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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga
barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i
förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre
kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. Dessa förskolor
valdes ut för att de alla har en hög andel barn med annat modersmål än svenska och att
de profilerar sig som mångkulturella förskolor. Som tolkningsverktyg användes det
sociokulturella perspektivet vilket utgår från att allt lärande är socialt och sker i samspel
med andra människor.
Resultatet av arbetet påvisade en stor variation av material och metoder med syfte att
bidra till ett främjande av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det visade också att
förskollärares intresse och engagemang är den mest betydande faktorn när det gäller
arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. I
studien kunde även vissa skillnader urskiljas mellan de olika kommunerna gällande de
förutsättningar förskollärarna har i detta arbete.

Nyckelord: Andraspråk, barn, flerspråkighet, förskola, modersmål, språkutveckling

Tack!
Vi vill börja med att tacka de förskollärare som deltagit i studien och med stor entusiasm
delgett oss sina metoder och tankar samt visat oss runt i de verksamheter de arbetar i.
Utan er hade genomförandet av vår studie inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack
till vår handledare Ingrid Nordqvist som under arbetsprocessen gett oss konstruktiv
feedback och förslag.
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Inledning
Sverige har, till skillnad från många andra länder, varit relativt homogent både språkligt
och kulturellt. Barn lär sig samma språk i hemmet som talas i samhället och först när
barnet gått några år i skolan får barnet undervisning i ett främmande språk. Så är dock
inte fallet för många barn i världen. Många barn har många språk runt sig när de växer
upp och får lära sig läsa och skriva på språk de knappt hört förut (Fredriksson & Taube,
2010). Lindö (2009) skriver att den svenska förskolan saknar undervisningstradition.
Denna styrs istället av en läroplan med mål och för att nå dessa mål måste förskolläraren
skapa medvetna situationer för barns lärande. I förskolans läroplan uttrycks att
“förskolans läroplan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2016a,
s. 7). Puskás (2013) påpekar dock att läroplanen inte innehåller några förslag på hur
förskollärare konkret kan arbeta med detta. Hon menar att det kan uppstå en problematik
när en enspråkig institution som förskolan oftast är, skall medverka till flerspråkiga barns
språkutveckling.
Vart femte barn i svenska förskolor har idag utländsk bakgrund (Skolverket, 2011) och i
förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) betonas språkets betydelse för lärandet men
också för identiteten. Barn med utländsk härkomst som får möjlighet att utveckla sitt
modersmål får också bättre förutsättningar att lära sig det svenska språket men också att
utveckla sina kunskaper inom andra områden. Även Ladberg (2003) skriver att ju mer
barn lär sig behärska sitt modersmål, desto lättare får de att tillägna sig kunskaper i
andraspråket. Även de begrepp som barn har ord för på sina modersmål får de lättare att
lära sig ord för på andraspråket. Enligt Språklagen (SFS 2009:600) ska alla människor
som lever i Sverige ges möjligheter att utveckla det svenska språket. De människor som
har annat modersmål än svenska ska även ges möjlighet att utveckla sitt modersmål. Detta
uttrycks också i Skollagen (SFS 2010:800) men även i läroplanen för förskolan som också
framhåller att det är förskollärarens ansvar att barnens språk och
kommunikationsutveckling stimuleras och utmanas (Skolverket, 2016a).
Eftersom en stor andel barn i förskolan är flerspråkiga menar Utbildningsdepartementet
(2010) att ett interkulturellt förhållningssätt hos personalen på förskolan är viktigt. Detta
innebär att vara öppen för barns erfarenheter och deras kulturella bakgrund och låta dessa
ligga till grund för verksamheten. Detta kräver engagerade vuxna och att barnen erbjuds
en miljö som främjar barns språkutveckling och som bidrar till att barnen kan lära
tillsammans och av varandra. Barns nyfikenhet och intresse skall tas tillvara. Vidare
nämns ett gott och nära samarbete med barnets vårdnadshavare som en viktig
förutsättning. Vårdnadshavarna kan ge ovärderlig information kring barnets erfarenheter,
kunskaper och intressen vilket gör det möjligt att relatera innehållet i verksamheten till
dessa. Att barns språk utvecklas i förskolan skapar goda förutsättningar för läsning och
skrivning i skolan.
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Utifrån våra erfarenheter upplever vi att det på förskolor tycks finnas en vilja att ta tillvara
och synliggöra barns flerspråkighet men även osäkerhet inför hur man ska gå tillväga för
att göra detta. På många förskolor har andelen barn med annat modersmål än svenska
ökat markant de senaste åren och därför finns det heller inte någon längre erfarenhet att
luta sig emot. I en rapport från Skolinspektionen (2010) fastslås att en hög andel förskolor
brister i att ge flerspråkiga barn bästa möjliga förutsättningar att utveckla språk och andra
kunskaper. Ofta finns ett intresse för barns kulturella bakgrunder och erfarenheter i
förskolorna, men att detta i för liten utsträckning synliggörs i den verksamhet som
bedrivs. Därigenom saknar den pågående verksamheten koppling till barnens
erfarenheter. I rapporten anges även att kompetens för att arbeta med flerspråkiga barns
språk- och kunskapsutveckling saknas. Skolinspektionen (2010) menar att förskolor i
högre utsträckning bör utmana barns lärande samt att ta ansvar för barns utveckling av
sitt modersmål.
I förskolan ses ofta uppdraget att bidra till att barn utvecklar sitt modersmål som en alltför
komplicerad uppgift och i och med detta överlåts ofta ansvaret över detta till barnens
föräldrar eller modersmålsstödjare. Skolinspektionen genomförde under 2015
regelbunden tillsyn av 75 huvudmän för landets förskolor. Av dessa fick 23% nedslag när
det gällde deras uppgift att se till att förskolan ska medverka till att barn med annat
modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla såväl modersmål som det svenska
språket (Skolinspektionen, 2016). I och med detta vill vi i vårt arbete undersöka hur
förskolor som under längre tid arbetat med flerspråkiga barn arbetar för att synliggöra och
bidra till att barns flerspråkighet utvecklas i förskolan. Vår utgångspunkt i arbetet är de
didaktiska frågorna; vad, hur och varför (Skolverket, 2016b). Vad ska barnen lära sig, hur
ska de göra detta och varför?
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Definition av begrepp
Nedan anges hur vi valt att definiera olika begrepp som används i denna studie.
Andraspråk - Att lära sig ett andraspråk innebär att lära sig ännu ett språk efter att man
lärt sig ett förstaspråk. Detta betyder att den som lär sig ett andraspråk är äldre än den
som lär sig ett förstaspråk. Andraspråksinlärning skiljer sig från hur man lär sig ett
främmande språk eftersom andraspråket lärs in i kontakt med människor som har det som
sitt förstaspråk. Inlärning av främmande språk sker utanför miljön som språket talas i.
Svenska som andraspråk innebär då att svenska lärs in i Sverige, och svenska som
främmande språk lärs in utanför Sverige (Axelsson, 2010).
Flerspråkig - En person som är flerspråkig har förmåga att använda sig av flera språk till
vardags. Personen kan också använda sig av flera språk vid ett och samma tillfälle, dock
används oftast de olika språken i olika sammanhang (Sandvik & Spurkland, 2011).
Modersmål - Det första språk barnet lär sig (Kultti, 2014).
Pedagog - Vi har i arbetet genomgående använt oss av ordet förskollärare och i de fall
ordet pedagog nämns är det i citat av förskollärarna själva eller av oss då vi skrivit om
personer som på något sätt arbetar i eller kring förskoleverksamheten men inte har
förskollärarutbildning.
Tecken som stöd till tal (TSS) - Kommunikation med hjälp av tecken hämtade ur det
svenska teckenspråket samtidigt som man talar svenska (Puskás, 2013).
TRAS - Tidig Registrering av Språkutveckling. Ett material som finns för åldrarna 2-3,
3-4 och 4-5 år. Innehåller handledning och teori kring barns språkutveckling och tips
kring språkfrämjande arbete (Lindö, 2009).
Tvåspråkig - Här åsyftas personer som talar ett förstaspråk och ett andraspråk.
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Flerspråkighet i förskolan
I detta avsnitt presenterar vi en litteratur- och forskningsbakgrund gällande barns
språkutveckling. För att finna forskning gällande flerspråkighet har sökorden
multilingual, bilingual, mother tongue, second language, flerspråkiga barn, förskola,
förskolan, preschool, early childhood, teacher, role och Sweden använts i databaserna
Discovery och SwePub. I bilaga 1 redogörs närmare för antalet träffar för specifika
kombinationer av dessa sökord och vilka databaser som användes vid sökningarna. Först
belyser vi förskollärarens roll och olika delar som denna profession innefattar. Därefter
lyfter vi fram modersmålets betydelse och slutligen miljöns, materialens och lekens
betydelse för barns lärande av språk.

Förskollärarens roll
En av de viktigaste grunderna för barns språkinlärning är förskollärarens förhållningssätt.
Fredriksson och Taube (2010) menar att förskollärarens syn på andra språk och kulturer
utgör en viktig grund i stödjandet av flerspråkiga barns språkutveckling. Att det finns en
grundläggande respekt och en positiv inställning är då centralt eftersom
språkutvecklingen hämmas om modersmålet och kulturen ifrågasätts och nedvärderas.
Även Ladberg (2000) beskriver detta och menar att atmosfären i barngruppen är viktig.
Att få sin identitet och självkänsla ifrågasatt påverkar språkutvecklingen negativt och här
är förskollärarens inställning till barnets språk och kultur av betydelse. Hon menar att om
barnet förväntas att bara använda majoritetsspråket på förskolan så kan detta inverka
negativt på barnets syn på sin egen identitet. Att barnet får vara stolt över sin identitet ger
barnet självförtroende att våga vilket ger goda förutsättningar för språkutvecklingen.
Därför är det också viktigt att förskollärare försöker stärka barns självkänsla genom att
på ett positivt sätt uppmärksamma barnets ursprung och språk. Även Lindö (2009)
beskriver barns självuppfattning som viktig för barnets förmåga att våga prova, fråga och
interagera med sin omgivning. Kultti (2014) lyfter också fram fördelen med att barn får
erfarenheter av olika språk i förskoleverksamheten och att detta är något som barn som
talar flera språk kan bidra till. De olikheter och likheter som finns kan därmed synliggöras
och bli intressanta för barnen.
Även språkets status har betydelse i detta sammanhang. Om kunskaper på ett annat språk
värderas högt så kan inlärningsprocessen i svenska underlättas (Fredriksson & Taube,
2010). Denna åsikt delas av Ladberg (2003) som skriver att de nyare immigrantspråken
tenderar att få olika status i förhållande till majoritetsspråket. Spanska har fått en
förhållandevis hög status och är ett ganska vanligt tillval i skolan. Detta medan
immigrantspråk som arabiska, turkiska och somaliska har låg status. Värderingen av
språket påverkar alla som talar ett språk. Om man kan vara stolt eller om man ska
skämmas.
Ladberg (2003) beskriver att det i Sverige ofta fokuseras på samtalet mellan vuxen och
barn när det gäller barns språkutveckling i förskolan. Detta är dock en begränsad del
eftersom vuxna inte har tid och möjlighet att tala så mycket med varje enskilt barn.
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Författaren menar dock att detta inte utgör något hinder för barns språkutveckling
eftersom det är till störst del tillsammans med andra barn som barnet lär sig språk. Här
vill vi hänvisa till en studie som Rydland, Grøver och Lawrence (2014) genomförde i
Norge där 26 barn med turkiska som modersmål observerades från fem till tio års ålder.
I denna framkom att språk under lärarledda samtal och i interaktion med kamrater hade
stor betydelse för barns bildande av ordförråd. De fann att när dessa tillfällen
kännetecknades av språk med hög variation och stor mängd ord tenderade barnen att få
ett större ordförråd än barn som kom i kontakt med färre ord och låg variation. Dessa
skillnader visade sig även vara bestående ända fram till barnen nådde tio års ålder.
Ett språkstimulerande arbetssätt behöver inte främst handla om att göra särskilda saker
skriver Ladberg (2003). Hon menar att detta snarare handlar om att på ett genomtänkt sätt
använda sig av de vardagliga aktiviteterna som kontinuerligt sker på förskolan. Hon
skriver även om skapande aktiviteter och menar att sådana utgör hjälp till att uttrycka sig.
Genom skapande kan barn uttrycka tankar och känslor. Ladberg (2003) nämner också
sagor som ett bra sätt att stimulera språkutveckling och genom detta utökas barnens
ordförråd. Dock är det viktigt att barnen har så pass stor förståelse för det som berättas
att intresset kan bibehållas eftersom avsaknad av intresse för aktiviteten kan leda till att
de inte heller tar till sig språket.
Intresse är alltså en annan viktig grund för lärandet av språk. Ladberg (2000) menar att
språkinlärning inte är något som sker automatiskt bara för att språket talas i ens närhet.
Det måste finnas ett behov av att lära sig språket och känslan är en viktig drivkraft. Om
språket är känslomässigt betydelsefullt för barnet går inlärningen lättare. Hon menar att
det är barnets motivation som är avgörande för inlärningen, inte vad läraren tycker är
viktigt. Vi är alla olika när det gäller vad som intresserar oss, vi lär oss också på olika
sätt. Ladberg (2003) berättar att när man är med om något spännande så vill man också
förstå och då är man också mottaglig för språk. Man vill också gärna berätta om det
spännande man varit med om vilket ger motivation till att försöka berätta, trots att man
kanske inte behärskar språket så väl. Att skapa utmanande aktiviteter som lockar barnen
är då viktigt. Även Lindö (2009) beskriver vikten av att barns språk stimuleras på ett
lustfyllt sätt och hon menar att detta innebär att kunna leka med språket och att växelvis
ges möjligheter till att kunna lyssna på hur orden låter och tänka på vad ordet betyder.
En annan viktig aspekt när det gäller barns språkutveckling är kunskap. Sandvik och
Spurkland (2011) skriver att kunskap kring detta är nödvändig eftersom förskollärare bör
reflektera över förskolans språkliga miljö och tänka kring utformandet av denna. Kunskap
är även viktigt då barns språk ska utvecklas, då vad gäller förmågor och utveckling.
Scarinci, Rose, Pee och Webb (2015) skriver att utbildning kring barns språkutveckling
är en nödvändighet för förskollärares val av tillvägagångssätt för att främja barns
utveckling av språk. Utbildning påverkar även förskollärarnas självförtroende i arbetet
med att stödja barns språkutveckling på ett positivt sätt. I en studie som genomfördes i
Australien genomgick förskollärare en utbildning under tjänst som behandlade barns
språkliga utveckling och strategier för att ge dem stöd i detta. Utbildningen genomfördes
under två tillfällen, 3,5 timmar per gång med en veckas mellanrum. Det visade sig att
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genom denna utbildning fick förskollärarna ökade kunskaper om barns språkliga
utveckling och om strategier som främjar denna.
Pedagogisk dokumentation lyfts fram av Sandvik och Spurkland (2011) som ett
arbetsredskap för att synliggöra barns lärande. Genom att arbeta med pedagogisk
dokumentation som verktyg reflekterar arbetslaget tillsammans över kvalitén på
verksamheten som bedrivs samtidigt som lärandet hos barnen synliggörs. Som redskap
för genomförande av pedagogisk dokumentation nämner de skrift, videoupptagningar,
fotografering samt kreativa alster som skapats av barnen. Åberg och Lenz-Taguchi (2005)
skriver att detta både kräver och ger inspiration till reflektion kring den pedagogiska
processen. Att diskutera kring denna tillsammans med varandra i arbetslaget, men också
tillsammans med barnen ger möjligheter att leda arbetet framåt. Genom att observera och
reflektera kring vad barnen gör och hur, skapas en bild över vad barnen intresserar sig för
och vilka behov som finns. Utifrån detta kan vi utveckla aktiviteter, förändra miljöer och
arbetssätt och med barnens egna tankar som grund väcka deras lust och nyfikenhet och
utmana dem ytterligare. De menar att man utifrån den pedagogiska dokumentationen kan
synliggöra och framhäva barns olikheter på ett positivt sätt och använda sig av dessa i för
barnen meningsfulla sammanhang.
Sandvik och Spurkland (2011) skriver också om kartläggning. De menar att genom att
kartlägga flerspråkiga barns språkliga förmågor kan man få syn på vad barnet kan
respektive inte kan. Det är då en nödvändighet att förskollärare har kunskap om
språkutveckling hos flerspråkiga barn och även har förmåga att se vilka språkliga
aktiviteter som är lämpliga att genomföra. De anser att genom kartläggning och utifrån
detta planera aktiviteter skapar förskollärare förutsättningar för barnens språkutveckling.
Genom att endast kartlägga gynnas inte barnens utveckling, utan det är först då
förskollärare reflekterar utifrån resultaten och arbetar för att utveckla verksamheten
utifrån dessa. Dock är författarna kritiska till att kartläggning görs utifrån förutbestämda
normer. Barn bör inte jämföras med andra utan istället bör barnets framsteg synliggöras.

Modersmålets betydelse
Genom goda kunskaper i modersmålet kan lärandet av ett andraspråk underlättas.
(Ladberg, 2003; Yazici, Ilter & Glover, 2010; Sandvik & Spurkland 2011). Sandvik och
Spurkland (2011) menar att ord, begrepp och erfarenheter som barnet utvecklat förståelse
för på modersmålet behöver de bara nya ord och begrepp för på det nya språket. Ladberg
(2003) belyser även faktorer som kan försvåra ett barns lärande av ett språk. Att i till stor
del komma i kontakt med ett språk hindrar inte lärande av ett annat. Det handlar då istället
om att barnet inte ges tillräckligt många tillfällen att tala det andra språket. Det kan också
handla om att barnet inte upplever språket som viktigt eller att hen upplever negativa
reaktioner från omgivningen som gör att hen undviker att använda sig av ett specifikt
språk. En annan faktor kan vara att barnet vistas i en miljö som ger denne en uppfattning
om att man endast bör tala ett specifikt språk. Barnet stöter på hinder i sin lärandeprocess
om denne uppmanas att endast använda sig av det språk som är nytt för barnet. Det kan
då hindras att från tänka på det språk som det tänker på bäst. Ladberg (2003) skriver
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vidare att barn kan lära flera språk samtidigt och att det är till fördel om barnet tidigt i
livet kommer i kontakt med flera språk eftersom yngre barn lätt kan utveckla en stark bas
i dessa. Här vill vi hänvisa till Ljunggren (2015) som beskriver ett aktionsprojekt som
genomförts i på en förskola i Sverige. Detta med syfte att barnens olika modersmål skulle
synliggöras. Barnens föräldrar var delaktiga i projektet genom att spela in presentationer
på barnens modersmål. För detta användes det digitala verktyget talande pennor.
Presentationerna handlade bland annat om leksaker och föremål som fanns i
förskoleverksamheten och svensktalande förskollärare talade in presentationer på
svenska. Genom projektet fick barnen medvetenhet om andra språk samtidigt som
samarbetet mellan hem och förskola förbättrades. Föräldrarna uppgav att projektet ledde
till att de fick djupare förståelse för förskolans verksamhet och att de blev mer delaktiga
(Ljunggren, 2015). Ladberg (2003) förklarar att eftersom familjen är mycket viktig för
barn så bidrar familjens språk till en känsla av tillhörighet och trygghet hos barnet. Därför
bör barn få möta sitt modersmål i hemmet. Författaren menar att andra språk inte kan
ersätta modersmålet utan att dessa istället kan komplettera varandra.
Yazici, Ilter och Glover (2010) lyfter också fram modersmålets betydelse för den sociala
och personliga utvecklingen för tvåspråkiga barn. Författarna beskriver en studie som
syftade till att undersöka om språkkunskaperna i turkiska hos barn vars familjer emigrerat
till andra länder innan barnens födelse skiljde sig från kunskaperna i språket hos barn som
levde i Turkiet. Det undersöktes även vad som kunde vara orsaker till eventuella
skillnader. De länder som barnens familjer emigrerat till var Norge, Tyskland och
Österrike. I studien besvarade barnens föräldrar frågor som behandlade barnens
språkanvändning i hemmet och bland vänner. Samtliga barn i studien exponerades för
turkiska, dock inte i lika hög grad som de barn som levde i Turkiet. Hälften av de
deltagande barnen talade endast turkiska med minst en förälder, däremot var det färre som
talade turkiska med vänner. Tvåspråkiga program i förskolan fanns inte i något av de
länder som ingick i studien utan barnen hade endast möjlighet att komma i kontakt med
turkiska i hemmen. I vissa av familjerna som deltog i studien talades både turkiska och
andraspråket. I andra familjer talades endast andraspråket eftersom uppfattningar fanns
om att andraspråksinlärningen skulle underlättas genom detta. En del av familjerna var
invandrare av fjärde generation och i och med detta kan turkiskan ha förlorats och ersatts
av andraspråket. Brist på kunskaper i modersmålet kan bidra till problem i
identitetsutvecklingen hos barn och även då barnen ska utveckla medvetenhet om
kulturarvet. Föräldrar bör göras medvetna om modersmålets betydelse och de bör
uppmuntras att tala modersmålet med sina barn.
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Miljöns, materialens och lekens betydelse
Enligt Lindö (2009) såg Vygotskij leken som den viktigaste grunden till språkutveckling
och att tanken och språket är sammanbundna. Det är genom språket vi tolkar världen och
hon menar att i lekens kreativa process utgör språket en grund när barnen skapar ett
scenario utifrån gemensamma idéer och handlingar. Om detta skriver också Ladberg
(2003) som menar att det är framför allt i leken barn utvecklar sitt språk och att det är
viktigt att barnen får den tid de behöver för att leka. Ju längre tid barn får att leka, ju mer
varierad kommer leken att bli. Hon menar vidare att rummet har stor betydelse i detta
sammanhang. Stora rum innehållandes stort antal leksaker tenderar att distrahera barnens
lek och bidra till avbrott i leken vilket även leder till avbrott i det språkliga hos barnen.
Rummet kan med fördel organiseras så att det inrymmer olika aktivitetshörnor, vilket gör
det enkelt för barnen att dela in sig i mindre grupper. Där är det viktigt att
aktivitetshörnorna har sådant avstånd så att de olika barngrupperna inte stör varandras
lek. Lek som kännetecknas av lugn och som inte utsätts för störningar är gynnsamma för
främjandet av språket (ibid.).
Ladberg (2003) lyfter också fram vikten av att barn får det inflöde av språk som de är i
behov av och att detta ställer krav på verksamheten. Hon menar att för att barns
språkinlärning ska främjas bör miljön och lekmaterial vara utformade på så sätt att barnen
ges goda möjligheter att använda sina olika språk. Kultti (2014) framhåller att
förskollärare bör ha en tanke kring lekmaterialet på förskolan och vad detta erbjuder
barnen ur ett språkperspektiv. Detta är i viss mån avgörande för vilka aktiviteter som ska
komma att äga rum och även vad barnen ska lära sig. Beroende på material uppstår
individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp. I användandet av vissa material behöver
barn stöd av vuxna medan de kan använda sig av andra på egen hand. Då flera
uppsättningar av samma typ av material finns att tillgå på förskolan ges barnen möjlighet
att i grupp ägna sig åt samma aktivitet.
Ett bra sätt att främja barns språkliga utveckling menar Sandvik och Spurkland (2011) är
att ge litteratur en naturlig plats i verksamheten. Språket är metod vid läsande och
berättande och genom att läsa för barnen, samtala om böcker och berätta lär sig barn
språk. Förskollärare bör låta samtal om böcker och berättelser vara spontana. Därmed bör
de inte i förväg helt bestämma samtalets innehåll eftersom detta tenderar att skapa
ointresse hos barnen. Genom att läsa böcker får barn ökat ordförråd, detta uttrycker också
Svensson (2012) men tillägger att detta inte alltid behöver vara fallet. Hon menar att det
är viktigt att böcker anpassas efter de barn som ska delta i aktiviteten. Detta påverkar
barnens upplevelser av lässtunderna och lärandet under dessa. Andra påverkansfaktorer
är förskollärares förhållningssätt och agerande. Barnen kan förlora intresse för läsningen
om böckerna är för svåra eller om barnen förväntas vara tysta och inte samtala om
innehållet. Böcker som intresserar barnen och samtal om innehållet bidrar till utökning
av barnens ordförråd. Böckerna som läses bör heller inte vara anpassade för yngre barn
än de som deltar i aktiviteten. Däremot bör språket anpassas efter de språkliga
kompetenserna barnen besitter. Vidare skriver hon att barn med annat modersmål kan
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vara i stort behov av att samtala om böckers innehåll eftersom detta kan underlätta
förståelsen av dess handling.
Sandvik och Spurkland (2011) lyfter fram att i böcker skiljer sig språket från det
vardagligt talade språket. Genom konkret material kan uttryck i boken tydliggöras för
barnen. I valet av litteratur bör böcker väljas där olika kulturer blir representerade. Genom
detta kan barnen känna igen sig och olikheter i levnadssätt kan synliggöras. Böckerna
som barnen möter bör ha ett språk som inte är alltför komplicerat utan istället ger barnen
en utmaning. Böcker som är skrivna på de modersmål som barnen har kan bidra till att
synliggöra olika kulturer samtidigt som de länkar samman hem och förskola (Sandvik &
Spurkland, 2011). Här menar Lindö (2009) att biblioteken är en ovärderlig källa för att
inspirera barns läslust. Att barnen får lyssna på en saga på både sitt modersmål och på
svenska stärker tvåspråkigheten.
Här vill vi också lyfta en studie som Kultti (2013) beskriver där lärarledda sångaktiviteter
studerats. I studien observerades barn på svenska förskolor som hade olika bakgrunder
vad gäller språk. Studiens resultat påvisade att sångaktiviteter kan utgöra stöd i barns
språkliga utveckling. Hon skriver att barn kan vara delaktiga i dessa på flera olika sätt,
både genom verbala och fysiska handlingar. Barn kan också välja att observera
aktiviteten. I och med detta behöver inte skillnader i språkliga kunskaper förhindra allas
möjlighet att delta. Något som kan bidra till engagemang hos barnen kan vara att lärare
presenterar föremål som tydliggör sångernas handling.

Sammanfattning av litteratur- och forskningsbakgrund
Förskollärares förhållningssätt är av stor betydelse för barns språkinlärning. Barns
identitet och självförtroende, intresse och motivation är andra påverkansfaktorer.
Eftersom tiden för att tala med varje enskilt barn är begränsad för de vuxna som arbetar i
förskolan lär sig barn främst språk i samspel med andra barn. Dock kan förskollärare,
genom att medvetet utnyttja de vardagliga aktiviteterna som kontinuerligt äger rum på
förskolan stimulera barns språkliga utveckling. Utbildning och kunskap hos förskollärare
gällande språkutveckling är betydande för val av strategier med syfte att stödja barns
inlärning av språk. Utbildning bidrar till gott självförtroende hos förskollärarna i arbetet
med att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.
Genom pedagogisk dokumentation kan barns lärande synliggöras. Genom att använda
detta som ett verktyg kan arbetslaget reflektera över verksamhetens kvalité. Arbetslaget
kan också ges kunskap om vad som intresserar barngruppen och vilka behov som finns i
denna och därigenom skapa aktiviteter, förändra miljöer och arbetssätt. Kartläggning är
ett annat verktyg som kan bidra till att barns språkliga utveckling ges stöd. Detta kräver
dock att förskollärare reflekterar över den kartläggning som görs och därefter utvecklar
verksamheten med denna som utgångspunkt. Barn bör inte jämföras med varandra.
Modersmålet är av stor vikt för barns lärande av andraspråk och goda kunskaper i detta
kan underlätta lärandet. Det är betydelsefullt att barnens modersmål talas i hemmet då
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andraspråket inte kan ersätta modersmålet. Bristande modersmålskunskaper kan bidra till
problem med identitetsutvecklingen och utvecklingen av medvetenhet om kulturarvet hos
barnet. En annan viktig grund för barns språkutveckling är lek och därför är det viktigt
att barn ges gott om tid för detta. Lekmaterialet bör vara utformat så att det ger barn
möjlighet att använda sina olika språk. Även bokläsning är betydelsefullt i barns lärande
av språk och bidrar till en utökning av ordförrådet. Böckerna bör dock vara anpassade
utifrån barnens språkliga förmågor eftersom intresset annars kan gå förlorat vilket kan
leda till att aktiviteten inte stimulerar språkinlärningen hos barnen. Samtal om böcker
samt konkret material kan underlätta förståelsen för det som lästs. Genom att barn möter
böcker skrivna både på svenska och modersmålet kan deras tvåspråkighet stärkas.

Syfte och frågeställningar
Utifrån denna bakgrund är vårt syfte är att undersöka hur förskolor arbetar för att
stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. En sådan studie skulle bidra till att hjälpa
förskollärare vid andra förskolor att utveckla sina verksamheter och underlätta
språkutvecklingen för flerspråkiga barn. Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande
frågeställningar:


Hur kan förskollärare arbeta för att stödja flerspråkiga barn i deras
språkutveckling i såväl svenska språket som i deras modersmål?



Hur synliggör förskollärarna de flerspråkiga barnens modersmål i förskolan?

Teoretiskt ramverk
För denna studie har det sociokulturella perspektivet valts som teoretiskt ramverk. Detta
perspektiv har under 2000-talet fått stort genomslag när det gäller synen på lärande
(Wedin, 2011). Detta synsätt betonar sambandet mellan språkutveckling och lärande och
lyfter fram interaktionen med andra människor som det centrala liksom det sammanhang
lärandet sker i (Wedin, 2011). Grunden till detta synsätt lades av den ryske psykologen
Lev Vygotskij (1896-1934). Enligt Vygotskij är allt lärande socialt. Barn lär i samspel
med andra och genom att använda kulturella redskap. Han menade att barn föds i en social
och kulturell kontext som utgör möjligheter och begränsningar för dennes utveckling.
Barnet är dock själv kapabelt att påverka sin situation (Smidt, 2010). Vi har för denna
studie valt att främst utgå från Smidts (2010) tolkning av Vygotskijs teori och begrepp
som beskrivs här nedan.

Kulturella redskap och mediering
Ett betydande begrepp i Vygotskijs teori är mediering (Smidt, 2010). Mediering innebär
att människan genom att använda sig av kulturella redskap kan göra förändringar av sitt
tänkande. Kulturella redskap är föremål, tecken och system som utformats av människor
och som utgör stöd för tänkandet och tillvägagångssätt för lösning av problem. Exempel
på sådana är språket som är det främsta kulturella redskapet, symboler och musik. I olika
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kulturer skapar människor kulturella redskap som används inom kulturerna. Kulturella
redskap är nödvändiga för barns lärande. Genom att kommunicera, och då främst med
hjälp av symboler och tecken kan människor förklara och förstå eller representera
omvärlden och erfarenheter (Smidt, 2010). Enligt Säljö (2011) skiljer Vygotskij på två
slags redskap, de fysiska och de psykologiska. Med de fysiska menar han de föremål vi
har omkring oss och som är tillverkade av människor för att underlätta vårt tänkande.
Dessa kallas artefakter. Med psykologiska redskap menar han sådant vi använder oss av
för att tänka och kommunicera med varandra, hit hör exempelvis språk och siffror.
Eftersom språket är ett viktigt kulturellt redskap tänker vi att det är av stor vikt att barn
med annat modersmål har tillgång till modersmålet som för dem utgör ett kulturellt
redskap. Det är även viktigt att utveckla andraspråket av samma orsak. Vi ser
språkfrämjande material i förskoleverksamheten som artefakter som syftar till att stödja
utvecklingen av det kulturella redskapet språk. Smidt (2010) skriver att barn lär genom
användning av kulturella redskap och genom att andra mer kompetenta personer agerar
förmedlare medieras kunskap till barnet. Genom samspel med andra människor och
genom att vara en del i samhället kommer barnet i kontakt med olika vardagliga begrepp.
Barn lär sig innebörden av dessa begrepp genom interaktion och språklig mediering.
Sociala aktiviteter utgör lärandetillfällen för barn och då handlar det inte bara om att andra
människor är närvarande utan även om de tidigare erfarenheter barnet har samt om
användande av kulturella redskap.

ZPD och den mer kompetenta andra personen
Smidt (2010) skriver om ZPD, Zone of proximal development, som översätts till svenska
som närmaste utvecklingszonen. Med detta menade Vygotskij lärandet från en punkt till
en annan och framhöll att undervisning endast är till nytta om den kan leda barnet från
den punkt barnet just nu är i sin utveckling till den punkt dit barnet kan nå med viss hjälp.
Detta innebär att för att ett lärande ska ske så måste detta knyta an till något barnet har
erfarenheter av eller förståelse kring sedan tidigare, först då kan barnet gå framåt i sitt
tänkande. Smidt (2010) lyfter fram att det viktiga i detta är tanken om potential. Potential
i detta fall är klyftan mellan vad barnet kan göra just nu och vad det skulle kunna göra
om det fick stöd. I detta är rollen av en vuxen eller en mer kompetent person viktig. Här
talar Smidt (2010) om begreppet “byggnadsställning” som kan förklaras som den hjälp
som ges av en mer kompetent person för att barnet, steg för steg, ska gå från den aktuella
prestationsnivån till den potentiella nivån. Den kompetenta andra personen behöver inte
nödvändigtvis vara en vuxen. Detta kan även vara ett annat barn, som inom ett speciellt
område har mer kunskap än ett annat. Vid ett sådant tillfälle kan det mer kompetenta
barnet hjälpa det andra att nå nästa steg.
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Lekens betydelse för språket
Lindö (2009) skriver att Vygotskij såg leken som en av de viktigaste grunderna för
språkets utveckling. Enligt Smidt (2010) menar Vygotskij att leken skiljer sig från andra
av barnens aktiviteter eftersom barnet i denna skapar låtsasaktiviteter. Genom lek med
föremål lär sig barnen börja tänka abstrakt, anta roller som de själva väljer och skapar och
ändrar regler. Lindö (2009) beskriver språket som en grund i den kreativa process som
leken faktiskt är då barnen tillsammans skapar ett händelseförlopp utifrån sina
gemensamma idéer och handlingar.
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Metod
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt val av metod för studien samt det urval vi
gjort för att avgränsa vår studie. Vi kommer även redogöra för hur intervjuerna
genomfördes samt vår dokumentation av förskolornas lärandemiljöer. Hur vi bearbetat
insamlat material och gjort etiska ställningstaganden under studiens genomförande är
annat som kommer att belysas.

Val av metod
För att besvara våra frågeställningar genomfördes intervjuer samt dokumentation av
lärandemiljöerna. Intervjuer valdes som metod för att vi skulle kunna ta del av
förskollärarnas tankar kring deras arbetsstrategier för att stödja flerspråkiga barns
språkutveckling. Vi valde att dokumentera lärandemiljöerna för att vi skulle få se de
konkreta material som nämndes under intervjuerna samt få en bättre helhetsbild. Inför
intervjuerna formulerades en intervjuguide (se bilaga 2) bestående av 19 frågor indelade
i sex teman. Bjørndal (2005) förklarar att i en intervjuguide formuleras teman och frågor
som intervjun ska behandla. Den intervjuguide vi formulerade användes vid samtliga
intervjuer. Intervjuerna gjordes med en kvalitativ ansats vilka enligt Bryman (2011) syftar
till att få ingående svar. I sådana typer av intervjuer kan följdfrågor ställas utifrån de svar
som intervjupersonerna avger. Här är det intervjupersonernas perspektiv som berörs.
Intervjuerna var semistrukturerade där vi inte alltid följde den ordning som frågorna var
angivna i intervjuguiden. Bryman (2011) skriver att vid semistrukturerade intervjuer
behöver ordningsföljden på frågorna i intervjuguiden inte följas helt. Frågor kan även
ställas som är sammankopplade till något som respondenten berättat men som inte anges
i intervjuguiden. Bjørndal (2005) menar att minnet har begränsningar men att
ljudupptagningar möjliggör att vid upprepade tillfällen höra vad som sagts. Därför valde
vi att göra ljudinspelningar under våra intervjuer.

Urval
Vi valde ut tre förskolor i tre olika kommuner i Mellansverige där andelen barn med annat
modersmål än svenska var högt. Vi har i arbetet valt att fingera förskolornas namn och
kalla dessa Tallen, Granen och Kotten. Dessa profilerar sig som mångkulturella förskolor
och eftersom vårt syfte var att undersöka hur förskollärare kan arbeta för att stödja
flerspråkiga barns språkutveckling, samt hur deras modersmål kan synliggöras i
verksamheten föll valet på dessa. Vi kontaktade förskolecheferna via mail i vilket vi
bifogade vårt informationsbrev (se bilaga 3) där studiens syfte formulerats. I
informationsbrevet angavs även att vi avsåg att genomföra intervju samt studera
verksamhetens miljö och material. Vi informerade vidare om att studiens resultat skulle
komma att sammanställas så ingen enskild individ eller förskola skulle kunna identifieras
samt att sedvanliga forskningsetiska riktlinjer skulle följas. Vetenskapsrådet (2016)
menar att personer som deltar i studie bör innan genomförandet ha fått information om
syfte och tillvägagångssätt. Genom att välja kontakt via mail ansåg vi att risken för att de
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skulle avböja minskas. Vid ett telefonsamtal ställs frågan direkt till mottagaren vilket inte
möjliggör för denne att fundera kring undersökningens syfte och ändamål eller ger
möjligheter till diskussioner med berörda förskollärare. Genom att bifoga vårt
informationsbrev ville vi därför ge möjligheter till eftertanke och diskussion för alla
berörda parter. Samtliga förskolechefer tackade ja till vår inbjudan och de i sin tur
informerade personalen på förskolorna och vidarebefordrade namn och telefonnummer
till de förskollärare de ansåg att vi skulle kontakta. Vi gjorde detta och även dessa gav sitt
samtycke till att delta i vår undersökning. Utifrån deras förutsättningar bestämdes en tid
för vårt besök.

Genomförande
Intervjuerna genomfördes på respektive förskola. På Tallens förskola intervjuades
förskollärarna Lisa och Emma, på Granens förskola Annelie och Karin och på Kottens
förskola intervjuades Eva. Vi valde att göra varje besök gemensamt eftersom vi ansåg att
både intervjun och efterföljande dokumentation av miljön skulle bli svår att redogöra för,
för någon som inte närvarade. Om detta skriver också Bjørndal (2005) som menar att en
mer fullständig bild av verkligheten kan ges om iakttagelsen görs av fler personer. En
enskild plats för ändamålet valdes av förskollärarna och tidsåtgången för intervjuerna
varierade mellan 40-70 minuter. Bryman (2011) framhåller att skillnad i tidsåtgång råder
då intervjuer med kvalitativ ansats görs, vilket påvisades här. Intervjuerna genomfördes i
avskilda rum på respektive förskola. För att skapa förutsättningar för en intervju av god
kvalitet betonar Bjørndal (2005) vikten av att genomförandet bör ske på en lugn plats där
störningsmoment kan undvikas. I enlighet med Vetenskapsrådet (2016) informerades
intervjupersonerna i informationsbrevet (bilaga 3) om syftet med vår undersökning samt
att inga namn på vare sig personer eller förskolor kommer att användas i denna studie. Vi
gav dem vid våra besök även muntlig information om att de när som helst hade rätt att
avbryta intervjun och att ljudinspelningarna skulle komma att förvaras oåtkomligt för
obehöriga. Bryman (2011) poängterar att information som samlats för en studie bör
förvaras på ett sätt så att utomstående inte har tillgång till den.
Samtalen spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner.
Bjørndal (2005) betonar vikten av att kontrollera sin utrustning och att ha god kunskap
om hur denna fungerar inför ljudinspelningstillfället. Inför intervjuerna kontrollerade vi
att den tekniska utrustningen fungerade väl. Vi laddade även batterierna på våra
mobiltelefoner för att säkerställa en god batterinivå vid genomförandet och därmed
undvika att batterierna skulle laddas ur. Vi beslutade att spela in intervjuerna med varsin
mobiltelefon för att minimera risken att inspelningarna skulle gå förlorade om något fel
skulle uppstå med utrustningen. Vid samtliga intervjuer satt vi, intervjuare och
respondenter kring ett bord. Mobiltelefonerna lades i mitten av bordet för att skapa så
goda förutsättningar som möjligt för ljudinspelningen. Bjørndal (2005) framhåller att
ljudinspelarens placering är avgörande för vilka ljud som ska komma att bli registrerade.
Vi gjorde även stödanteckningar under intervjun kring sådant vi tyckte att ville veta mer
om under vår efterföljande dokumentation av miljön eller ville undersöka ytterligare efter
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besökets slut. Vi ställde frågor utifrån vår intervjuguide vilka utökades med följdfrågor i
de fall vi kände att vi ville veta mer om något specifikt. Ordningsföljden varierade också
något eftersom vi i en del fall redan hade fått svar i en tidigare fråga. Efter avslutad
intervju visade förskollärarna oss runt och vi fick titta på både material och miljö. Under
tiden gjorde vi anteckningar och fotograferade med våra mobiltelefoner. Vi var noga med
att inte fotografera vare sig bilder på barn eller namn på barn. I de fall det fanns barn eller
namn med på det vi ville fotografera så dolde vi namnet/bilden vid fotografering.

Bearbetning och analys
Ljudinspelningarna från intervjuerna överfördes vid hemkomst till dator och raderades
därefter från våra mobiltelefoner. Dessa skrevs sedan ut för att vi skulle få en tydlig
överblick över innehållet och för att kunna urskilja mönster inför kommande
kategorisering. Bjørndal (2005) skriver om ljud- och videoupptagningar och menar att en
fördel med videoupptagningar är att inspelningen kan spelas upp i lägre hastighet. Under
arbetet med att skriva ut intervjuerna upptäckte vi att en sådan funktion även fanns i
ljuduppspelningsprogrammet på våra datorer, vilket underlättade utskrivningen av delar
där det var svårt att tyda vad respondenten sagt. Både våra mobiltelefoner och datorer är
lösenordsskyddade så endast vi har haft tillgång till ljudinspelningar samt bearbetningar
av intervjuerna.
Under arbetet med utskrifterna valde vi till en början att inte använda några namn på vare
sig platser eller personer eftersom vi ansåg att detta skulle kunna påvisa vilka förskolor
och personer intervjuerna avsåg. Bryman (2011) menar att det är vanligt förekommande
att fingerade namn används i forskning, men att detta inte helt kan säkerställa att inga
personer eller platser kan identifieras. Under arbetets gång ändrade vi dock detta och
valde att ändå använda fingerade namn på både förskolor och förskollärare. Detta
eftersom vi i resultatet ville kunna lyfta fram eventuella skillnader mellan de tre
kommunerna. När utskrifterna av samtliga intervjuer var genomförda sammanställde vi
materialet efter de frågor vi ställt och utifrån detta började vi sedan göra vår
kategorisering utefter det teoretiska ramverk vi valt att använda oss av. Vi valde att skapa
våra kategorier med utgångspunkt i Vygotskijs teorier gällande kulturella redskap och
den kompetenta andra, vilka vi kommer att presentera i nästa avsnitt.
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Resultat
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår undersökning. Kategorierna är skapade
utifrån Vygotskijs teorier med utgångspunkt i flerspråkiga barns språkutveckling. Först
presenteras kulturella redskap och fysiska artefakter, därefter den kompetenta andra som
är uppdelad i två underkategorier: förskollärarens roll och dialogfrämjande miljöer.

Kulturella redskap och fysiska artefakter
Under denna kategori presenteras olika kulturella redskap och fysiska artefakter som
används hos de medverkande förskolorna som verktyg för att utveckla barnens språk.
Detta innefattar musik, användande av tecken, digitala artefakter, bilder och böcker.
Musik
Förskolläraren Eva uttrycker att det kan vara svårt att synliggöra olika språk vid
sångaktiviteter men att de vid hennes förskola sjunger sånger som de lärt sig på olika
språk. Lisa berättar att de på hennes förskola tidigare sjungit sånger på olika språk
tillsammans med barnen men att de numer endast sjunger på svenska. Förskolan Granen
har ett samarbete med en kulturskola som upprättats med syfte till att stödja barnens
språkutveckling. En kvinna från kulturskolan besöker då regelbundet verksamheten och
genomför musikaktiviteter tillsammans med barnen.
Var tredje torsdag kommer hon till oss och så har hon sång, dans och rytmik med
alla barnen här (...) Ett samarbete med kulturskolan för att vi har ett mångkulturellt
område så har vi fått henne. Som ett språkstöd, hjälp då. Och då har hon lite att
hon har tagit in danser och musik, sånger och får in strofer liksom på olika språk.
(Annelie)

Denna förskola har även fått en cd-skiva innehållandes sånger på olika språk från
kulturskolan som de brukar spela upp för barnen. Andra sätt att bidra till att barnen
kommer i kontakt med sitt modersmål genom musik är att spela upp sånger på andra språk
från Youtube. Språklådor nämns som ett redskap för att göra handlingarna i sångtexter
konkreta för barnen. Annelie betonar vikten av detta och hon berättar att ett barn fått
förståelse för sången “fem fina fåglar” efter att en språklåda utifrån sången skapats
innehållande fem fåglar som fästs på en trädgren.
Användande av tecken
Vid samtliga förskolor används tecken som stöd till tal. Detta både berättades och
synliggjordes vid de besök som genomfördes. På förskolorna satt bilder uppsatta på
väggarna med symboler intill som illustrerade tecken för dessa (se bilaga 4). Vid
förskolan Tallen berättas att barn och personal använder sig av tecken som stöd vid
interaktion med någon som inte talar samma språk. På denna förskola finns en personal
som undervisar den övriga personalen i tecken som stöd. Vidare berättar Lisa att redan då
barnen går på småbarnsavdelningen lär de sig att med hjälp av handen säga stopp till
personer de interagerar med.
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Digitala artefakter
Användandet av lärplattor visade sig variera mellan de olika förskolorna. Vid förskolan
Kotten berättas att dessa förut användes av barnen som då arbetade med pedagogiska
applikationer men att de numer främst används av personalen till att lagra information på.
Dock nämner förskolläraren Eva applikationen Språkkistan som användbar. Denna
applikation innehåller kategorier av ord och genom denna kan barnen träna ordförråd. På
förskolan Granen talar de också om applikationen Språkkistan som de önskar att ladda
ner eftersom samtliga barn skulle kunna möta sina modersmål genom denna. Vid denna
förskola har de till viss del tillgång till applikationer som kommunen köpt in till
förskolorna och de har även tillgång till ett kort som de kan köpa applikationer genom.
Innan något laddas ner tillfrågas förskolechefen för att få klartecken. Dock har de vid
förskolan inte tidigare bett om någon applikation som kostar så mycket pengar som
Språkkistan. Karin uttrycker även att hon upplever att utbudet av applikationer som är
passande för deras verksamhet som begränsat.
Vi vill ju ha appar där de får höra sitt modersmål. Svenska får de ju hur mycket som
helst men det är ju det här med att få höra sitt modersmål. Det som är så svårt.
(Karin)

Vidare berättas att det någonstans ska finnas nedskrivet olika applikationer som finns att
tillgå men att de inte är helt säkra på vart de kan finna denna information. En internetsida
som rekommenderas är Pappas appar.
Det är en kanonsida. Och där finns det jättemycket tips och sen, men det finns inte
så mycket appar för det här. Det är jättesvårt. Och finns det så vet man ju inte om
de är bra riktigt. Men finns de på Pappas appar, då är de bra. För då är de
genomgångna liksom. (Annelie)

På förskolan Tallen uttrycks att lärplattor används flitigt i verksamheten. På dessa finns
då kreativa applikationer nedladdade som barnen kan arbeta med. Utbudet av
applikationer styrs av en IT-grupp som skapat ett basutbud av applikationer som förskolan
kan ladda ner utifrån de behov som finns. Genom ett applikationsbibliotek på lärplattorna
kan förskolan ladda ner ytterligare applikationer. Dock ska de helst göra urval utifrån det
basutbud som utformats. Flera av förskollärarna nämner att Skolverkets och
Utbildningsradions internetsidor är användbara eftersom det där finns sagor inlästa på
olika språk
Förskollärare vid två av de förskolor som medverkade i denna studie talade om QR-koder.
QR-koder kan scannas av med lärplatta och genom att göra detta går lärplattan in på en
länk som QR-koden representerar. Vid förskolan Kotten hade personal precis börjat
undersöka hur de skulle kunna använda sig av sådana i deras verksamhet. På förskolan
Granen hade QR-koder som var länkade till födelsedagssånger på olika språk skrivits ut
(se bilaga 5). Genom QR-koder kan barnen möta sånger och sagor på sitt modersmål.
Förskollärarna uttryckte en vilja om att i framtiden kunna skapa egna QR-koder som
verktyg för att barnen på deras förskola ska få ytterligare möjligheter att möta sitt
modersmål.
18

Vid två förskolor nämns också Talande pennor som ett redskap för att de flerspråkiga
barnen att lyssna till sina modersmål i förskoleverksamheten. Vid förskolan Tallen
berättas att talande pennor, Pen Pals (se bilaga 6) med tillhörande böcker köpts in till
verksamheten men att de ännu inte börjat använda dessa i någon större utsträckning. Då
barnen använder dessa trycker de med pennan mot boken så läses boken upp på
modersmålet genom denna. Det berättas att en miss vid inköpen av dessa var att samtliga
barns modersmål inte fanns att tillgå. Vid förskolan Kotten har de själva inte köpt in
talande pennor. Istället de har kontakt med en annan förskola som köpt in dessa och väntar
på att få ta del av deras erfarenheter.
Bilder
Bilder används för att skapa samtal hos barnen och som stöd för kommunikation.
Förskolläraren Karin berättar att de på hennes förskoleavdelning laminerat bilder samt
fotografier från olika aktiviteter som barnen har tillgång till och som syftar till att skapa
samtal bland barnen (se bilaga 7). Dessa bilder ligger placerade på förskoleavdelningen
och barnen kan hämta och gå omkring med dessa. Karin menar att bilderna ger upphov
till reflektion. På förskolorna används även bilder som stöd för påklädning inför
utevistelse och även vid samling då bland annat planeringen för dagen gås igenom (se
bilaga 7). Andra sätt att skapa samtal genom bilder visade sig vara att sätta upp sådana på
väggen. Genom att fästa bilder i ringmekanismer kan barnen bläddra bland de olika
bilderna och skapa egna berättelser (se bilaga 7). Vid förskolorna kunde barnen genom
bilder se på ett konkret sätt vilken lunch som skulle serveras för dagen.
Böcker
Genom samarbete med biblioteket kan förskolor få tillgång till böcker skrivna på barnens
modersmål. Vid samtliga förskolor berättas att föräldrar ges möjlighet att låna hem böcker
skrivna på modersmålet. Förskolläraren Eva berättar att de vid hennes förskola beställer
tvillingpaket från biblioteket. Då läses den svenska versionen för barnet på förskolan
medan barnets föräldrar får låna hem den bok som är skriven på modersmålet att läsa för
barnet.
Då får man igång dom, föräldrarna att läsa lite mer och ja det blir bra för
förförståelsen för barnen om vi bara ska läsa någon bok om dom kan få läsa den
på sitt modersmål hemma först. (Eva)

På förskolan Tallen berättas att föräldrar kan låna hem sagor som är skrivna både på
modersmålet och på svenska. I denna kommun erbjuds barn med arabiska och tigrinja
som modersmål sagostunder där böcker läses upp på dessa språk. Förskolan har möjlighet
att besöka dessa sagostunder med de barn som har de språken som modersmål. Vid
samtliga förskolor nämns konkret material som verktyg för att synliggöra handlingen i
sagor. Vid förskolan Kotten har personal byggt upp något de kallar för “Språktorg” (se
bilaga 8). Där kan barnen möta både det svenska språket och modersmålet genom böcker.
Språktorget är även till för barnens föräldrar. Eva berättar:
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Jag har köpt in böcker på andra språk. Och så har vi gjort små boklådor. Och då
har vi alltså den utländska boken, säg att vi tar Bockarna bruse då. Och så i den
lådan ligger Bockarna bruse på svenska, kanske på tigrinja, på polska eller
någonting då, de språk vi har. Och så får föräldrarna låna hem den bok de har, det
språk de har så läser vi den på svenska. (Eva)

Vidare berättar Eva att hon köpt in och samlat ihop figurer till de flesta av sagorna för att
synliggöra handlingen i dessa (se bilaga 8). Hon menar att genom att böcker läses på
svenska på förskolan och på modersmålet i hemmen kan barnen utveckla ordförståelsen.
Eva uttrycker även att vid sagoläsning så delas barnen in efter språknivå. Något som hon
finner problematiskt är att de barn som ännu inte har så stora språkkunskaper i svenska
kan behöva ingå i grupper tillsammans med yngre barn vid sagostunden trots att de
behöver få lyssna till en bok anpassad för deras ålder. Detta eftersom språket annars är
för komplicerat. En strategi som Eva nämner för att synliggöra handlingen i sagor för att
barn som ännu inte kommit så långt i lärandet av svenska språket är flanellografbilder.
Språklådor nämns även vid förskolan Granen. Där har lådor innehållande konkret
material, flanellografsagor och böcker gjorts i ordning. För de yngsta barnen på denna
förskola har konkret material till böcker om Babblarna plockats ihop. Ett exempel på
detta (se bilaga 8) är föremål som lagts i en väska som symboliserar handlingen i boken
I Bobbos väska (Tisell, 2006).

Den kompetenta andra
Här presenterar vi resultat från intervjuerna som vi relaterar till kategorin den kompetenta
andra. Det är en person av betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling och en
utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk. Vi kommer först belysa förskollärarens roll och
viktiga delar som lyfts fram under våra intervjuer samt våra dokumentationer av
förskolans miljö och material. Därefter tar vi upp kamraternas roll i ett avsnitt kring vad
vi kallar “dialogfrämjande miljöer”.

Förskollärarens roll
Vi har här valt att beskriva hela förskollärarens yrkesroll med alla sina många olika delar
som innefattar allt från de styrdokument som ligger till grund för verksamheten i stort till
förhållningssätt och eget engagemang.
Med läroplanen som grund
Samtliga förskollärare har en tydlig utgångspunkt i läroplanen (Skolverket, 2016a) när
det gäller sina verksamheter. Dock finns det på vissa av förskolorna begränsningar
gällande modersmålet eftersom kommunerna skiljer sig åt i tillhandahållandet av
modersmålspedagoger. Det är endast förskolan Tallen som har tillgång till något som de
kallar för språkassistenter. Många av dessa assistenter talar flera olika språk och de tar
med barnen och leker, läser bok eller något annat på modersmålet. Dessa har fått kortare
utbildning, bland annat om det svenska skolsystemet, läroplanen och barnkonventionen.
De fick sedan ett provår på förskolan och om detta fungerade bra så fick de fortsätta. De
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har också tillgång till en egen handledare som finns i verksamheten som de kan gå till om
de behöver stöd. Det finns dock inte tillgång till språkassistenter för allas modersmål,
men många. Hos de övriga förskolorna finns det inte tillgång till sådana. Förskolan
Granen har haft tillgång till modersmålspedagoger tidigare men dessa har dragits in av
kommunen. Eva vid förskolan Tallen berättar att det är upp till varje kommun att
bestämma om det ska finnas modersmålspedagoger eller inte:
Vi har inte modersmålspedagoger, det är ju inte lagstadgat för förskolan det, men
vi ska ju, det står ju ändå i läroplanen att vi ska se till att de får både sitt modersmål
och det svenska språket så att, ja… Men det beror lite på vart man bor,
storstäderna… Det är ju såhär att det är ju för liten, för få barn på varje liksom
förskola och det ska ju vara ett visst antal barn och… Men förskolan får ju inte
modersmålspedagoger alltså bestämt utan det är ju lite upp till kommun till
kommun det. (Eva)

I de förskolor som inte har tillgång till detta försöker personalen hitta andra lösningar till
att barnen ändå ska få möjlighet att höra sitt modersmål på förskolan. De förklarar att de
försöker göra så gott de kan i den mån det går. Förskolläraren Eva uttrycker det såhär:
Vi gör det vi kan utifrån läroplanen, det tycker jag att vi gör nu när vi läser
läroplanen och tittar vad det står för våra flerspråkiga barn så tycker jag att gör det
vi kan utan modersmålspedagoger. (Eva)

Förskolläraren Annelie säger:
Sen är det ju en mening som jag brukar säga. Det står, det är ganska tryggt att veta
att i läroplanen står det att förskolan ska medverka till att barn med annat
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt
modersmål. Så det står ju inte att vi ska och att vi måste och att vi bör utan vi ska
medverka. (Annelie)

Hos samtliga märks en tydlig medvetenhet kring läroplanens mål men också kring sina
egna begränsade förutsättningar hos de förskolor som inte har modersmålspedagoger. I
dessa fall är det upp till förskollärarna att se till att barnen ändå får tillgång till sitt
modersmål i verksamheten och de lyfter fram att man gör så gott man kan för att
tillgodose detta, med de medel man har.
Kartläggning av barnens språk och intressen
För att kunna få en bild av hur barnen med annat modersmål än svenska tar till sig det
svenska språket men även hur modersmålet utvecklas kartläggs barnens språkliga
förmågor. Även här skiljer sig de tre förskolorna åt i tillvägagångssätt. På förskolan Tallen
använder man sig av något som heter språkdomän. Man har då en dialog med föräldrarna
och fyller i ett kartläggningsmaterial hur mycket svenska respektive modersmål barnet
använder sig av på förskolan och i hemmet. Därigenom synliggörs hur mycket barnen blir
exponerade för sitt modersmål och det svenska språket. Detta skall uppdateras varje år
men detta har man inte riktigt fått någon rutin på hos alla avdelningar på förskolan ännu.
Här menar man att detta är något som måste gås igenom så alla blir medvetna om hur
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denna ska fyllas i. Här finns också en språkutvecklingsplan som skall göras tillsammans
med föräldrarna. På denna förskola finns det språkassistenter och dessa för man också en
dialog med för att se hur barnen utvecklar sitt eget modersmål.
Man har en dialog med språkassistenterna också vart barnen ligger för de är ju
med i verksamheten och ser så. (Emma)

Vikten av att följa barnens utveckling inom sitt eget modersmål lyfts fram:
Ja, för om de utvecklas i sitt modersmål, då är det ju lättare för dem att tillämpa
sig svenska. Det går ju hand i hand det där. (Emma)

Förskolan Granen använder sig av TRAS (se bilaga 9) men menar att eftersom man inte
kan barnens modersmål så är det svårt att kunna göra en riktig kartläggning. En god
kontakt med föräldrarna lyfts då fram som viktig:
Genom att vi inte kan deras språk så är det ju jättesvårt att kartlägga för oss vilka
ord de kan på sitt språk. Så att vi kan ju liksom kartlägga svenskan och ha koll på
den och sen får vi ta hjälp av föräldrarna. Hur är det? Kan han sitt språk hemma,
eller hon? Är det några problem? Och så får man ha den dialogen med dem och
sen vet vi vad de kan på svenska. (Annelie)

På förskolan Kotten har man också tidigare använt sig av TRAS men här har man nu inom
kommunen utformat en helt ny handlingsplan som riktar sig främst till de flerspråkiga
barnen men som kan användas till alla barn. I denna finns tre olika formulär som ska
användas för kartläggning av barns språk vilka bygger lite på TRAS. Ett formulär används
vid inskolningen och då får föräldrarna, med hjälp av tolk om detta behövs, berätta om
hur barnet fungerar i hemmet (kompisar, måltider, språk, intressen) och sedan informeras
föräldrarna om hur förskolan fungerar, vad barnet kommer att möta där. Detta formulär
tas sedan med till diskussion i arbetslaget där ett annat formulär med fakta kring barnet
fylls i, som exempelvis vilket språk barnet talar och vilket land barnet kommer ifrån. Det
sista formuläret fylls i vid utvecklingssamtalet och man får då en helhetsbild av barnets
språkkunskaper och språkutveckling. Som utgångspunkt för arbetet med handlingsplanen
har man använt sig av Skolverkets bok Flera språk i förskolan (Skolverket, 2013).
I handlingsplanen som nämndes ovan finns också möjlighet att kartlägga barns intressen
och erfarenheter. I övrigt nämns dokumentation som en viktig del hos förskolorna när det
gäller att följa barns intressen. På förskolan Granen görs bilddokumentation av barnen
vid olika aktiviteter och dessa görs då inte enbart för förskollärarnas skull utan lamineras
och läggs tillgängliga för barnen (se bilaga 7). Detta för att vidare se barns intressen men
också för att skapa möjlighet till dialog mellan barnen. På förskolan Kotten arbetar man
efter ett sätt att dokumentera som de kallar för nyfikenhetsfråga. Ett framarbetat material
för just den kommunen för att kunna dokumentera barns intressen, utveckling och lärande
där man använder sig av olika spaltdokumentationer. Förskolläraren Eva berättar:
Det utgår från en nyfikenhetsfråga, alltså vi pedagoger tittar över gruppen och ser
vad är de intresserade av här nu? Vad har de för nyfikenhetsfråga i gruppen? Jo,
men då kanske man ser att de här är jätteintresserade av dinosaurier eller vad som
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helst. Och sen utgår man från det och så dokumenterar man och så kanske man
hittar ett tema. (Eva)

Fördelen med att arbeta utifrån olika teman lyfts fram i samtliga förskolor. Förskolläraren
Karin berättar:
Vi hade ju mycket elefant, som ett elefanttema i våras. Så vi gjorde elefanter och
vi satte upp elefanter och då får man ju in mycket där också. Matematik och sådär.
Det styr man ju själv hur mycket man vill lägga in i ett tema. (Karin)

Förskollärarna lyfter också fram att verksamheten utöver barns intressen också styrs av
vilka behov som finns hos barnen, men också att det finns mål och riktlinjer att följa och
att dessa någonstans måste få mötas.
Det är väl mer att man observerar och ser vad de är intresserade av och deras
inflytande, så följer vi med på det men vi har ju våra planer också och
handlingsplaner. Det gäller ju att möta från båda håll så, det är ju så ett lärande
går runt. (Emma)

Utbildning/fortbildning
Förutom att samtliga är förskollärare i grunden har de på de olika förskolorna haft olika
möjligheter till vidareutbildningar under tiden de haft tjänst. På förskolorna Tallen och
Kotten berättas att de gått en utbildning som handlar om interkulturellt förhållningssätt.
När det gäller tillgången till utbildningar skiljer det sig något åt mellan de olika
kommunerna. Utifrån förskollärarnas utsagor tycks förskolecheferna i två av
kommunerna vara aktiva att erbjuda diverse utbildningar/fortbildningar för sin personal
inom flerspråkighet. De erbjuder många olika lösningar för detta som till exempel
föreläsningar, studiedagar, workshops, studiebesök, olika forum, diskussionsgrupper etc.
Inte bara inom varje förskola utan även tillsammans med andra förskolor inom samma
område. Förskolläraren Eva berättar att hon i stort sett varje år går en
tvådagarsfortbildning inom flerspråkighet som också erbjuds andra förskollärare i den
kommunen. På hennes förskola har personalen fått åka i omgångar, men alla har gått den
vid minst ett tillfälle. Vid förskolan Granen letar personalen själva fram möjliga
utbildningar som de skulle vilja gå men nämner också att det är pengarna i kommunen
som styr. Hos alla intervjuade förskollärare märks dock en tydlig önskan om mer
utbildning inom detta område. Förskolläraren Lisa säger:
Det är väl just det interkulturella som vi behöver fokusera mera på. Hur vi ska få
till det på ett bra sätt och alla är delaktiga. (Lisa)

Litteratur och inspiration
När det gäller litteratur som används som stöd och hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga
barn nämns Flera språk i förskolan som Skolverket (2013) har gett ut. Denna
rekommenderas av samtliga förskollärare och de berättar att denna används
återkommande i verksamheten. Den innehåller också diskussionsfrågor som används vid
personalmöten och APT.
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Och den är Skolverkets. Och den är fantastisk. Den här kan ni läsa från pärm till
pärm och hitta nya saker hela tiden. (Eva)

Andra böcker som nämns i intervjuerna är Flerspråkiga barns villkor i förskolan av Kultti
(2014) och Pedagoger mitt i mångfalden: att möta barn från andra kulturer i förskolan
av Ellneby (2008). Som övrig inspiration i arbetet nämns på Tallens förskola något som
kallas Förskoleforum. Det är en sida som kostar pengar och där förskolan har ett
abonnemang. Förskolläraren Emma berättar att där finns mycket ny forskning som man
kan ta del av och att den är inriktad mot förhållningssätt. Förskoletidningen lyfts också
fram som en användbar inspirationskälla och nämns på flera av förskolorna.
Det egna engagemanget
Hos alla förskollärare märks tydligt att det finns ett stort personligt engagemang för de
flerspråkiga barnen och mycket tid läggs ner på att söka information, planera och ta reda
på sådant som kan vara till hjälp och stöd för barnen och verksamheten. Mycket av arbetet
de gör görs på den egna fritiden.
Det blir ju som ett intresse samtidigt. Man vill ju, och vill, och vill. Sen har vi ju
planeringstid här också men den går ju, det är ju så mycket som ska göras. Det är
ju inte bara det här. (...) Det här är ju en bit. Sen ska ju allt rulla på men man får
ju försöka att det går in i varandra så… Det här kan ju alla barn ha nytta av, inte
bara de som har annat modersmål än svenska, utan det kan gagna alla. (Annelie)

Möjligheter och svårigheter
När vi ställer frågan om möjligheter och svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn och
deras språkutveckling menar samtliga att det egentligen inte finns något som är svårt.
Förskolläraren Eva uttrycker det såhär:
Man ska ju se bara möjligheter, att det är en, alltså att det är fantastiskt att kunna
flera språk och det ska man ju hela tiden bygga på, att det är en jättebra egenskap
och det här får man vara, om man har den inställningen liksom så är det ju bara
roligt. (Eva)

Annelie lyfter fram att det inte är svårt men att det dock kan ta lite längre tid. Att hitta bra
och enkelt material som fungerar bra och att detta ska vara lättillgängligt och finnas på
många språk är en önskan som finns. Emma tar upp konflikter som kan uppstå mellan
barnen. Hon berättar att det kan vara svårt för barnen både att förstå och att göra sig
förstådda. Särskilt när det inte finns någon som kan lyssna och förklara situationen på
barnets språk. Hon menar att det en sådan gång gäller det för de vuxna att verkligen vara
tydliga och lugna barnet.
Inställningen till barns modersmål
Under besöket på förskolorna framkom att förskollärarna är måna om att barnen utvecklar
sitt modersmål. Förskollärare vid Granens förskola berättar att de talar med barnens
föräldrar om vikten av att lära sig sitt modersmål. Föräldrarna uppmuntras att tala
modersmålet med sina barn i hemmet, barnen kommer ändå i kontakt med det svenska
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språket på förskolan menar Karin. Det nämns också att kompetenser i modersmålet är
viktigt för de flerspråkiga barnens utveckling av det svenska språket.
Om de utvecklas i sitt modersmål då är det ju lättare för dem att tillämpa sig
svenska. Det går ju hand i hand det där. (Emma)

Vardagssituationer nämns vidare som ett gott tillfälle att synliggöra barnens modersmål.
Lisa berättar att de på hennes förskola visar intresse för vad olika föremål heter och i
mötet med barn som inte ännu lärt sig svenska berättar Emma att hon efter förmåga talar
ord som hon lärt sig på barnens språk. På alla förskolorna uttrycker de att de försöker lära
sig ord på andra språk för att kunna använda detta i konversation med barnen.
Förskolläraren Annelie förklarar:
Om vi räknar kanske till tio, ja men vill du räkna på somaliska? Och då räknar ju
dom på somaliska eller att de räknar på kurdiska liksom eller och då får de ju höra
varandra och ta del av varandra. Eller, vad heter mjölk på ditt språk? Jaa. Och så
säger man det ordet. Och vad heter det på ditt språk och så säger man det igen och
det tycker de är lite roligt. (Annelie)

Förskolläraren Eva berättar att man genom språket också kan lyfta fram barnens
olikheter och att detta är något som kan bli intressant för barnen. Här belyses också
förskollärarens förhållningssätt som viktigt i arbetet med flerspråkighet i
verksamheten:
Det är ju att visa på att vi har flera språk och att man pratar om det och gör dem
medvetna om att: så här säger han hej, så här säger vi, och nu kan vi räkna till tre
på de här språken och synliggöra det och så att man börjar göra barnen medvetna
om för de tycker att det är roligt också att lära sig om andra och att de har andra
språk och när de börjar på bli medvetna om det då vill de lära sig mera och, så det
är ju hur vi, det är ju hela tiden hur vi bemöter och hur vi, vårt förhållningssätt,
hur öppna vi är och ibland kan man ha en kladdlapp i fickan där det står liksom
översatta ord som jag måste försöka komma ihåg. Hur var det man sa nu? Ja visst
ja. (Eva)

Eva beskriver även vikten av att ta reda på varje familjs bakgrund och att minnas att varje
familj är unik. Att familjen, trots att de har sitt ursprung i ett annat land, kanske har samma
referensramar som en svensk familj har:
Sedan har ju vi barn som är liksom andra generationens invandrare som är, som
är född här och då har man inte ens varit till Eritrea fast man är från Eritrea alltså
det blir ju lite så också man måste tänka på nu är de i den svenska kulturen och
föddes in i den liksom så att bara för att föräldrarna är från Eritrea så har deras
barn samma referensramar som de svenska. (...) De yngsta föräldrarna som börjar
få barn nu, de har inte varit i sitt, i sina föräldrars land så det är ju mycket att, det
är därför vi måste veta om de familjer som kommer. Det är därför vi ska sitta med
dem i samtal för att få veta lite om dem så att man inte bara drar alla över en kam.
Varje familj är unik och det måste man tänka på hela tiden. (...) Tänker vi så och
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liksom är nyfikna på deras bakgrund så tror jag det är, det är det som är viktigt.
(Eva)

När det gäller förskollärarens förhållningssätt märkte vi också under våra observationer i
verksamheterna att man på samtliga förskolor satt upp olika texter på väggarna som
berörde detta ämne på olika sätt. Detta kunde vara utdrag ur läroplanen eller andra texter
som en påminnelse om förskollärarens roll i flerspråkiga barns språkutveckling (se bilaga
10).
Vidare märkte vi också tydligt under vårt besök att förskolorna arbetar mycket för att
synliggöra barnens olika språk och kulturer i verksamheten (se bilaga 11). I entrén fanns
exempelvis ordet “välkommen” uppsatt på de olika språk som representeras av barnen på
förskolan. På förskolan Granen hade de satt upp en bild på händer i fönstret till entrén. På
samtliga förskolor fanns flera världskartor på väggarna och på en förskola hade de lagt
en stor inplastad världskarta direkt på golvet i entrén. Vanligt förekommande ord fanns
uppsatta i olika konstellationer och teman på väggarna och dessa var översatta till de språk
som fanns representerade som exempelvis “Hej”, “Hej då” och “Tack”. Vi kunde även se
siffror på olika språk. En stor samlingsmatta på förskolan Tallen föreställde en världskarta
och flaggor från flera olika länder fanns upphängda i taket. Förskollärarna på samtliga
förskolor berättade att de strävar efter att så tydligt som möjligt visa för alla som besöker
verksamheten att det är en förskola som representerar olika länder och kulturer.

Dialogfrämjande miljöer
I denna del tar vi upp kamraternas roll som den kompetenta andra. Här lyfter vi fram det
som framkommit i intervjuerna och i vår dokumentation av miljön och materialet som vi
anser främjar en dialog mellan barnen.
Samtliga förskolor arbetar för att ha flerspråkiga och enspråkiga barn tillsammans under
gruppaktiviteter. På förskolan Tallen, som har språkassistenter, är barnen som har annat
modersmål än svenska alltid med på det som är gemensamt, sedan kan de gå undan för
att få höra sitt eget modersmål. Förskolläraren Emma påpekar: ”De ska ju vara med på
vårt för att gemenskapen och relationerna inte ska försvinna”. Det här med att ha barnen
tillsammans och inte språkmässigt skilja ut vissa barn från gruppen nämns också av
förskollärare på Granens förskola som tidigare haft modersmålsstödjare:
I början hade vi ju något lite sådär med modersmålsstödjarna var här. Då tog hon
ju de somaliska eller arabiska eller… en sväng. (Annelie)
Då tog ju hon, eller de, också ur dem ur gruppen, och det är ju inte bra heller. De
ska ju liksom vara med i gruppen i sådana fall. (Karin)

På Kottens förskola brukar man dock ibland skapa tvärgrupper över avdelningarna med
barn som talar samma modersmål så de får göra något eget tillsammans som till exempel
titta på en film. Där förs varje termin statistik på vilka barn man har och vilka
språkgrupper de tillhör, hur gamla de är och om det är flickor eller pojkar. Sedan får varje
avdelning ta del av denna och kan se vilka barn som talar samma språk. Alla förskolor
26

lyfter dock fram att det främst är barnens ålder eller mognadsnivå som ligger till grund
när man utformar grupper för olika aktiviteter.
Det finns också en grundtanke hos alla besökta förskolor att materialet som köps in för
barnens lekar ska spegla ett interkulturellt samhälle, något vi också märker när vi
dokumenterar miljön och materialet (se bilaga 12). Emma berättar att när sådant material
skulle köpas in till hennes förskola fanns det en tanke om att verksamheten skulle få en
prägel av alla länder och kulturer. Att förskolan inte skulle se ut som en ”typisk svensk”
förskola. Att alla barn skulle kunna känna igen sig. Man visar också en medvetenhet kring
sina egna eventuella begränsningar. Emma säger:
Men det är ju också svårt när man är uppfostrad i den svenska kulturen själv, så
man vet ju liksom. (Emma)

Lisa och Emma berättar att de har skapat sådana miljöer som de tänker ska främja dialog
och samarbete mellan barnen. Detta menar vi är i enlighet med det sociokulturella
perspektivet där interaktionen och sammanhanget är centralt för lärandet (Wedin, 2011).
Emma och Lisa har i sin verksamhet utformat samhällsorienterade stationer som
föreställer exempelvis sjukhus, affär, frisör och familjerum där barnen kan mötas (se
bilaga 13). Här har de också tagit hjälp av föräldrar så att när de till exempel samlat
vardagsmaterial till affärshörnan så har de bett alla föräldrar att spara matkartonger och
förpackningar för att alla skulle kunna använda sådant de var vana vid hemifrån. På
Granens förskola berättar de att de försöker ha allt material tillgängligt och där de inte har
materialet tillgängligt för barnen så finns bilder uppsatta så barnen kan peka vad det är de
vill leka med (se bilaga 14).
Vi brukar säga: “Alla har rätt att kunna välja vad man vill göra”. Och alla, även
de som har ett annat modersmål nu då som svenska, eller speciella behov, att man
ska kunna välja. Då kan de peka vad de vill ha för någonting och då får de rätt
pussel. Om de inte kan säga pippi, då kan de peka på pippi-pusslet och så tar vi
ner pippi-pusslet. Eller att de vill ha ett spel, då kan de peka och så får de ett spel.
(Annelie)

Också här är grundtanken att de som kommer in på förskolan ska se att det är en
mångkulturell förskola och vid inköp av material finns en tanke att detta skall spegla
många kulturer och nationaliteter. Likaså här finns så kallade ”hörnor” som skall fungera
som dialogfrämjande för barnen som exempelvis utklädningshörna, affärshörna,
mathörna, bilhörna och byggvrå men också en särskild språkvrå. Även på förskolan
Kotten arbetas mycket med lärmiljöer. Förskolläraren Eva berättar:
Hur vi utformar miljöerna för att de ska bli inkluderande för alla, att man ska förstå
material, att man ska kunna, alltså det här är ju, vi jobbar ju mycket efter det att få
miljöerna att man ska liksom, på barnens höjd och att man kanske kan se ”vad ska
man göra här?” liksom, ”vad kan man leka med här?” (Eva)
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Eva lyfter också fram att detta med lärmiljöer är något som skall utgå från alla barn, att
det inte har någon egentlig betydelse vad barnet talar för språk utan att lärmiljöerna ska
vara anpassade så de skall inkludera alla barn.
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Diskussion
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring våra valda metoder. Därefter diskuteras den
insamlade empirin i relation till syfte och frågeställningar samt teoretiskt ramverk och
litteratur- och forskningsbakgrund.

Metoddiskussion
Vid vår undersökning använde vi oss av intervjuer och dokumentation av verksamheten.
Vi anser att intervjuer samt dokumentation av verksamheten var två metoder som
kompletterade varandra på ett bra sätt samt kunde besvara undersökningens
frågeställningar. En svårighet med att intervjua två personer vid samma tillfälle var att
informanterna ibland talade samtidigt. Bjørndal (2005) menar att detta kan orsaka att det
blir omöjligt att höra vem som sagt vad på ljudinspelningen. Vid vårt arbete med att skriva
ut intervjuerna var det delvis svårt att höra vad som sades samt vem som sagt vad, men
genom den funktion på våra datorer som gjorde det möjligt att spela upp ljudinspelningen
i lägre hastighet kunde detta problem nästintill undanröjas. Bryman (2011) framhäver att
arbetet med att skriva ut ljudinspelade intervjuer är tidskrävande, vilket även vi fick erfara
men anser gav oss ett rikt och överskådligt material inför kommande analys.
Stukát (2011) belyser att det vid intervjuer finns risk att frågor misstolkas av informanten
eller att svaren tolkas fel av intervjuaren. För att uppnå god tillförlitlighet eftersträvade vi
att formulera tydliga frågor till vår intervjuguide inför intervjuernas genomförande och
att dessa skulle besvara våra undersökningsfrågor. För att undvika feltolkning av svaren
ställdes i vissa fall följdfrågor till informanterna. Stukát (2011) pekar på risken att
informanterna kanske avger svar som de tror att intervjupersonerna vill ha. Genom att
ställa ett flertal “hur-frågor” samt följdfrågor kunde vi få mer tillförlitliga svar. Genom
att informanterna sedan visade oss omkring i sina verksamheter samt att de visade oss
material som nämnts vid de föregående intervjuerna kunde missuppfattningar från vår
sida gällande miljö och material undvikas. Endast tre förskolor har ingått i denna studie,
vilket gör att ett generellt resultat för hur förskolor arbetar för att främja
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i Sverige inte kunnat påvisas. Dock valde vi att
studera förskolor belägna i olika kommuner för att eftersträva ett bredare resultat. Genom
att vi dessutom studerade miljö och material anser vi att god tillförlitlighet kunde uppnås.
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Resultatdiskussion
Utifrån besöken på de medverkande förskolorna anser vi att förskollärarna antar rollen av
den mer kompetenta andra personen. Detta genom att de erbjuder barnen olika typer av
artefakter samt skapar miljöer som kan främja språkutvecklingen hos de flerspråkiga
barnen. Vi menar också att förskollärarna med hjälp av andra verktyg som exempelvis
kartläggning, dokumentation och tillvaratagande av barns intressen blir den
byggnadsställning som leder barnen till ett fortsatt lärande. Genom att skapa miljöer som
främjar till dialog mellan barnen möjliggörs även att barnen själva kan anta rollen som
den mer kompetenta andra personen. Detta leder till att ett potentiellt lärande kan ske.
Vid samtliga förskolor användes kulturella redskap och artefakter som verktyg för att
utveckla språk. Smidt (2010) skriver att dessa är nödvändiga för barns lärande och genom
dessa i samspel med andra medieras kunskap till barnet. Något som nämndes på alla
förskolor var böcker. Dessa ger barnen möjlighet att komma i kontakt med sitt modersmål
och utöka sina kunskaper i svenska språket. För detta angavs samarbete med biblioteken
som mycket värdefullt. Även Lindö (2009) framhåller bibliotekens roll för barns lust att
läsa. Genom att läsa böcker utökas barns ordförråd (Sandvik & Spurkland, 2011;
Svensson, 2012). Från förskolorna kan föräldrar låna hem böcker som är skrivna på
modersmålet men även på svenska att läsa för sina barn. Lindö (2009) menar att lyssnande
till böcker både på svenska och på modersmålet ger stöd åt deras tvåspråkighet. En
förskola som utmärkte sig när det gäller böcker var Tallen där ett så kallat “Språktorg”
byggts upp med ett stort antal lådor innehållandes böcker skrivna på olika språk samt
konkret material till dessa. Konkret material används av samtliga förskolor för att
synliggöra handlingen i sagor och sånger vilket även Sandvik och Spurkland (2011)
skriver att konkret material kan bidra till. Kultti (2013) menar att konkret material
synliggör handlingen i sånger vid sångaktiviteter och detta gav även en förskollärare
uttryck för då hon berättade om barnet som fått förståelse för handlingen i sången “Fem
fina fåglar”. En svårighet som togs upp gällande bokläsning är att äldre förskolebarn med
annat modersmål och som ännu inte har så stora kunskaper i svenska egentligen behöver
lyssna till böcker som är riktade till deras åldersgrupp. Dock kan dessa barn, på grund av
bristande språkkunskaper i svenska behöva placeras i en grupp tillsammans med yngre
barn. Svensson (2012) framhåller att barn behöver höra böcker som är riktade till deras
åldersgrupp men att det är viktigt att språket i dessa är anpassat efter barnens språkliga
kunskaper.
Vår upplevelse av besöken på förskolorna var att alla förskollärare tycktes ha en positiv
inställning till digitala artefakter som redskap för att främja språkutvecklingen hos barn
med annat modersmål. Vid samtliga förskolor använder de sig av lärplattor, dock tycktes
graden av användandet variera. Vid förskolan Granen har man tillgång till applikationer
som kommunen köpt in men sådana kan även betalas genom ett kort som de har tillgång
till. Dock bör de vid köpen ha fått klartecken från förskolechefen. Vid förskolan Tallen
har de tillgång till applikationer som ingår i ett basutbud som utformats av en IT-grupp.
De kan även ladda ner applikationer via ett applikationsbibliotek, men att detta är något
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de helst inte bör göra. Detta anser vi påvisar att den enskilda förskolläraren inte helt själv
beslutar vilka applikationer som ska finnas på lärplattorna i deras verksamhet.
Talande pennor nämndes vid två av förskolorna, varav en har börjat använda sig av dessa.
Ljunggren (2015) menar att genom ett aktionsprojekt påvisades att talande pennor kan ge
barn medvetenhet om andra språk, vilket vi tänker kan ske genom att barn kan lyssna till
sagor som läses upp på olika språk. QR-koder var ett annat sätt som förskollärare nämnde
för att barn skulle få möta sitt modersmål på förskolan.
Samtliga förskolor använder tecken som stöd till tal. Bilder används också som stöd för
kommunikation men även som verktyg för att skapa samtal, reflektion och berättande hos
barnen. Bilder hade även satts upp i tamburen för att på ett konkret sätt visa barnen vad
de behöver ha för kläder på sig inför utevistelse. Bilder används även för att synliggöra
vilken maträtt som ska serveras till lunch. Detta menar vi kan bidra till att barnen oavsett
färdigheter i svenska kan förstå vad som ska ske. Genom att peka på bilder föreställande
material som ej finns tillgängligt för barnen att hämta på egen hand kan de förmedla vad
de vill att personalen ska ta fram.
I det sociokulturella perspektivet är interaktionen med andra centralt för lärandet (Smidt,
2010). Vår uppfattning är att förskollärarna vid samtliga medverkande förskolor är måna
om gemenskapen och kamratrelationerna och arbetar för att samtliga barn, oavsett språk
ska delta i gruppaktiviteter. Barn med annat modersmål kan vid andra tillfällen gå undan
för att komma i kontakt med modersmålet. Miljön på förskolorna präglas av olika kulturer
med syfte att den ska vara igenkännande för barnen. Dock uttryckte en förskollärare att
det kan finnas begränsningar i utformandet av denna eftersom personalen själva växt upp
i den traditionellt svenska kulturen. Lärandemiljöerna har utformats med syfte att främja
samarbete och dialog mellan barnen. Ladberg (2003) menar att barn främst lär sig språk
genom samspel med andra barn i förskolan. Vidare framhåller hon att aktivitetshörnor
gör det möjligt för barnen att dela in sig i mindre grupper för lek. Vid förskolorna har
personalen skapat olika typer av samhällsorienterade stationer i form av affär, sjukhus,
familjerum och frisörsalong. Det finns även hörnor där barnen kan exempelvis klä ut sig,
bygga och leka med bilar. Vid en förskola har föräldrar bidragit med material till affären
genom att ta med sig matförpackningar hemifrån. Dessa är då inte de typiska som finns
att tillgå i vanliga matvarubutiker utan speglar istället deras egna kulturer. Enligt Lindö
(2009) såg Vygotskij leken som den mest betydelsefulla grunden till språkutveckling
vilket även Ladberg (2003) lyfter fram.
Att förskolans styrdokument ligger till grund för de verksamheter vi besökt är tydligt.
Samtliga förskollärare talar utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan
och hur de arbetar med denna som grund. Puskás (2013) nämner att i och med att
läroplanen inte innehåller konkreta förslag på hur förskollärare kan arbeta med
flerspråkighet blir det upp till förskollärarna själva att göra sin egen tolkning utifrån egna
erfarenheter. Hon menar också att det blir problematiskt när förskolan som är enspråkig
ska medverka till flerspråkighet. Detta lyfter också en förskollärare i våra intervjuer, att
det kan vara svårt att veta hur man ska göra när man själv bara har den svenska kulturen
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som referensram. Förskolorna skiljer sig något åt när det gäller förutsättningar att ge stöd
för flerspråkiga barn eftersom det finns modersmålsassistenter på en förskola men inte på
de övriga. Dock framhåller samtliga förskollärare att man gör så gott man kan med de
medel man har.
Sandvik och Spurkland (2011) framhåller kartläggning som ett bra sätt att synliggöra
barns utveckling vilket också görs på de tre förskolorna. Dock använder man sig av olika
metoder för detta. På Tallens förskola används något som kallas för språkdomän där både
modersmålet och svenska språket följs. Man har också en språkutvecklingsplan som
används tillsammans med föräldrarna. Här har man också tillgång till
modersmålsassistenter vilket underlättar för förskollärarna att följa barnens utveckling i
modersmålet. På Granens förskola använder förskollärarna materialet TRAS för att
kartlägga det svenska språket men belyser också svårigheten att följa barns modersmål
när man inte kan tala detta själv. Ett gott samarbete med föräldrarna blir då särskilt viktigt
för att ta reda på hur barnet utvecklar sitt modersmål. På Kottens förskola har kommunen
utarbetat ett nytt material att använda på samtliga kommunens förskolor för att kartlägga
barns språkutveckling både när det gäller modersmål och svenska språket. Även denna
kartläggning sker till stor del i samarbete med föräldrarna.
Samtliga förskollärare betonar betydelsen av att utgå från barnens intressen och att
dokumentation är en viktig del i att se vad barnen intresserar sig för och använda som
utgångspunkt. Detta nämns av Sandvik och Spurkland (2011) som ett viktigt
arbetsredskap för att synliggöra lärandet hos barnen. Förskollärarna lyfter fram
observationer, dokumentation och bilder. Även om sättet att dokumentera skiljer sig
något mellan förskolorna så är det barnens intressen som ligger till grund för vidare
reflektion i arbetslaget som i sin tur leder till ett fortsatt arbete. Dokumentationen
återkopplas också till barnen och barnens inflytande lyfts fram. Förskollärarna beskriver
också det positiva med att arbeta utifrån olika teman och att i detta kunna styra dels utifrån
intresse men också utifrån de behov som finns hos barnen. Genom detta kan även de mål
som finns i läroplanen realiseras.
När det gäller möjligheterna till utbildningar/fortbildningar skiljer sig de tre kommunerna
åt. I två av kommunerna upplevde vi utbudet som stort och variationsrikt med många
möjligheter till utveckling för förskollärarna inom flerspråkighet men även inom många
andra områden. Även samarbetet mellan förskolor i kommunerna upplevde vi som gott.
I den tredje kommunen fick vi känslan av att det inte fanns lika stora möjligheter och att
kostnader för detta möjligen skulle kunna vara en grund. Samtliga förskollärare lyfte dock
fram att de önskade mer utbildning inom detta område. Rose, Pee och Webb (2015) menar
att utbildning inom flerspråkighet främjar förskollärares självförtroende och är en
utgångspunkt för valet av strategier när det gäller arbetet med att främja barns språkliga
utveckling.
Det personliga engagemanget upplevde vi som stort hos samtliga förskollärare. Mycket
egen fritid läggs ner för att planera, söka information och annat som kan vara till stöd för
de flerspråkiga barnen. Intresset för flerspråkighet är stort och samtliga verkar verkligen
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brinna för det de gör. Det nämns också att detta arbete inte är något som bara gagnar de
flerspråkiga barnen utan alla barn på förskolan. Förskollärarna lyfter fram att det
egentligen inte finns några svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn. Dock menar de att
något att tänka på är att det kan ta lite längre tid och att det kan vara svårt att hitta bra,
enkelt och lättillgängligt material att använda i arbetet. Något vi som intervjuare
uppmärksammade var den organisatoriska delen. Att skillnaderna mellan kommunerna i
många fall var stora och att exempelvis appar som fanns på en förskola kanske kunde
anses som för dyra att köpa in i en annan. Många gånger fick vi känslan av att vissa
förskolor arbetar lite i motvind. Detta upplevdes dock inte påverka engagemanget.
Att barn ska ges möjligheter att utveckla sitt modersmål är något samtliga förskollärare
är måna om. De förklarar att föräldrarna uppmuntras till att tala sitt modersmål hemma
och att ett samarbete med föräldrarna kring hur barnen utvecklar modersmålet är viktigt.
Detta särskilt hos de förskolor som inte har modersmålsstöd. Att utvecklingen av
modersmål gör det lättare för barnen att lära sig svenska är något som också tas upp av
samtliga förskollärare vilket stöds av Ladberg (2003), Sandvik och Spurkland (2011) och
Yazici, Ilter och Glover (2010). Att förskollärarna lär sig ord på barnens modersmål för
att kunna använda tillsammans med barnen är också något som samtliga förskolor arbetar
med. Vardagssituationer nämns som ypperliga tillfällen att lyfta in barnens modersmål i
verksamheten genom att exempelvis räkna. Att på detta sätt belysa barns olikheter och
göra dem medvetna om att alla är olika och att detta är något bra väcker ett intresse hos
barnen menar en förskollärare. Detta är något som även Kultti (2014) belyser. Att
förskollärarna på ett positivt sätt uppmärksammar barns språk och kultur är en viktig
grund för barns språkinlärning (Ladberg, 2000; Fredriksson & Taube, 2010) och bidrar
till att stärka barns självkänsla (Lindö, 2009).
Slutligen vill vi poängtera att det i Skollagen, Språklagen och Läroplanen anges att barn
ska ges möjligheter att utveckla det svenska språket men även sitt modersmål (SFS
2009:600; SFS 2010:800; Skolverket, 2016a). Dock har vi sett att förutsättningarna för
detta ser olika ut beroende på vilken kommun man tillhör. Precis som en förskollärare
också säger i intervjun så är modersmålsstödjare inget som kommunerna är skyldiga att
tillhandahålla för förskolan. Därmed ges också begränsade möjligheter att ge stöd i
utvecklandet av modersmålet i de förskolor detta inte finns. Vi fann att förskollärarna på
dessa förskolor ändå gör sitt yttersta för att hitta möjligheter till att ge detta stöd på andra
sätt. Bland annat genom att ta hjälp av föräldrar och tekniska hjälpmedel. Vi
uppmärksammade ett stort engagemang hos samtliga förskollärare och vid intervjuerna
framgick att mycket tid läggs ner på obetald tid och att intresset är en stor drivkraft.
Utifrån detta menar vi att trots att staten i olika styrdokument uttrycker hur förskolan bör
arbeta med flerspråkighet samt genomför undersökningar för att kontrollera hur detta
efterföljs så ser det olika ut i landets förskolor. Om detta beror på kommunernas
ekonomiska situation eller graden av prioritering från deras sida får vi låta vara osagt. Vi
är dock av den uppfattningen att det är förskollärares intresse och engagemang som är
den mest avgörande faktorn för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.
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Förslag till vidare forskning
I denna studie behandlas främst hur förskollärare kan bidra till flerspråkiga barns
språkutveckling i förskolans innemiljö. Vi anser att det även skulle vara till gagn för de
flerspråkiga barnen men även för förskollärare om det studeras hur förskollärare kan
arbeta för att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska i
utomhusmiljö. Vi menar att barn tillbringar en stor del av sin vistelsetid på förskolan
utomhus och att forskning kring detta därför också skulle vara betydelsefull. I naturen
finns mycket att upptäcka vilket vi tänker kan bidra till lärande av nya ord och begrepp
hos barnen.
Vi har också i denna studie sett att förutsättningarna ser olika ut beroende på vilken
kommun förskolorna tillhör. En undersökning kring orsakerna till detta anser vi skulle
kunna leda till ett medvetandegörande och därmed på sikt också kunna minska eventuella
skillnader.
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Bilaga 1. Artikelsök
Databas

Sökord

Discovery multilingual, förskola
preschool,
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SwePub
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early, childhood,
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Bilaga 2. Intervjuguide
Bakgrundsinformation





Hur ser personalgruppen ut? (Barnskötare, förskollärare, resurs?)
Finns det flerspråkig personal på förskolan?
Vilka åldrar har barnen?
Hur många olika språk och vilka talas på förskolan?

Material (didaktiska triangel barn-läraren-innehåll, VAD, hur väljs det ut och varför)




Använder ni någon typ av arbetsmaterial för att kartlägga barnens språkliga
förmågor? Intressen och erfarenheter?
Vilka olika typer av material finns på förskolan med syfte att stödja flerspråkiga
barns språkutveckling? (exempelvis sånger, sagor, it, böcker, Ipad etc.)
Hur är miljön utformad (inne och ute)? Vad finns det för tankar bakom?

Modersmål



Hur främjas barnens eget modersmål?
Modersmålsundervisning? Finns det sådan och i så fall hur utformas den?
För vilka?

Kommunikation med vårdnadshavare



Kommunikationen med vårdnadshavare: Hur sker den? Finns det material för att
underlätta? Inskolning? Utvecklingssamtal? Föräldramöten? Dagliga kontakten?
Möjligheter och svårigheter i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling?

Kamratrelationer




Hur utformas gruppaktiviteter? Enspråkiga/flerspråkiga barn tillsammans eller
var för sig?
Hur främjas kontakten mellan barnen även om de inte delar samma språk?
Material och miljö?
Arbetar ni för att barnen ska ges möjligheter att ta del av varandras språk och
kulturer? I sådana fall hur?

Arbetslag och läroplan





Arbetslaget? Hur ser samarbetet ut?
Hur uppfattar du ditt uppdrag utifrån förskolans läroplan?
Annat stöd i arbetet (litteratur, utbildningar, arbetsmaterial etc)
Inspiration och idéer från annat håll?



Övrigt att tillägga?
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Bilaga 3. Informationsbrev till förskolechefer och förskollärare

2016-10-03

Hej!
Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som nu skriver vårt examensarbete i
förskollärarprogrammet. Vi vill undersöka hur förskolan arbetar för att främja
flerspråkiga barns språkutveckling. Eftersom din förskola har en hög andel barn med
annat modersmål än svenska vill vi ta del av dina kunskaper och erfarenheter inom detta
område och du inbjuds härmed att delta i undersökningen.
Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur förskolor kan arbeta för att stimulera
flerspråkiga barns språkutveckling. I och med att andelen barn med annat modersmål än
svenska i förskolorna ökar anser vi att det finns ett stort behov av att öka kunskaperna
kring detta.
I studien avser vi att besöka tre förskolor i xxx län för att genomföra intervjuer samt
studera verksamheternas material och miljö.
Om du väljer att delta anpassar vi oss till dig vad gäller tid för vårt besök. Besöket
beräknas ta cirka 60 minuter.
Resultatet av studien kommer att sammanställas så att ingen enskild individ eller förskola
kommer vara möjliga att identifiera. Sedvanliga forskningsetiska riktlinjer följs.
Resultatet kommer att avrapporteras i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle.

Med vänliga hälsningar

Maria Strömberg
xxx-xxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Christina Andersson
xxx-xxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handledare: Ingrid Nordqvist, Akademin för utbildning och Ekonomi, Högskolan i
Gävle, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxx-xxx xx xx, xxx-xxx xxx
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Bilaga 4.
Tecken som stöd.
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Bilaga 5.
QR-kod för födelsedagssången ”Happy birthday” på kinesiska.
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Bilaga 6.
Pen Pal.
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Bilaga 7.
Bilder som stöd för kommunikation samt för att stimulera till samtal hos barnen.
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Bilaga 8.
Språklådor innehållande böcker översatta till flera olika språk samt konkret material.
Böcker om babblarna samt konkret material en av dessa.
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Bilaga 9.
Kartläggningsmaterialet TRAS.
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Bilaga 10.
Text uppsatt på en vägg som påminner om förskollärares roll för flerspråkiga barns
språkutveckling.
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Bilaga 11.
Bilder och ord som satts upp på väggar och fönster för att synliggöra barns olika språk
och kulturer.
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Bilaga 12.
Material som speglar ett mångkulturellt samhälle.
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Bilaga 13.
Samhällsorienterande stationer.
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Bilaga 14.
Bilder på material som inte finns tillgängligt för barnen att hämta själva finns uppsatta
på väggen.
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