mycket om barnet. Vad de gillar att göra, vad de 

är bra på och bygga vidare på detta för att förstärka barnens självkänsla så barnet till slut 

vågar prata det svenska språket. Det är individuellt hur fort det går för ett barn att lära sig ett 

nytt språk, men de flesta pedagoger uttrycker att ett barn lär sig ett språk mycket fort. Det 

handlar hela tiden om att göra barnen till självständiga individer. De flerspråkiga barnen ska 

ses som en tillgång, som de svenska barnen. En pedagog berättar att det är viktigt att höja 

dessa barn och stärka dem. Samt att man som pedagog är uppmärksam, för dessa barn har 

kunskaper och det gäller att lyfta in deras kunskaper i barngruppen.  

Pedagog A hade gärna velat ha ett kompendium om landet där barnet kommer ifrån. Vad som 

är typiskt i det landet, hur det ser ut, och hur kulturen ser ut. Något som pedagog C fått endast 

vid ett tillfälle under sin karriär som pedagog. Invandrarservice skickade ut ett kompendium 
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om det mesta från det landet. Hon tyckte att det var en stor trygghet att få sådan information 

innan. De kunde även ringa invandrarservice vid frågor som uppstod. 

Alla pedagoger anser att de inte ser någon större skillnad på barn med ett annat modersmål. 

De berättar att det barnet ska delta i verksamheten precis som alla andra barn, men de behöver 

mera hjälp, och behöver mera stöd i språket. En av pedagogerna berättar att de finns där för 

att ta hand om, hjälpa och på bästa sätt kommunicera med barnet. Deras roll är som pedagog 

D nämner att få med barnen in i barngruppen på samma sätt som de svenska barnen. Så de får 

känna en gemenskap och tillhörighet i gruppen. Som de svenska barnen så ska de lära sig 

regler och utveckla språket. Samtliga pedagoger nämner vikten av att vara tydlig i både tal 

och visa med kroppsspråket vad man menar. Tryggheten läggs det en stor vikt vid nämner 

flera pedagogerna. Enligt pedagog E är tryggheten A och O.  

5.3 Modersmålets betydelse 

Barn som är från ett annat land får börja med modersmålsundervisning vid tre års ålder. Det är 

något som föräldrarna själva får välja ifall de vill ha det eller inte. Det förekommer föräldrar 

som absolut inte vill att deras barn ska få modersmålsundervisning, vilket pedagogerna tycker 

är trist. Föräldrarna tror att barnen lär sig sämre svenska och de vill att deras barn ska lära sig 

det svenska språket fort. Pedagog F berättar att det är lärorikt och intressant vid 

undervisningen. Nu för tiden är modersmålsstödet integrerat i barngruppen. Alla barn är 

delaktiga. En modersmålslärare kommunicerar och lär barnen i barngruppen, vilket hon tycker 

är viktigt. Förr har dessa barn tagits ut från barngruppen vid undervisning. Modersmålsläraren 

finns som stöd för barnen, de brukar läsa böcker, spela spel eller måla. Genom att barnen 

pratar sitt modersmål till någon som förstår så känner de sig sedda och hörda. En del barn 

skäms över att prata sitt modersmål. Pedagog C menar på att det är något som behövs lyftas. 

Att barnen lär sig förstå hur värdefullt det är att kunna fler språk och det inte är något de 

behöver skämmas för. Alla pedagoger pratar om att ett sätt att inkludera barnen in i 

barngruppen är att lyfta fram likheter och olikheter på barnen. Få alla barnen att förstå att vi är 

lika fast olika. 

De pedagoger som själva är tvåspråkiga anser att det är till en stor tillgång. Pedagog B 

poängterar att i den reviderade läroplanen för förskolan lyfts det upp att modersmålet ska 

lyftas fram även från deras sida. En pedagog jag intervjuade är från Iran och kan persiska och 

kurdiska. Hon berättar att på hennes avdelning finns det tre barn därifrån. Hon brukar 

kommunicera med barnen och med deras föräldrar. En dag kom ett barn från en annan 

avdelning som bara kunde persiska. Han hade vägrat äta korven under lunchen. Ingen på 

avdelningen förstod någonting av vad han sa så de hade gått till pedagogen och där säger 

barnet att han ätit det till frukost och inte tänkte äta det igen. De andra pedagogerna på hennes 

avdelning har lärt sig några enstaka ord som de har nytta av. Hon berättar vidare om hennes 

lycka över att få ett barn med samma språk, det är så roligt att kunna kommunicera med dessa 

barn. De har mycket att berätta. På så sätt tar dessa pedagoger del av barnens tankar och 

kultur. På en av förskolorna brukar de placera barn med samma språk tillsammans i 

barngruppen, vilket pedagog D ser både för- och nackdelar med. Hon anser att deras 

modersmål behöver stimuleras men samtidigt måste de våga ta kontakt med de svenska 

barnen och utveckla även det svenska språket. 

5.4 Språkstimulering av det svenska språket 

Att vara tydlig och gärna överdriva med kroppsspråket är något som alla pedagoger lyfter 

fram. Pedagog C berättar att det är viktigt att inte använda onödiga ord, slangord och uttryck. 
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Det gäller att göra det så enkelt och tydligt för barnet så de lättare förstår. Pedagog B tar upp 

ett exempel: hon kan säga till barnen att ”det är bra om ni tar med er stövlar imorgon för vi 

ska ut i skogen” dagen efter kommer barnen utan stövlar ”du sa att det är bra, inte att vi ska ta 

med”. Så uppstår ett missförstånd. På de flesta förskolor använder de sig av bilder på det 

barnen ska ta med sig, eller visar på andra barns kläder/skor.  

För att kunna stimulera det svenska språket säger pedagog F att de måste prata mycket med de 

barnen. En pedagog berättar att de lär sig mycket av konkreta situationer i vardagen. Att 

istället för att se allt på en bild så ska man ut från förskolan och låta barnen få se, känna och 

röra vid miljön. Hon menar att barnen lär sig mycket mer av att få se och uppleva saker. 

Pedagog C använder sig mycket av bilder. De har gjort egna bilderböcker på miljöerna i 

förskolan. En bild är på ytterkläder vid vinter, på varje plagg har de skrivit ordet. Hon har 

märkt att de flerspråkiga barnen är väldigt intresserade av böckerna och att de tillsammans 

brukar gå igenom böckerna. De brukar även visa på bilderna vad de ska hämta. På stolarna 

står det ”stol” på borden står det ”bord” det är för att de även ska kunna intressera dem på 

skriftspråket.  

På alla förskolor har pedagogerna utformat miljön på olika sätt för att stimulera barnens 

språkutveckling. Pedagog E lyfter vikten av att ha en utmanande miljö där man ger 

möjligheter till möten och möjligheter till samtal mellan barnen. Det är även viktigt att ha en 

närvarande pedagog som pratar med barnen och barnen får träna sig till att berätta. Alla 

pedagoger tog upp att de använder sig mycket av att läsa böcker och sånger tillsammans med 

barnen. Att läsa främjar barnens språk. På en förskola har de en ”sångpåse” där det finns olika 

djur i. Barnen får ta upp ett djur och de sjunger om djuret. De flesta är överens om att de 

arbetar på samma sätt som de arbetar med de svenska barnen för att stimulera deras språk. 

Alla barn behöver stimuleras. 

5.5 Att lyfta det mångkulturella i barngruppen 

Två pedagoger berättar att de har välkomstskyltar där det står välkommen på flera olika språk. 

På en av pedagogernas avdelning har de satt upp lappar med ”hej” på alla språk som finns på 

avdelningen. Pedagog D berättar att de lyfter de flerspråkiga barnen genom att till exempel 

säga till de andra barnen att XX kan säga smör på två språk, på svenska och arabiska. Även vi 

borde lära oss att säga det på arabiska så kan vi säga det på två språk. 

Pedagog C berättar att de brukar be barnen ta med musik på deras språk, som de brukar dansa 

till. De försöker utifrån de försättningar de har att sjunga på olika språk. De pedagoger som 

själva kan prata två språk använder sig mycket av musiken och sångerna med de flerspråkiga 

barnen. På pedagog As avdelning hänger de upp bilder på det land som barnen är från och 

brukar reflektera med barnen över vad de ser och tänker. ”Det blir som en bro mellan 

länderna”, lägger pedagog A till. Hon hade önskat mer tid åt att själv fördjupa sig i länderna 

barnen är från. Den tiden finns inte på grund av de stora barngrupperna. På en förskola hade 

de uppe olika flaggor från barnens länder, en förälder ville inte kopplas till sitt hemland så 

flaggorna togs ner. För en del föräldrar är hemlandet något negativt, ett trauma.  

På tre av förskolorna berättade pedagogerna att de har en internationell fest varje år på 

förskolan. Dit kommer föräldrar, barn och personal till en gemensam fest. De har ett långbord 

med knytkalas, afrikansk, kurdisk, persisk och svensk mat blandas till en riktig fest. På några 

av förskolorna äter de mat från olika länder. 
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Pedagog A säger att flerspråkiga barns kunskaper lyfts fram på samma sätt som de svenska 

barnen. Hon anser att de inte gör någon skillnad där. Dock är de svenska barnen mer 

intresserade och nyfikna på de flerspråkiga barnen. Det händer att hon får frågor från barnen 

om varför en del barn är mörkare än andra. 

5.6 Mötet mellan pedagoger och föräldrar 

De flesta pedagoger upplever att kommunikationen mellan dem och föräldrarna är en 

svårighet. Det är svårt att förstå vad de menar och vill ha sagt. Pedagog E berättar att de 

brukar ta in en tolk när det handlar om viktiga punkter. Föräldrarna nickar och tror de förstår, 

men det sker missförstånd hela tiden. Här säger pedagog F att det är samma sak som med 

deras barn, att man måste kommunicera mycket med bilder och kroppsspråk. Ibland får de 

visa upp i en teater vad som skett vid en olycka. En del föräldrar kan engelska och då 

underlättar det för alla att förstå varandra. Pedagog A berättar att hon haft mycket hjälp av 

Google translate. Där de flesta språken finns att tillgå. 

 

En av pedagogerna säger att de har lärt sig att hälsa och lite andra fraser på föräldrarnas språk. 

Det uppskattar föräldrarna väldigt mycket, de blir glada och skrattar. Pedagog F nämner att 

det handlar om att få ett samspel med föräldrarna. Att de känner sig välkomna och att 

pedagogerna visar sin nyfikenhet på deras kultur. Hon tycker att det är viktigt att man som 

pedagog visar föräldrarna att man tycker det är roligt med det mångkulturella. Flera 

pedagoger påpekar vikten av att få föräldrarna delaktiga i förskolan. Få dem förstå hur en 

vardag kan se ut. Att få ut information från föräldrarna, som de senare får in i barngruppen. 

Alla pedagoger nämner att de gärna vill ta del av föräldrarnas kunskap kring deras barn. De 

känner sitt barn bäst. Barnets intresse, vad barnen behöver. Hur fungerar barnet hemma? 

Pedagog F berättar att föräldrar som blivit varmare i kläderna och som känner sig mer trygga 

berättar gärna vad de varit med om. Hon la till att hon förstod varför en del föräldrar glömmer 

att ta på barnen mössa/vantar. En del har så mycket i ”bagaget” att hon själv inte förstod hur 

man kunde orka med en vardag. Att en förälder öppnar upp sig för henne betyder mycket. 

Från att inte ha sagt något till att berätta allt. Hon har även fått bli hembjuden till en del 

föräldrar och se hur barnet fungerar på hemmaplan.  

 

Även här tar alla pedagoger upp hur de kommunicerar på samma sätt som med de svenska 

barnen. Att de visar på andras kläder vad de behöver nu, vilka kläder som behövs under 

vintern. De använder sig mycket av bilder. ”De som är från varma länder och har aldrig fått se 

snö, har ingen aning om vad vinterkläder är”, säger pedagog F. 

 

 

 

6. DISKUSSION 

Valet av att göra ett arbete kring flerspråkiga barn var enkelt. Vi som inledningsvis arbetade 

tillsammans med denna uppsats är båda flerspråkig, där har intresset väckt tanken till studien. 

Efter att vi utformat syftet och forskningsfrågorna så kom tanken på att göra intervjuer till.  

Det var med hjälp av litteraturen som alla frågor som vi ville ha svar på utformades.  

 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera studien och dess resultat. Syftet har varit att få en 
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djupare förståelse kring hur arbetet kring integration av de flerspråkiga barnen ser ut i 

förskolan.  

6.1 Metoddiskussion 

 

De pedagoger som intervjuats har själva fått välja plats, de valde alla att vara på förskolan. 

Vilket jag förstår med tanke på att de inte kan ta sig iväg. Alla pedagoger var informerade om 

att vi hade tystnadsplikt och även att detta var anonymt. Förskolorna som jag/vi har varit och 

intervjuat på tyckte jag passade bra, eftersom alla har, eller hade haft, flerspråkiga barn i 

barngruppen. Det ställdes öppna frågor till pedagogerna som var väldigt kunniga, vilket ledde 

till att jag fick intervjusvar som var till stor hjälp i studien. Jag kände mig nöjd med alla 

informatörer, de hade alla goda kunskaper kring ämnet.  

 

Jag var nöjd över våra intervjufrågor, kände att de var relevanta till arbetet och efter 

intervjuerna kände jag att jag hade mer kunskap kring ämnet. Som jag tidigare har nämnt så 

ställdes öppna frågor, de kunde prata på länge kring en fråga. Ibland behövde inte alla frågor 

ställas för de flesta pedagoger hade redan svarat på vissa frågor innan vi ställt dem och våra 

följdfrågor kom till naturligt beroende på pedagogernas svar. 

 

Fem intervjuer spelades in och en nedtecknades, vilket jag kan se både för och nackdelar med. 

Intervjun som inte spelades in, antecknades för hand. Nackdelen är att det inte blir samma flyt 

i intervjun när man måste skriva ned svaren. Pedagogerna blev tillfrågade om det gick bra 

med att intervjuerna spelades in, att materialet endast var till för vår studie. Att materialet 

skulle raderas efter avslutad studie. Det kändes bekvämt och enkelt att spela in intervjuerna, 

man fick ögonkontakt med den intervjuade istället för att försöka skriva ner hela intervjuer på 

ett block. Största nackdelen som jag i enighet med Trost (2005) ser är att det tar lång tid att 

lyssna på inspelningarna och spola fram och tillbaka. Jag använde inte allt material jag 

samlade in under intervjuerna, utan bara det som var relevant till min studie. Det är alltid lätt 

att prata om mycket annat under en intervju. Under intervjuerna så fördes lite anteckningar, 

stödpunkter även på de intervjuer som var inspelade ifall det skulle ske några tekniska 

problem. Det går inte alltid att lita på tekniken. 

6.1.2 Reliabilitet och validitet 

Hur tillförlitligt är resultatet i denna studie? Har jag uppnått mitt syfte? Dessa frågor ska jag 

diskutera i detta avsnitt.  

 

Svenning (2003) skriver att med validitet menas att man kopplar ihop empiri med teori. Utan 

validitet så är en forskning helt meningslös. Jag har kopplat ihop vad som tidigare skrivits 

kring ämnet med verksamma pedagogers synpunkter. Frågorna är utformade utifrån 

bakgrunden och frågorna är relevanta för min forskning. Jag har genom att ställa öppna- och 

välformulerade frågor kunnat mäta det som är relevant för min forskning. Validitet handlar 

just om att mäta det man är ute efter att mäta.  

 

Med reliabilitet menar Patel och Davidsson (2003) att intervjuerna görs på ett tillförlitligt sätt. 

Pedagogerna som valdes för en intervju har alla en lång erfarenhet av flerspråkiga barn och 

jag litar på att deras svar är sanna. De pedagoger som inte har gett uttömmande svar kommer 

säkerligen ha mer erfarenhet och uttömmande svar om några år. De intervjuer som var 

inspelade lyssnades igenom ett flertal gånger, allt detta för att öka reliabilitet i studien. Hade 
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jag istället bara antecknat det som sades så hade jag gått miste om mycket av det 

respondenterna sade och studiens tillförlitlighet hade blivit lägre. Pedagogerna fick i förtid ett 

mejl med intervjufrågorna. På detta sätt kunde de förbereda sig inför intervjuerna. Vilket finns 

både nack- och fördelar med. De fick reflektera i lugn och ro kring frågorna, och hade god tid 

på god tid på sig att komma med bra svar. Nackdelen är att de kunde reflektera med andra och 

deras svar inte riktigt var deras egna reflektioner.  

Trots att delar har gjorts tillsammans med min studiekamrat så tror jag inte att det har 

påverkat resultatet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här kommer jag att koppla min intervjustudie till tidigare forskning. Resultatet diskuteras 

utifrån arbetets bakgrund. 

6.2.1 Integrering 

Calderon (2004) skriver att var fjärde barn som bor i Sverige har sina rötter i andra länder. 

Samtliga pedagoger som intervjuats har erfarenhet av flerspråkiga barn och jag blir jag inte 

förvånad över att det finns flerspråkiga barn i samtliga förskolor. Calderon (2004) nämner att 

som personal så är det av stor vikt att kunna kommunicera med dessa barn, vilket alla 

pedagoger gör på sitt sätt. En del har språket för att de själva är flerspråkiga, medan andra 

pedagoger använder sig av andra verktyg för att stimulera barnens språkutveckling på bästa 

sätt. 

Samtliga pedagoger poängterar vikten av att barnen med ett annat språk känner sig trygga på 

förskolan. Som pedagog skiljer man inte dessa barn från de svenska barnen. Skolverket 

(2011) lyfter fram tryggheten som en del i värdegrunden. Här tänker alla pedagoger likadant, 

att se de flerspråkiga barnen som en tillgång. Ju mer de höjer deras självkänsla, som är ett 

pågående arbete, desto mer stärks dessa barn. Pedagogerna är noga med att lyfta in barnens 

kunskap till de svenska barnen. Pedagogerna har vid inskolningarna av barnen med sig en 

tolk, för att på bästa sätt få ut viktig information till föräldrarna. Fahrman (1991) har i sin 

forskning kommit fram till att det är viktigt att nå ut med information om vad som gäller på 

förskolan så tidigt som möjligt. Hon anser att man som pedagog ska vara rak på sak och 

berätta vilka regler man har på förskolan. 

6.2.3 Modersmålets betydelse 

Under mina intervjuer framgick det att alla pedagoger var ense om att föräldrarna ska prata 

sitt modersmål med sina barn hemma. Det svenska språket kommer att stimuleras och 

utvecklas i förskolan. Fahrman (1991) nämner att många föräldrar vill att deras barn ska lära 

sig det svenska språket så fort som möjligt för att deras barn ska lättare komma in i gruppen. 

Pedagogerna resonerar i likhet med Fahrman (ibid.) och samtliga talar om för föräldrarna att 

barnen lär sig båda språken, men att det kan ta längre tid för att de har två språk att behärska. 

Ladberg (2003) lägger till att ett barn kan börja tveka att använda ett språk när de vuxna är 

negativa till det. Det förekommer tyvärr även föräldrar som inte vill att deras barn ska få 

modersmålsundervisning, av samma anledning som jag tidigare nämnt. De vill att barnen ska 

lära sig det svenska språket fortare.  

Alla barn som fyllt tre år har rätt till modersmålsundervisning, enligt Lpfö98 (2010). Där står 

det även att barnens språk ska ses som en tillgång. Pedagogerna som intervjuats har alla haft 

barn som fått modersmålsundervisning på förskolan. I Lpfö98 (2010) nämns det även att barn 

med annat modersmål ska få möjlighet att utveckla både det svenska och sitt modersmål. En 
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av pedagogerna berätta att även de svenska barnen var väldigt nyfikna och intresserade av 

undervisningen med modersmålsläraren. Calderon (2004) skriver att pedagogerna ska anpassa 

verksamheten efter barnens behov och förutsättningar.  

Hyltenstam (1996) och pedagogerna jag intervjuat är alla ense om att de pedagoger som kan 

fler språk och nyttjar detta i sitt arbete är en stor tillgång. Hyltenstam (ibid.) menar att det kan 

vara till föräldrarnas trygghet med en pedagog som förstår dem helt. En del föräldrar känner 

att de får mer kontakt med förskolan, och de får hjälp att förstå information som förmedlas. 

6.2.4 Språkstimulering av det svenska språket 

Att använda sig av bilder för att förmedla och stimulera de flerspråkiga barnens 

språkutveckling är något som alla pedagoger nämner. Calderon (2004) tar upp detta och 

menar på att genom konkreta material kan man hjälpa barnen att få en förståelse av det man 

berättar. Använder man material och figurer som förekommer i en saga så hjälper man ett 

barn med språket. Pedagogerna använder sig även mycket av kroppsspråket för att förmedla 

med de flerspråkiga barnen. Ladberg (1999) skriver att inget samtal består av endast ord, man 

uttrycker sig i hela kroppen. Pedagogerna menar på att man gärna ska överdriva sitt 

kroppsspråk. 

Calderon (2004) tar upp lekens betydelse för språkutvecklingen. Hon beskriver leken som 

berättandets ursprung. Med det menar hon att läsa böcker och berätta sagor berikar barnets 

språkutveckling. Pedagogerna har till vana att läsa mycket för barnen, både för de svenska 

och de flerspråkiga barnen. Calderon (2004) lägger även till att ett barn som fått många 

böcker lästa för sig kommer senare att själv vilja berätta utifrån bilderna. Detta resulterar i att 

barnet utvecklar språket och de får ord, grammatik och uttal på köpet. Pedagogerna berättar 

om hur de skapar miljöer med en aktiv pedagog, de menar att detta ska främja barnens 

språkliga utveckling. Detta tar även Calderon upp, hon beskriver dessa miljöer som kreativa 

och stimulerande. Hon skriver vidare att de flerspråkiga barnen behöver språket i leken, 

annars kan ett hinder uppstå. Där är det viktigt att en pedagog är till hands och hjälper dessa 

barn med att kommunicera. Vygotskij (2001) beskriver att det är viktig för barn att en social 

kommunikation, det utvecklar barnets språk och tänkande.  

6.2.5 Att lyfta fram det mångkulturella i barngruppen 

På en förskola fanns det en välkomst-skylt, på en annan kunde man hitta en stolpe med olika 

länder och avståndet dit från Luleå. Alla förskolor hade på något vis synliggjort det 

mångkulturella på sina avdelningar. Norell Beach (1995) betonar även detta och menar att det 

är viktigt att barn redan vid tidig ålder får en förståelse för att Sverige är ett mångkulturellt 

land.   

Jag tror att det är en stor tillgång att kunna sjunga och prata samma språk som barnen. 

Arnberg (2004) lyfter även upp sånger och ramsor som en positiv aktivitet. Hon skriver att 

föräldrar har upptäckt att deras barn är intresserade av sånger. Hon skriver vidare att med 

sånger så stimuleras även minnet. Jag har själv jobbat med barn och haft flerspråkiga barn på 

förskolan, och har fått erfara detta med sångerna. En förälder kom in en dag på mitt jobb och 

frågade vad det är för sång som hennes dotter sjunger på. Det visa sig vara ”Lilla snigel” och 

mamman ville ha texten på den. De flerspråkiga barnen lär sig många olika begrepp och deras 

ordförråd ökas.  

Arnberg (2004) påpekar att sjunger man tillsammans med barn och förälder så känner de en 

samhörighet i gruppen. Jag kan tänka mig att den internationella festen som en del förskolor 
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brukar anordna är väldigt uppskattat hos de flerspråkiga barnens föräldrar och för barnen 

själva. Arnberg lyfter sången som barnens starkaste medel för kulturinträde. 

6.2.6 Mötet mellan pedagoger och föräldrar 

Alla pedagoger var överens om hur tungt det kan bli att kommunicera med en förälder som 

inte kan språket. Det gäller som pedagogerna nämnde, att prata med kroppsspråket. En 

pedagog tar även upp att de brukar spela teater när något skett som är svårt för föräldrarna att 

förstå.  

För att föräldrarna ska få en så rättvis bild som möjligt av förskolan så tar pedagogerna in en 

tolk vid hjälp av att få ut viktig information. Calderon (2004) menar att föräldrarna till ett 

flerspråkigt barn kan ha en helt annan syn på lärandet och därför är det extra värdefullt att ta 

hjälp av en tolk så man undviker missförstånd. 

De flesta pedagoger tar upp vikten av att föräldrarna känner sig delaktiga. De vill gärna ta del 

av deras kunskaper, de känner sitt barn bäst. Jag tror att för att få en bättre förståelse för 

barnet så är det viktigt att få information kring barnet av just föräldrarna. Calderon (2004) 

skriver att personalen måste förklara förhållningssätt och regler som gäller, detta leder till att 

föräldrarnas möjligheter till insyn och delaktighet ökas. 

7. FORTSATT FORSKNING 

Jag skulle vilja att någon fortsätter på min forskning. Det vore intressant om den fortsatta 

forskningen kretsade mer kring observationer. Hur tar de barn som inte kan ett språk kontakt 

med andra barn? Hur kommunicerar de med varandra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENSER 

Arnberg, L. (2004). Så blir barn tvåspråkiga: vägledning och råd under förskoleåldern. (Rev.         

och uppdaterad [utg.]). Stockholm: Wahlström & Widstrand.  



 

24 

 

Arnqvist, A. (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur.  

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Baker, C. (1996). Barnets väg till tvåspråkighet: råd till föräldrar och lärare i förskola och 

grundskola. Uppsala: Påfågeln.  

Benckert, S. Håland, P. & Wallin, K. (2008). Flerspråkighet i förskolan: ett referens och 

metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Bjørndal, C.R.P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Bozarslan, A. (2001). Möte med mångfald: förskolan som arena för integration. (1. uppl.) 

Hässelby: Runa. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

Calderon, L. (2004). Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling. 

Centerheim-Jogeroth, M. (1997[1988]). Vägen till språket. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  

Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fahrman, M. (1991). Utvecklingspsykologi för förskolan. Lund: Studentlitteratur.  

Finell, D. (1994). Vi fick chansen-: en bok om invandrarbarn och tvåspråkighet. Borås: 

Invandrarförl.. 

Hyltenstam, K. (red.) (1996). Tvåspråkighet med förhinder?: invandrar- och 

minoritetsundervisning i Sverige. Lund: Studentlitteratur.  

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2004). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. (2., rev. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

Jederlund, U. (2002). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling. (1. 

uppl.) Hässelby: Runa.  

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och 

lärande i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Ladberg, G. (1999). Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig?: liten språklära för 

föräldrar. (1. version). Lidingö: G. Ladberg Pedagogik & språk.  



 

25 

 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola,        

skola och samhälle. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

Lindö, R. (2005). Den meningsfulla språkväven: om textsamtalets och den gemensamma 

litteraturläsningens möjligheter. Lund: Studentlitteratur.  

Nauclér, K. (2004). Barns språkliga socialisation före skolstarten. Hyltenstam, K. & 

Lindberg, I. (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: 

Studentlitteratur. 

Norell Beach, A. (1995). Mångfald och medkänsla i förskolan. (1. uppl.) Stockholm: Rädda 

barnen. 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Paulin, A. (1994) Hemspråk i den svenska skolan. Sverige. Skolverket. Mer än ett 

modersmål: hemspråksdidaktik. (2., rev. uppl.) Stockholm: HLS. 

 

Permer, K. (1987). Barnet och det talade språket. ([Ny utg.]). Lund: Studentlitteratur.  

Sandvik, M. & Spurkland, M. (2011). Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga 

förskolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 

Norstedts juridik. 

Skolverket (1994). Mer än ett modersmål: hemspråksdidaktik. (2., rev. uppl.) Stockholm: 

HLS.  

Skolverket (2003). Flera språk - fler möjligheter: utveckling av modersmålsstödet och 

modersmålsundervisningen : rapport till regeringen 15 maj 2002. Stockholm: Statens 

skolverk.  

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2011). Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och 

metoder. Stockholm: Skolverket. 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag. 

 

Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : 

klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. (5., omarb. uppl.) 

Eslöv: Lorentz. 

Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Höstsymposium (1988). Barns 

tvåspråkighet: rapport från ASLA:s höstsymposium, Uppsala, 6-7 november 1987. Uppsala: 



 

26 

 

Association suédoise de linguistique appliquée (ASLA) (Svenska föreningen för tillämpad 

språkvetenskap).  

Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2., omarb. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur.  

Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Söderbergh, R. (1988). Barnets tidiga språkutveckling. (2., [rev. och utök.] uppl.) Malmö: 

Liber.  

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. (1. uppl.) Lund:         

Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 

1) Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

2) Har du fått någon utbildning kring barn med svenska som andra språk? Finns det 

något som du känner att du skulle vilja ha mer kunskap om? 
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3) Vad har du för erfarenhet kring flerspråkiga barn? 

4) Hur integreras dessa barn i förskolan? Vad är din roll som pedagog?  

5) Hur möter ni som pedagoger de flerspråkiga barnen i vardagen? 

6) Vad innebär det att ha barn med annat modersmål i barngruppen? Hur kommunicerar 

man med barnen? 

7) Använder ni på förskolan er av de flerspråkiga barnens kultur i barngruppen? På vilket 

sätt lyfts det mångkulturella fram? 

8) På vilket sätt lyfter ni fram de flerspråkiga barnens kunskaper? 

9) Hur utformar man miljön för att främja dessa barns språkutveckling?  

10) Vilken typ av arbetssätt använder ni er av med flerspråkiga barn? Varför just detta? 

11) Får de barn med svenska som andraspråk någon möjlighet att använda sitt modersmål 

i förskolan? På vilket sätt?  

12) Hur bemöter ni förälder som inte kan det svenska språket? På vilket sätt nåt ni ut med 

information till dem? 

13) Görs föräldrarna delaktiga i förskolan? Tas deras kunskaper till vara? Hur? 

14) Vad anser du är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn? 

 

 

 

 


