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Sammanfattning 
 
Språket utgör en viktig roll i barnets identitetsskapande, socialisation, utveckling och lärande. 
Det är den pedagogiska verksamhetens uppgift att ge barnet god stimulans för dess livslånga 
lärande. Allt fler pedagoger arbetar i dag i en mångkulturell miljö där de möter barn och 
föräldrar med olika bakgrunder och förutsättningar. Utifrån detta ville vi undersöka hur 
förskolan och skolan arbetar med barns språkutveckling i en mångkulturell miljö. 
 
Undersökningens syfte är att studera pedagogers uppfattning om deras arbete med barns 
språkutveckling och vad de anser om språkets betydelse för barnet. Syftet avsåg även att få 
pedagogernas inställning till hur det är att arbeta i en mångkulturell miljö. Detta medförde att 
även modersmålet och modersmålsundervisningens betydelse för barnet undersöktes.   
 
En intervjustudie har genomförts med åtta pedagoger som är verksamma inom 
åldersgrupperna 1-9 år på en mångkulturell förskola och skola. Urvalet av dessa pedagoger 
innefattar yrkesgrupperna barnskötare, förskollärare, mellanstadielärare, fritidspedagog och 
modersmålslärare.   
 
Resultatet av denna undersökning visar att alla pedagoger anser att språket är en mycket 
viktig del för barnet i dess utveckling av identitet, social kompetens, trygghet och lärande. De 
lyfter fram att språket har en stor betydelse för att barnet ska kunna kommunicera med 
omgivningen och göra sig förstådd och förstå andra. För en god språkutveckling ansåg 
pedagogerna att det är betydelsefullt för barnet att omges av vuxna där det vardagliga samtalet 
har en central roll. Pedagogerna var medvetna om modersmålets betydelse även om det inte 
ingick i allas verksamhet och de ansåg det vara en fördel att föräldrarna talade sitt modersmål 
med barnen i hemmet. I sitt arbete med barnens språkutveckling använde sig pedagogerna av 
olika uttrycksformer, som t ex sång, rörelse och bildskapande, och de var överens om att 
dessa aktiviteter hade en gynnsam inverkan på barnets språkutveckling. En svårighet som de 
intervjuade upplevde med att arbeta i en mångkulturell miljö var kommunikationen och 
samarbetet med föräldrarna, med annan kulturell bakgrund än svenska, där språket ibland inte 
räckte till. Detta ansågs ändå av pedagogerna som en utmaning och inspiration för att hitta 
nya kreativa vägar till en bra kommunikation och samverkan med föräldrarna.   
 
Slutsatsen är att stor erfarenhet och kompetens finns bland pedagogerna och att de är väl 
medvetna om språkets betydelse för barnet. De visar ett professionellt förhållningssätt till sitt 
arbete i en mångkulturell miljö och är medvetna om de faktorer som påverkar barnet i dess 
språkutveckling. Allmänt önskade de flesta mer kunskap om kulturella skillnader och likheter 
som skulle öka förståelsen i mötet med föräldrar och barn från andra länder.  
 
 
Nyckelord: förskola, identitet, modersmål, mångkulturell miljö, skola, språkutveckling 
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Inledning 

Samhället och skolan idag ger oss möjlighet att möta människor från olika delar av världen. 
Det innebär att vi som nya lärare i den pedagogiska verksamheten med stor sannolikhet 
kommer att arbeta i en mångkulturell miljö. Det medför att inte alla barn i förskolan och 
skolan har svenska som modersmål, men vi anser att alla barn, oavsett bakgrund, får samma 
förutsättningar till att utveckla sina språk som är grunden till identitetsskapande och lärande.  
 
Förskolans och skolans uppdrag är att på alla sätt främja barns utveckling av de sociala 
färdigheter som behövs för att fungera i sociala sammanhang. Språkforskarna Hyltenstam och 
Tuomela (1996) menar att just språket har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för en 
stark identitet och självkänsla som vidare påverkar en positiv inlärningssituation. 
Språkutvecklingen lägger grunden till hur barnet kan kommunicera med omgivningen. 
Ladberg (2003) anser att språk är en kommunikationsförmåga som vi alla måste ha för att 
kunna förstå andra, men också för att vi ska kunna bli förstådda i samhället. Vilken roll har 
språket för barnet? Förskolans läroplan föreskriver: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 

skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund 

som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). 

Läroplanen lyfter fram hur viktigt det är för barnet att få förutsättningar att utveckla sitt språk 
för att växa som människa och utveckla en stark identitet. Ändå finns det olika åsikter i 
debatten om hur dessa förutsättningar för språkutveckling bäst ska realiseras i verksamheten. 
En insändarskribent i Arbetarbladet (2007-08-19) menar att det inte finns forskning som visar 
att modersmålsundervisning har någon betydelse för barns språkutveckling. Även 
utbildningsministern Jan Björklund (Sveriges Television, 2007-09-09) har åsikter om 
modersmålsundervisning ska finnas tillgänglig i förskolan/skolan. Han anser att den 
pedagogiska verksamheten ska lägga störst vikt vid att lära barn med invandrarbakgrund 
svenska istället för modersmålet. Detta trots att Skolverkets rapport Flera språk - fler 
möjligheter (2003a) tar upp att forskning visar att ett starkt modersmål underlättar inlärningen 
av svenska. Åsikterna går alltså isär. 
 
I samspel med omgivningen utvecklar barnet kunskap och lärande, där språket har en stor och 
viktig roll. Leken har också en betydande roll för barns språkutveckling där kommunikationen 
är en viktig del för ett fungerande samspel med andra. Genom olika uttrycksformer, såsom 
lek, sång, drama, texter och bilder, får barnet språkliga färdigheter och möjligheter till 
lärande. Det livslånga lärandet ska utgå från barnet som måste få möjlighet att erfara 
upplevelser i olika sammanhang för att bilda kunskap.  
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Läroplanen för skolan lyfter fram att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 4). 

Skolans mål är alltså att ge en förutsättning för att alla barn i samhället, oavsett bakgrund, ska 
ha samma möjligheter att utvecklas. Språket är ett viktigt redskap som barnet behöver för att 
kunna förstå och bli förstådd av andra. Därför är det ett viktigt område att undersöka.  
 
Vi vill med denna studie visa vad verksamma pedagoger i en mångkulturell miljö gör för att 
stimulera språkutvecklingen hos barn, samt vad de anser att språket och modersmålet har för 
betydelse för barnet. 
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Språk, språkutveckling och identitet 

Vi inleder detta avsnitt med att klargöra några centrala begrepp och hur vi använder dem i 
arbetet. Därefter redovisas vilka faktorer som kan påverka barns språkutveckling och vad 
språket har för betydelse för barnet, oavsett bakgrund. Olika aspekter på barnets utveckling av 
tvåspråkighet är också något som belyses i denna bakgrundsdel. Detta följs upp av 
modersmålet och modersmålsundervisningens betydelse för barnets språkutveckling och 
identitetsskapande. En sammanfattad historisk tillbakablick ges på 
modersmålsundervisningens framväxt och vilka faktorer som har påverkat tillgången på 
denna undervisning. I efterföljande del redovisas språkets betydelse för kommunikation och 
identitetsskapande, som följs av hur pedagoger i förskolan och skolan kan arbeta med barnets 
språkutveckling genom olika uttrycksformers betydelse för språket. Som en sista del i 
litteraturbakgrunden sammanfattas litteraturen. 
 
Litteraturen valdes genom att vi sökte i bibliotekets katalog Higgins på Högskolan i Gävle 
och i Libris nationella bibliotekssystem. Även internationella databaser som Eric och 
PsykInfo användes för att hitta relevant litteratur. Skolverket och Myndigheten för 
skolutveckling var andra källor vi ansåg vara relevanta då vår studie undersöker 
utbildningsväsendet. Vår avsikt med valet av litteratur var att det skulle innefatta ett urval av 
den kunskap som finns kring barns språkutveckling.  
 

Centrala begrepp 

Språkutveckling 
Definitionen av begreppet språkutveckling görs med hjälp av Egidius (2006a) som beskriver 
det som en ”ökande språklig förmåga hos barn”. Hur denna utveckling sker finns det olika 
synsätt om. Egidius (2006a) beskriver de olika teorierna på detta sätt: behavioristisk teori 
handlar om att barnet utvecklar sitt språk genom respons från omgivningen. Den biologiska 
teorin anser att språkutvecklingen beror på hjärnans utveckling och genom att barnet får 
använda sitt språk. Enligt den sociologiska teorin är uppväxtmiljön en stor faktor i barnets 
språkutveckling.  
 
Begreppet avser i detta arbete i första hand barnets utveckling av det verbala språket. För att 
få en variation i arbetet används begreppen språkutveckling, språkliga utveckling, och 
utveckling av språket.  
 
Mångkulturell miljö 
I uppslagsverket Nationalencyklopedin förklaras begreppet mångkulturell att det innefattar 
många olika kulturer och kulturyttringar, ofta med tonvikt på de positiva möjligheter detta 
ger. Kultur är ett stort begrepp som innefattar mycket men oftast när det talas om mångkultur 
är det i bemärkelsen nationalitet (Hedencrona & Kós-Dienes, 2003).  
 
Mångkulturell definieras i detta arbete som en miljö där människor från olika länder och 
kulturer möts och tar del av varandras erfarenheter i förskola, skola och samhälle. 
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Pedagog 
Nationalencyklopedins uppslagsverk skriver att begreppet pedagog kommer från antikens 
Grekland och beskrivs som en person som ”ledsagade barn till och från skolan och ibland 
även undervisade dem i hemmet”. I Egidius (2006b) Termlexikon i pedagogik, skolan och 
utbildning beskrivs pedagog som en lärare och en person som har kunskap om hur 
undervisning kan bedrivas med hänsyn till elevernas förutsättningar. I denna studie ingår flera 
yrkesgrupper och därför benämner vi alla som pedagoger. Med pedagoger menar vi de som är 
verksamma i förskolan och skolan. I detta arbete är det förskollärare, lärare, barnskötare, 
modersmålslärare och fritidspedagoger. 
  
Modersmål/Modersmålsundervisning  
Begreppet modersmål definieras enligt Nationalencyklopedin med att det avser barnets första 
språk. Detta begrepp har samma betydelse i detta examensarbete och används i olika 
sammanhang i arbetet som t ex barnets modersmål och modersmålsundervisning. År 1997 
ändrades begreppet hemspråksundervisning till modersmålsundervisning i officiella 
dokument. Båda begreppen används likvärdigt i detta arbete med betydelsen skolundervisning 
till barn som har annat modersmål än svenska. I förskolans verksamhet så benämns 
modersmålsundervisning som modersmålsstöd och vi har valt att använda det begreppet i 
samband med förskolan. 
 
Identitet 
I detta arbete utgör språket en viktig del för att förstå omvärlden och skapa sig en personlig 
identitet. Vår definition av begreppet identitet stämmer väl överens med vad Egidius (2006a) 
skriver vad identiteten betyder för en människa. Han beskriver begreppet som två olika nivåer 
på identitet, personlig och social. Den personliga är hur man skiljer sig från andra individer 
och får sin egen unika personlighet. Den sociala identiteten innefattar hur man uppfattar sig 
själv i den omgivning och de grupper man ingår i. 
 

Språkutveckling 

”Språket är huset vi bor i”, uttrycker sig Bjar (2006, s. 17) som är lärare och talpedagog. Med 
detta menar hon att vi omges av ett språk som anpassas efter de situationer som vi befinner 
oss i och att ordförrådet utvecklas efter det behov som vi anses ha för att kunna kommunicera 
i olika sociala sammanhang. ”Det språk vi utvecklar och lär oss är resultat av de liv vi lever” 
(a.a., s. 17). Samhället, vårt intresse, läraren, vännerna osv. påverkar oss i vår språkliga 
formning, som medför hur vi skapar och anpassar vårt språk efter omgivningen. Barnets 
lärande och utveckling har sin utgångspunkt i dess språkliga förmåga och hon menar att: 
”Eftersom det hänger på språket, är språklig förmåga viktigt, rent av avgörande för om elever 
ska ha framgång i sitt skolarbete” (a.a., s. 23-24). Utvecklingen av språket sker inte bara i 
skolmiljön utan denna utveckling börjar redan från födseln där barnet tar till sig uttryck och 
lär sig förhålla sig till omgivningen. Förskolan har en viktig roll i barnets utveckling av 
språket som utgör de första åren i barnets liv, och hon menar att det är där barnet får grunden 
till sitt ”språkhus” (a.a., 23).  
 
I boken Vygotskij i praktiken beskriver Strandberg (2006) lärandemiljöer som ett ”rum för 
lärande” (a.a., s. 22) och han anser att miljön är en viktig faktor som påverkar barnets lärande. 
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Han menar att miljön i den pedagogiska verksamheten ger olika intryck som kan påverka 
barnet både positivt och negativt. Förskolans och skolans miljö förmedlar olika känslor till 
barnet, erfarenheter, kunskaper och även förväntningar. Hur ett lärande kan uppstå för barnet 
är beroende av vilka möjligheter rummet ger barnet, menar Strandberg (2006). Omgivningen 
ska anpassas efter barnet och ska ha sin utgångspunkt i barnets förmåga till ett lärande och 
utveckling och barnet ska få medverka i framställningen av det lärande rummet.  
 
Det finns olika faktorer som inverkar på barnets språkutveckling, anser Arnberg (2004) som 
är psykoterapeut och språkforskare. Detta beskriver hon med fem punkter som tar upp 
områden som har ett visst samband med varandra. Den första punkten som påverkar barnets 
språkutveckling är omgivningens respons på barnets språk. Omgivningen ger respons på det 
som är rätt och fel och genom detta lär sig barnet att använda språket på rätt sätt och i rätt 
situation. Den andra punkten är att barnets hjärna har medfödda anlag om språkets 
uppbyggnad och funktion. För att en språkutveckling ska ske behöver barnet få stimulering av 
språket från omgivningen. Tredje punkten är att barnet ska få tillgång till olika språkliga 
sammanhang för att strukturera omgivningen och språket. Den fjärde punkten är att barnet har 
ett aktivt samspel med sin vårdnadshavare men också med andra människor i sin omgivning. 
Genom att föräldrarna samtalar med barnet medför detta att barnet tidigt kommer i kontakt 
med språket och får den stimulans som underlättar språkutvecklingen. Den femte och sista 
punkten som tas upp är att barnet härmar de vuxna i omgivningen och att härmning är en 
viktig aspekt av språkutvecklingen då barnet provar på att ”språka”. Sammanfattningsvis så 
anser Arnberg (2004) att barnets vårdnadshavare och de vuxna i barnets omgivning spelar en 
viktig roll för barnets språkutveckling.  
 
Svensson (1996) som är docent i pedagogik, har genom sin avhandling Tidig språkstimulering 
av barn undersökt hur föräldrars engagemang i stimuleringen av språket gynnar barnets 
språkutveckling. Hennes resultat visar att barn som får en tidig språkstimulans utvecklar sitt  
språk bättre, samt att barnets sociala sampel med omgivningen har betydelse för 
språkutvecklingen. Denna undersökning visar även att genom att nå ut med information till 
föräldrar om att språkstimuleringen till barnet är viktig, ökar den aktiva stimulansen i hemmet 
som sedan underlättar för barnets läs- och skrivinlärning. Barnet behöver ett samspel med en 
vuxen för att få de språkliga begrepp som behövs för att utveckla språket, anser Ladberg 
(2003). Hon skriver vidare att det är när barnet samspelar med andra barn som de lär sig hur 
de ska använda sig av språket och det är viktigt som vuxen att ge barnet tillgång till språket. 
Denna tillgång kan handla om att en vuxen berättar sagor, läser böcker och samtalar i 
vardagliga situationer som medför att barnet kan ta till sig språkets uppbyggnad. 
 

Tvåspråkighet 

Samhället ger idag olika förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sina språk, skriver 
Bjar och Liberg (2003). Med detta menar de att barn och ungdomar i Sverige växer upp i 
olika miljöer där det kan finnas ett eller flera språk. Det är förskolan och skolans roll att 
bemöta barnet för att kunna vara ett stöd i deras språkutveckling (a.a.). För att lärare ska 
kunna uppfylla sitt uppdrag, kunna möta barnen, samt bidra till en jämställd miljö i den 
mångkulturella skolan behöver de kunskap om hur barn lär sig fler språk och vilken betydelse 
de har för barnen i sin flerspråkliga utveckling, menar Lindberg (2006) som är forskare inom 
andraspråksinlärning. Hon skriver att barn som har en tidig kontakt med flera språk får en 
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gynnsam kognitiv utveckling. Barn som kan två eller flera språk har en större flexibilitet i sitt 
tänkande som medför att de senare lätt kan växla mellan de olika språk de behöver i olika 
sammanhang (a.a.). 
 
Ladberg (2003) anser att antalet språk som en människa kan lära sig inte har att göra med hur 
begåvad hon/han är utan vilket behov som finns för att lära sig flera språk. Hon skriver vidare 
att barn som lever i en omgivning med flera språk lär sig de språk som de har behov av och 
det är varken besvärligt eller svårt för barnet att lära sig och hålla isär de olika språken. 
Utvecklingen av tvåspråkighet sker på två olika sätt, enligt Arnberg (2004). Det första sättet 
är, simultan tvåspråkighet, som betyder att barnet får språkstimulering på båda språken redan 
från födseln. Det andra är successiv tvåspråkighet där barnet lär sig ett språk i taget. Barnets 
utveckling av tvåspråkighet sker beroende på hur omgivningen är strukturerad kring barnet. 
En tidig stimulering av två språk kan medföra en positiv utveckling i barnets tvåspråkighet 
oberoende om det skett simultant eller successivt (a.a.). Ladberg (2003) menar att om barnet 
ska kunna utveckla sin tvåspråkighet är det viktigt att omgivningen ger stimulering på båda 
språken. Hon anser även att det är viktigt att barnet har bra kontakt med modersmålet, just för 
att barnet då lär sig ett annat språk lättare, men också för att modersmål och identitet hör ihop. 
 

Modersmålets betydelse för barnet 

Forskning visar att modersmålsundervisning har stor betydelse för elevers språkutveckling 
och prestationer i skolan skriver Skolverket i rapporten Flera språk – fler möjligheter 
(2003a). Genom att barn får möjlighet till modersmålsundervisning gynnas deras 
kunskapsinhämtning, identitetsutveckling och trygghet som är en betydande del för lärandet. 
Skolverket (2003a) lyfter fram att språk är av stor betydelse för barnet: 

Språk är tillgångar som ska utvecklas och utnyttjas. Genom språket uttrycker vi vår kultur, vår 

tillhörighet och våra värderingar. Språk är också verktyg för att lära. Språket bär kunskaper och 

är grunden i mötet med andra människor. Att kunna språk är att förstå. Vi behöver språk för att 

kunna tänka, drömma och kommunicera. Språket ger oss självkänsla och gör oss till människor. 

För att växa som människor, vidga våra vyer och öppna oss för världen, behöver vi kunna språk 

(Skolverket, 2003a, s. 3). 

Språket är en viktig del för att få en stark identitet och självkänsla, som är en viktig aspekt vid 
inlärning av ny kunskap, anser Hyltenstam och Tuomela (1996). Det är av stor vikt att 
modersmålsundervisning prioriteras för att barn med annan kulturell bakgrund ska kunna 
delta i sina familjers kulturgemenskap, samt bevara sin etniska identitet (a.a.). Samspelet 
mellan språk och identitet lyfter även Otterup (2005) fram i sin avhandling, Jag känner mej 
begåvad bara – Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett 
multietniskt förortsområde. Denna avhandling visar vad gymnasieelever anser, genom sina 
egna erfarenheter, om modersmålsundervisningens betydelse. Det framkommer att 
ungdomarna bara ser fördelar med att kunna flera språk och genom att skolan gav eleverna 
tillgång till undervisning på deras modersmål ökade deras intresse att delta och att utveckla 
sitt första språk. Ungdomarna medger att svenskan blivit det mest använda språket genom de 
olika sammanhang de kommer i kontakt med, men att modersmålet fortfarande har en stark 
plats i samvaron med familjen och släktingar. Resultatet visar också på skolans viktiga roll i 
ungdomarnas flerspråkiga utveckling genom att den erbjöd modersmålsundervisning och att 



 7 

den i sig var en flerspråkig miljö. Otterup skriver vidare att, när så många elever idag har 
svenska som andra språk borde blivande lärare, skolledare och de som fattar beslut i samhället 
ha kunskap om flerspråkiga elevers förutsättningar för inlärning. Han menar att samhället ska 
ta tillvara på flerspråkiga människors bakgrund och erfarenheter för en gynnsam framtida 
utveckling och skriver att: 

En förutsättning är emellertid att kulturell och språklig mångfald uppskattas och ses som 

värdefulla resurser. I vilken utsträckning skolan och samhället kan, och vill, ta vara på detta 

kapital kan visa sig vara avgörande inte bara för framtiden för de unga människor som är direkt 

berörda utan lika mycket för hela vårt samhälles fredliga, demokratiska och hållbara utveckling 

(Otterup, 2005, s. 230). 

Alla i samhället, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att vara jämlika i fråga om livskvalitet, 
jämlikhet och valfrihet (Hyltenstam & Tuomela 1996). Det förutsätter att elever med annat 
modersmål än svenska får möjligheten att utveckla en jämlik kunskap i det svenska språket 
för att kunna få samma villkor i samhället. För att uppnå dessa mål behövs en insats av 
samhället som främjar språkutvecklingen i det svenska språket och modersmålet, anser 
Hyltenstam och Tuomela. Förskolan och skolan skall uppmärksamma barnets modersmål och 
detta kan ske på olika vis, men i vissa fall kan det vara svårt att få barnet att vilja lära sig sitt 
minoritetsspråk. Hyltenstam och Tuomela skriver att barn i en viss ålder är extra känsliga för 
social status. De vill anpassa sig till majoritetsspråket och sina svenska vänner som då 
resulterar i att det kan vara svårt att få dem att delta i hemspråksundervisningen. På grund av 
detta kan motivationen för att vilja lära sig och använda sig av modersmålet vara låg, samt om 
barnen upplever segregation och förtryck mot sin minoritet.  
 
En studie gjord i England handlar om hur lärare i flerspråkiga klasser ofta enbart gör en 
bedömning av barnens läs- och skrivkunnighet och språkutveckling på grunder av deras 
framställningar av texter på majoritetsspråket, i det här fallet engelska (Parke, Drury, Kenner 
& Helavaara Robertsson, 2002). Studien ville visa barnens totala kapacitet i 
språkutvecklingen som kunde skilja sig mellan modersmålet och barnets andra språk och att 
den språkliga förmågan kan utvidgas under gynnsamma förhållanden. Deras resultat visar att 
om lärare får kunskap om omfattningen av elevernas språk, läs- och skrivkunnighet skulle de 
ha ett mer positivt synsätt på sina tvåspråkiga elevers kapacitet. Studien tar som exempel upp 
tre tvåspråkiga elever, 5-7 år, som får återberätta en känd saga, först på engelska och sedan på 
sitt modersmål. Vid en detaljerad jämförelse visar det en stor skillnad mellan språken där en 
mer detaljerad och språklig medvetenhet visar sig på modersmålet. På grund av detta är en 
lärare med bara tillgång till den engelska versionen omedveten om hur väl barnen förstått vad 
de läst på engelska då barnen har ett större ordförråd och språklig struktur på sitt modersmål. 
Parke, m fl anser att vanligtvis är traditionella lärare i stor utsträckning ovetande om den 
sammansatta inlärningsprocess som flerspråkiga barn konstant befinner sig i. De menar att om 
rikedomen av flerspråkiga barns erfarenheter skulle tas upp på klassrumsnivå skulle 
språkutvecklingen få ytterligare möjligheter till framgång. 
 
Arnberg (2004) anser att det är viktigt för barn, som har svenska som andra språk, att 
föräldrarna talar sitt modersmål hemma för att barnet ska få använda och utveckla språket. 
Detta på grund av att familjen kan vara det enda sammanhang där modersmålet talas i 
jämförelse med den svenska familjen som kommer i kontakt med sitt språk i många olika 
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sammanhang. Som Hyltenstam och Tuomela (1996) gjort uttryck för, menar också Arnberg  
att attityden till språket bland föräldrar och omgivningen har en inverkan på viljan av att lära 
sig modersmålet. 
 

Modersmålsundervisning historik 

Rapporten Tre decenniers modersmålsstöd (Skolverket, 2003b) ger en tillbakablick på hur 
invandring och modersmålsstödet har förändrats under tid, samt vad som kan vara den 
bakomliggande orsaken till att inte alla kommuner i dag satsar på modersmålsundervisning.  
 
Invandringen till Sverige har blivit allt större sedan 1960-70-talet, då största delen var 
arbetskraftinvandring, men i mitten av 1970-talet minskade behovet av arbetskraft och 
förändringen gjorde att flyktingsinvandringen ökade istället (a.a.). De invandrare som då kom 
till Sverige skulle lära sig svenska så fort som möjligt och politikerna uttryckte det som att de 
skulle ”bli svenska” (a.a. s.13). Detta gällde även barnen med utländsk bakgrund då det 
gjordes en satsning på att förskolan skulle förbättra invandrarbarnens utveckling av det 
svenska språket. Det som förändrade denna syn var att förskolorna rapporterade om att det var 
svårt att kunna förstå barnen och även barnen hade svårt att göra sig förstådda, samt att 
pedagogerna också kände en brist på kunskap om deras etniska bakgrunder. Utifrån detta som 
rapporterades från förskolorna ville Barnstugeutredningen att det skulle ske en förändring i 
1970-talets förskolor. Utredningen ansåg att barnen med utländsk bakgrund skulle få en tidig 
plats i förskolan där de skulle komma i kontakt med det svenska språket på ett lekfullt sätt, 
samt att det var viktigt att utveckla modersmålet. Genom utredningens förslag ledde detta till 
att det genomfördes en försöksverksamhet där ett tiotal kommuner hjälpte till att prova olika 
metoder som skulle underlätta för barnen i förskolan med utländsk bakgrund. Till en början 
eftersträvades att barnen skulle lära sig det svenska språket så fort som möjligt, men denna 
syn visade sig vara ogynnsam för barnets utveckling av svenskan. Barnens inlärning av det 
svenska språket visade sig ha ett samband med utvecklingen av hemspråket. Detta gjorde att 
förskolan koncentrerade sig på att stimulera utvecklingen av barnets modersmål som skulle 
underlätta utvecklingen av det svenska språket. I slutet av 1970-talet beslutade riksdagen att 
införa ett statsbidrag som skulle gå till hemspråksträning för de sexåriga barnen i förskolan 
(Skolverket, 2003b). Redan ett par år efter detta beslut utvecklades detta bidrag och infördes 
även för femåringarna. Utvecklingen av hemspråksträningen fortsatte och år 1989 var 
stadsbidraget tillgängligt för alla barn oavsett ålder. På 1990-talet avtog utvecklingen av 
hemspråksstödet och tillgången av stadsbidraget försvann fastän invandringen under samma 
tid ökade och gjorde att procenten förskolebarn med utländsk bakgrund steg. Kravet på 
besparingar gjorde att kommuner i landet drog in på hemspråksundervisningen eller tog bort 
det helt. På grund av att kommunerna skulle spara pengar, men ändå utöka barnomsorgen, 
medförde detta att de var tvungna att begränsa tillgången på förskolans platser och arbetslösa 
fick inte samma tillgång till att ha sina barn på förskolan. Detta medförde att invandrarbarnen 
inte fick möjlighet till gå i förskolan som de andra barnen. I början av 2000-talet fick 
arbetslösa tillbaka sin rätt att ha sina barn på förskolan när de uppnått fyra års ålder. Detta 
ökade även tillgången för barnen med invandrarbakgrund att få samma tillgänglighet, men 
satsningar på modersmålet är fortfarande lågt. 
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Kommunikation och identitetsskapande  

Kommunikation mellan människor kan ske på olika sätt, och kan stöta på olika hinder när inte 
språket räcker till för att kunna förmedla information. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) 
menar, att vi i vår kommunikation inte utrycker allt med orden, utan även med ton och 
kroppsspråk som uttrycker en stor del i vad vi förmedlar. Det är en viktig kunskap för oss 
pedagoger som ska arbeta med människor från andra delar av världen att kunna ha en 
förståelse för hur våra egna uttalanden tolkas och att försöka ha en insikt i andras värderingar 
och antaganden bakom orden vi säger. De anser att språk och kommunikation är en stor del av 
kulturen för att förmedla dess värderingar och världsbild, men även en väsentlig del av 
människans identitet.  
 
”Språk och identitet är oupplöst förenade”, menar Ladberg (2003, s. 106). Hon skriver att 
genom språket skapar barnet sin identitet och känner en tillhörighet. Språket utgör en stor del 
i barnets identitetsskapande och det är viktigt att barnet blir uppmuntrad till att tala sitt språk. 
En ovilja från barnet att tala sitt språk kan påverka dess identitet och självkänsla negativt. Det 
kan medföra att barnet får en negativ bild av sig själv och som i sin tur påverkar barnets 
utveckling av andra språk. Ladberg menar att om ett barn inte vill tala sitt språk så har det inte 
alltid ett samband med att barnet behöver stöd i sin språkutveckling utan det kan vara i behov 
av ett stöd i sitt identitetsskapande. En stark identitet utvecklas med hjälp av ett bra 
självförtroende och ett gott självförtroende skapas genom att barnet blir sett av omgivningen. 
Det är viktigt för ett barn att känna sig trygg i sin omgivning för att kunna ta till sig kunskaper 
och att utveckla sitt språk, anser Ladberg.  
 
Framställningen av en individs identitet sker genom respons från omgivningen, skriver 
Wellros (1998) som är utbildad psykolog. Responsen återger bilden av hur individens 
personlighet uppfattas och genom detta bildar individen sin självbild. Detta brukar kallas för 
att man speglar sig i andra. Utifrån individens självbild som har utvecklats i ett samspel med 
omgivningen skapas en social identitet som gör att en individ kan ingå i olika grupper, men 
ändå känna sig som en och samma person. Dessa grupper förmedlar de normer som individen 
genom socialisationen tar till sig och bildar då en måttstock för att värdera sig själv och 
omgivningen. Wellros beskriver det så här: 

Socialisation är den samlade beteckningen på alla de processer varigenom man inlemmar ett 

barn i den mänskliga gemenskapen och integrerar ungdomar och vuxna i nya grupper. Den 

består av överföring av värden, normer, föreställningar och handlingsmönster (Wellros, 1998, s. 

17).  

Som barn får vi tillgång till detta genom en gemenskap i en kultur och språk som förmedlar 
det vi behöver veta, för att fungera på ett välanpassat sätt i de sammanhang vi kommer i 
kontakt med (a.a.). Språket är en viktig del i den process där vi lär oss vad som är rätt och fel 
att säga i en viss situation. Vi lär oss att organisera och kategorisera vårt tänkande och förstå 
vår omgivning, samt uttrycka oss och förmedla känslor. Självkänsla och självförtroende 
skapas genom att individen sammanfogar alla bilder av sig själv och på så vis får en stabil 
självbild och identitet, menar Wellros.  
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Estetiska uttrycksformer 

Det finns olika faktorer som påverkar barnets språkutveckling och som kan tillföra en god 
stimulans i dess utveckling. Jederlund (2002) som är musikterapeut, lyfter fram att musik med 
rim och ramsor har visat sig vara starkt stimulerande för språkutveckling. Barnet lär sig tonen 
och rytmen i språket och stavelser som ökar den språkliga medvetenheten och senare bidrar 
till bättre läs och skrivinlärning. Han anser även att rörelse till musik tar tillvara möjligheterna 
att lära sig ord och begrepp. Begrepp som framför, bakom, under, över mm blir mer konkreta 
när hela kroppen är i rörelse till musiken. Musik är ett medel för att överbrygga kultur och 
språkbarriärer och är speciellt viktigt och användbart om du har ett annat modersmål än 
svenska. En skapande miljö är språkstimulerande för barnet, menar Ladberg (2003) då det blir 
ett samtal kring det som barnet skapar och fångar på så sätt upp nya uttryck, där känslor och 
tankesätt kommer fram. Uttrycksformer är av stor vikt i barnets språkliga utveckling och kan 
vara ett bra hjälpmedel för barn med svenska som andraspråk för att kunna uttrycka sig på ett 
annat sätt än genom det verbala språket. Jederlund menar att möjligheten att t ex få utrycka 
sig och lyckas i musikspråket kan färga av sig och ge en positiv effekt på bland annat 
talspråket, bildspråket och rörelse. Om barnet däremot misslyckas i något av sina språk kan 
det medföra att viljan att uttrycka sig i sina övriga språk minskar. Jederlund kallar det 
”kommunikativ identitet” (a.a., s. 21) och förklarar det med ”självkänsla och lusten att 
kommunicera” (a.a., s. 21). Den kan både försvagas och förstärkas och ger då effekt på 
språkutvecklingen. 
 
På uppdrag av regeringen startades projektet Språkrum inom Myndigheten för 
skolutvecklingen. Projektets syfte var bland annat att stimulera barns språkutveckling i olika 
miljöer och skapa ett pedagogiskt samarbete med biblioteken. Faktisk fantasi (2003) och 
LekaSpråkaLära (2004) är två delar av projektet Språkrum. Faktisk fantasi handlar om 
estetiska processer där barn får möjlighet att samtala, lyssna och utveckla sitt språk med hjälp 
av keramik, foto och konst. Denna del lyfter fram att människan inte bara har det verbala 
språket utan alla sinnen ska få samspela för att kunskap och lusten att lära ska bli förankrad i 
individen. Inom LekaSpråkaLära har man fördjupat samarbetet mellan bibliotekarier och 
förskolans pedagoger för att utveckla kunskapen om barns lärande och språk, samt att 
förstärka deras intresse för läsning. I denna del lyfts det fram att språkutveckling och 
begreppsbildning är viktigt för att förstå välden omkring oss och att få en kommunikativ 
kompetens och en lust att lära hela livet.  
 

Sammanfattning av språk, språkutveckling och identitet 

Språket har stor betydelse i barnets liv för att det ska kunna kommunicera och fungera i 
samspel med andra. Det är viktigt att omgivningen stimulerar och ger barnet tillgång att prova 
på språket i olika sammanhang för en gynnsam språkutveckling (Arnberg, 2004). Stimulansen 
utgörs av omgivningen där de vuxna är viktiga för att ge barnen språkliga redskap som sedan 
utvecklas i samspel med andra barn, menar Ladberg (2003). Barnet anpassar språket efter de 
sammanhang det befinner sig i och de behov barnet har, och förskolan har där en viktig roll 
för att stimulera den språkliga utvecklingen (Bjar, 2006). Förskolans och skolans verksamhet 
har idag barn med olika kulturella bakgrunder som medför en flerspråkighet bland barnen. 
Lindberg (2006) menar att lärare behöver kunskap för att bemöta alla barn och bidra till en 
jämställd verksamhet. Det är betydelsefullt för barnet att lära sig fler språk och ta del av sitt 
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modersmål för att kunna utveckla det svenska språket (Ladberg). Genom litteraturen har vi 
förstått att ett väl utvecklat modersmål har stor betydelse för språkutvecklingen. Detta tar 
Hyltenstam & Tuomela (1996) upp liksom varför modersmålsundervisning bör prioriteras för 
att främja en god inlärning och identitetsskapande. För att förstå varför organisationen och 
tillgången på modersmålsundervisning ser ut som den gör idag får vi i Skolverkets (2003b) 
rapport ta del av en intressant historisk tillbakablick.  
 
Språk och identitet hör ihop liksom kommunikation och identitetsskapande. Vår självbild 
skapas i samspel med andra och på så sätt socialiseras vi in i olika grupper och skapar en 
social identitet (Wellros, 1998). Det har framgått att en skapande verksamhet är givande för 
språk- och identitetsutveckling. Jederlund (2002) tar upp musiken som en stimulerande 
uttrycksform för barnets språkutveckling. Genom sång och rörelse får barnet erfara ord och 
begrepp på ett lekfullt sätt som är betydelsefullt för utvecklingen av språket. Att våga utrycka 
sig på alla sina språk ger självförtroende och en stark identitet. 
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Syfte 

Då vi genom litteraturbakgrunden fått kunskap om att språket är viktigt för barnets sociala 
kompetens, identitetsutveckling och lärande, finns det intresse av att ta reda på hur pedagoger 
i förskola och skola arbetar med barns utveckling av språket. Det andra syftet är att få ta del 
av pedagogers uppfattning om deras arbete i den mångkulturella miljön. Den tredje delen av 
syftet är att undersöka pedagogers syn på modersmålets betydelse för barn med svenska som 
andra språk, samt vad de anser att språket generellt har för betydelse för barnet.  
 

Frågeställningar 

• Vad anser pedagogerna om språkets betydelse för barnet? 
 

• Vad har pedagogerna för syn på modersmålets betydelse för språkutvecklingen?   
 

• Vad har pedagogerna för uppfattning om sitt arbete i den mångkulturella miljön? 
 

• Vilken uppfattning har pedagogerna om sitt arbete med barns språkutveckling i en 
mångkulturell miljö? 

 
 
Utifrån detta syfte och frågeställningar valde vi att genomföra en intervjustudie som 
presenteras i nästa avsnitt där också urval, genomförande, bearbetning av insamlat 
datamaterial, provintervju och etiska överväganden redovisas. 
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Metod 

Vi valde att göra intervjuer då vi ville ha möjlighet att anpassa våra frågor efter pedagogerna 
som i denna studie är verksamma inom olika yrkesgrupper. Intervjuer är den vanligaste 
metoden när undersökningar görs inom utbildning och undervisning (Stukát, 2005). En 
intervju ger oss större handlingsutrymme så vi kan vara mer flexibla och följsamma, samt 
kunna följa upp deras erfarenheter och uppfattningar i intervjusituationen. Utifrån detta valde 
vi att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Stukát menar att en semi-stukturetad intervju 
är anpassningsbar och följsam där man kan ställa följdfrågor som kan ge fylligare svar. I en 
intervju går det även att förklara frågor som inte förstås av intervjupersonen. Detta bekräftas 
också av Bryman (2006) som menar att en semi-strukturerad intervju kan vara flexibel och 
anpassas efter intervjusituationen. I vårt val av metod uteslöt vi enkät för att den inte ger 
samma möjlighet att ställa följdfrågor vare sig enkäten innehåller slutna eller öppna frågor. 
Stukát anser att en enkät kan ge mindre utförliga svar då intervjupersonen svarar på egen 
hand. Observation var en metod som inte kunde uppfylla vårt syfte då det var att undersöka 
pedagogernas uppfattning om verksamheten. 
 
Vi utformade en intervjuguide1 genom att diskutera fram olika frågor som arbetet skulle 
belysa. Enligt Bryman (2006) används en intervjuguide i semi-strukturerade intervjuer. Denna 
innehåller teman med underliggande frågor som inte behöver ställas i en bestämd följd. Den 
kan också kompletteras med frågor som kommer fram under intervjuns gång. Utifrån denna 
kunskap utformade vi en intervjuguide med teman som syftade till att ta reda på hur 
pedagoger i en mångkulturell miljö arbetar med barns språkutveckling i förskolan och skolan.  
 
Vi började intervjuguiden med frågor som syftade till att ge en bild av pedagogernas 
utbildning och erfarenheter. Bryman (2006) anser att bakgrundsfakta är viktigt för att kunna 
få en bättre förståelse av intervjupersonernas svar. Presentationen av intervjupersonerna 
tillhör inte de teman som vi nedan presenterar på grund av att den inte besvarar våra 
frågeställningar. Ändå är det inget som vi utesluter då det eventuellt kan visa att det finns 
skillnader i deras sätt att arbeta med barns språkutveckling. Det första temat i vår 
intervjuguide avsåg att ta reda på hur pedagogerna arbetar med språkutveckling, samt deras 
syn på verksamheten i en mångkulturell miljö. Vad pedagogerna hade för uppfattning om 
modersmålets betydelse för språkutvecklingen var det andra temat. Tredje och sista temat 
ämnade ge svar på vad pedagogerna ansåg om språkets innebörd för barnets sociala 
kompetens. 
 
Intervjuguidens frågor om arbetet i en mångkulturell verksamhet skall spegla hur pedagoger 
arbetar med språkutvecklingen för barn med svenska som andraspråk och barn som har 
svenska som modersmål. De ska även belysa vad pedagogerna anser att det finns för 
svårigheter, utmaningar och inspiration i möten med människor med annan etnisk bakgrund. 
Frågor om modersmålsundervisning är relevanta när det gäller språkutvecklingen då vi gör 
vår undersökning i en mångkulturell miljö. Intervjufrågorna i det sista temat skall fånga 
pedagogernas syn på språkets betydelse, samt vilka faktorer de anser påverkar barnets 
utveckling.  
 

                                                 
1 Se bilaga 1. 
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Urval 

Kriteriet för vårt urval var att vi ville intervjua pedagoger som arbetar på en mångkulturell 
förskola och skola. Vi ville även ta del av hur olika yrkesgrupper arbetar i verksamheten för 
att eventuellt få mer nyanserade svar på våra frågeställningar. För att undersöka om barnens 
ålder på något sätt avspeglade sig i pedagogernas syn på deras arbete med barns 
språkutveckling valde vi åldersgrupperna mellan 1-9 år. 
 
Vår första kontakt med den utvalda förskolan gjordes via ett telefonsamtal där vi presenterade 
vårt syfte med studien och gjorde en förfrågan om ett frivilligt deltagande i undersökningen. I 
samtalet framgick det att vi ville intervjua 3-4 pedagoger med olika yrkesgrupper och som var 
verksamma inom olika åldersgrupper av barn. Skolan kontaktades första gången via ett brev2 
som sändes per mail till rektor. I detta brev framkom en presentation om oss själva, vårt syfte 
med studien och en förfrågan om de hade möjlighet att delta i undersökningen. Det framgick 
även att, om skolan ville delta, hur många pedagoger vi ville ha i undersökningen, samt att vi 
hade ett önskemål om olika yrkesgrupper.  
 
Förfrågan om medverkan i studien följdes upp genom telefonsamtal som gjordes ca en vecka 
efter den första kontakten vi hade med förskolan och skolan. I detta samtal framgick det att 
pedagogerna på de olika arbetsplatserna var positiv till att delta. Föreståndaren på förskolan 
hade vid detta samtal redan valt ut fyra pedagoger som medgivit ett deltagande i studien. På 
skolan valde rektor ut ett arbetslag som bestod av åtta personer. Utifrån denna grupp valde vi 
fyra intervjupersoner som hade olika yrkeskategorier och var verksamma inom de yngre åren i 
skolan. Dessa valdes ut när vi personligen träffade arbetslaget och vid detta tillfälle 
informerade vi om att deras deltagande var frivilligt. 
 
Efter vårt urval var de åtta intervjupersonernas yrkesroller en barnskötare, fyra förskollärare, 
en grundskollärare, en fritidspedagog och en modersmålslärare. Vi ansåg att åtta pedagoger 
var ett lämpligt antal att intervjua i förhållande till omfattningen av vår studie. 
 

Provintervju  

Innan vi genomförde intervjuerna, som skulle ingå i studien, gjorde vi en provintervju. Detta 
för att få en inblick i hur frågeställningarna fångar upp de fakta som vi vill ha och om vi 
behöver omformulera frågorna, samt hur vi förhåller oss under intervjun.  
 
Vi gjorde vår provintervju med en förskollärare som arbetade på en förskola. Intervjun 
genomfördes på respondentens arbetsplats där vi fick tillgång till ett samtalsrum. Där kunde vi 
sitta ifred utan att bli störda av omgivningen, som vi anser är en viktig del i en 
intervjusituation. Detta bekräftas av Stukát (2005) där han menar att miljön ska vara trygg och 
utan störande moment. Vid genomförande av intervjun delades uppgifterna upp mellan oss 
genom att en av oss intervjuade, medan den andre antecknade funderingar och frågor, samt 
observerade tillvägagångssättet. Vi gjorde så på grund av att en av oss skulle koncentrera sig 
på att föra ett samtal, medan den andre kunde fånga upp det som eventuellt glömts bort eller 
ett svar som kunde få en följdfråga. Detta underlättar även för intervjupersonen som vet vem 

                                                 
2 Se bilaga 2. 
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av intervjuarna som håller fokus. Stukát (2005) menar att detta förfaringssätt är bra för att två 
kan upptäcka mer än vad en person kan i en intervjusituation. 
 
Genomförandet av intervjun gjordes med hjälp av den intervjuguide som vi framställt. 
Frågorna gav ett varierande utfall där innehållet i svaren var breda och vi kunde hålla oss till 
ämnet som intervjun var ämnad för, samt få fram den information vi ville. Det var en fråga 
som intervjupersonen ansåg svår att förstå, samt att en del följdfrågor som vi hade blev ställda 
för snabbt. Eftersom vi använder oss av semi-strukturerade intervjuer kunde vi ta hänsyn till 
och underlätta för intervjupersonens förståelse. Vi ansåg att vi inte behövde ändra om i vår 
intervjuguide då vi kan anpassa intervjun och förklara det som är oklart.  
 
Eftersom vi inte hade så stor erfarenhet av att använda denna metod så följdes intervjuguiden 
punktligt. Vi observerade under provintervjun att det är bra om den som intervjuar lämnar 
ordet till den som antecknat under tiden, samt frågar om intervjupersonen har något att 
tillägga. Vi uppmärksammade även att underfrågorna inte skulle ställas i en följd för att 
intervjupersonen inte skulle glömma bort vilka frågor som ställts. Denna provintervju var 
viktig inför intervjustudien, för att veta om vårt upplägg av intervjuförfarandet och 
sammanställningen av frågorna kan användas i vår studie, men även för att vi kunde upptäcka 
de oklarheter som fanns i intervjuguiden frågor. Det som vi erfarit under provintervjun tog vi 
hänsyn till i vårt genomförande av intervjustudien. 
 

Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes träffade vi pedagogerna personligen för att presentera oss och 
för att bestämma tid och plats för intervjutillfällena. Vid detta tillfälle delades även ett 
informationsbrev3 och en intervjuguide ut till samtliga intervjupersoner. Var intervjuerna 
skulle äga rum fick pedagogerna på de båda arbetsplatserna avgöra, detta för att det ska vara 
en trygg och lugn miljö för intervjupersonen (Stukát 2005).   
 
När vi genomförde våra intervjuer på förskolan fick vi tillgång till ett rum där vi kunde sitta 
helt ifred utan störande moment. På skolan fick vi tillgång till pedagogernas arbetsrum, det 
gjorde att vi inte fick sitta ifred under alla intervjuer utan telefonen ringde och andra personer 
kunde komma in i rummet. Det kändes ändå inte som att det störde intervjun nämnvärt, men 
en viss påverkan på intervjupersonen kan inte uteslutas.   
 
Våra intervjuer spelades in på en mp3-spelare för att vi skulle kunna koncentrera oss på den 
pågående intervjun istället för att behöva anteckna det som sades. Genom detta förfaringssätt 
kunde vi dokumentera intervjupersonens fullständiga svar på våra frågeställningar. Inspelning 
är ett vanligt sätt att använda sig av som metod i semi-strukturerade intervjuer för att kunna 
fånga den intervjuades formuleringar, men även för inte blir distraherad av att behöva 
anteckna svaren, anser Bryman (2006). För att kunna lyssna igenom intervjuerna i omgångar 
fördes inspelningen över till en bärbar dator. Intervjumaterialet brändes sedan ner på cd-rom 
skiva och materialet raderades från hårddisken. Cd-rom skivan arkiverades efter 
undersökningens slutförande på Högskolan i Gävle. 
 

                                                 
3 Se bilaga 3. 
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Vi genomförde intervjuerna tillsammans där en av oss ställde frågorna till intervjupersonen 
medan den andre skulle vara uppmärksam på pedagogernas svar och anteckna ytterligare 
frågor och funderingar, samt observera den som för tillfället intervjuade. Stukát (2005) är 
positiv till att två personer med olika fokus genomför en intervju. Han anser att detta kan 
medföra fler infallsvinklar och att svaren kan följas upp på ett bättre sätt. Vi turades om att 
intervjua, samt att observera intervjusituationen, för att båda skulle vara delaktiga i 
datainsamlingen och att vi vid alla intervjutillfällen skulle vara fokuserade. Våra åtta 
intervjuer genomfördes under tre dagar och var och en tog ca 30-60 minuter.  
 
Under intervjuernas gång skrev vi ner kompletterande frågor, som medförde att vi 
modifierade vår intervjuguide4. Vi fick även förtydliga vissa frågeställningar som vi märkte 
att intervjupersonen inte förstod. En av intervjuguidens frågor var svår att förstå för somliga 
intervjupersoner och därför fick vi i vissa fall förtydliga den muntligt. Denna fråga var: Vad 
anser du är viktigt för barnet i sin språkliga utveckling? Vår tolkning av orsaken till detta var 
att frågan som vi ställde kom i slutet av vår intervju och kunde då uppfattas av 
intervjupersonerna som att den redan hade besvarats. För att anpassa vår intervju med 
modersmålsläraren utelämnade vi vissa frågor som vi ansåg var för självklara i dennes 
undervisningssituation, men gjorde ett större tillägg med frågor som handlade om ämnet 
modersmål5.  
 

Bearbetning av insamlat datamaterial 

Vi började med att vi båda lyssnade igenom intervjuerna samtidigt och antecknade det 
väsentliga i svaren. Eftersom vi båda antecknade intervjupersonens svar kunde vi jämföra vår 
tolkning av vad som sagts och detta medförde att vi kunde kontrollera om vi uppfattat svaren 
på samma sätt. Efter detta förfaringssätt skrev vi en sammanställning för varje pedagog. För 
att identifiera svaren på våra frågor markerade vi i texten med olika färger och då kunde vi 
föra samman svaren under intervjuguidens teman. För att kunna skriva ner ordagranna citat 
som skulle presenteras i resultatavsnittet lyssnade vi ytterligare gånger på det inspelade 
materialet.  
 

Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets (2007) Forskningsetiska principer har de fyra etiska huvudkraven, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, uppfyllts i 
vår studie.   
 
Vi tog hänsyn till informationskravet då vi vid den första kontakten med förskolan och skolan 
informerade om vårt syfte med studien, samt vad det skulle innebära för pedagogerna att 
medverka i undersökningen. Den första kontakten gjordes genom ett telefonsamtal till 
förskolans föreståndare då detta sades muntligt och skolan kontaktades genom ett brev som 
sändes per mail. Deltagarna hade även informerats genom ett informationsbrev innan studien 
påbörjades som delades ut vid ett personligt besök då tid och plats för intervju bestämdes. I 
informationsbrevet framkom det att deltagandet var frivilligt, vilken institution vi skrev inom, 

                                                 
4 Se bilaga 4. 
5 Se bilaga 5. Borttagna intervjufrågor inom parantes. 
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tidsåtgång för intervjuerna och hur undersökningen skulle genomföras. Det fanns även en 
motivering till varför just detta ämne är intressant att belysa. Upplysningar om våra 
personuppgifter framkom även i informationsbrevet så att intervjupersonerna när som helst 
kunde kontakta oss för frågor eller avbryta sin medverkan.      
 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna fick medge sitt deltagande i 
studien. Sitt första samtycke gav intervjupersonerna till föreståndaren på förskolan och till 
rektor på skolan. Det resulterade i att alla ville delta och ingen av de tillfrågade ångrade sig i 
sitt val att medverka. 
 
Uppgift om att all data skulle redovisas konfidentiellt angavs i informationsbrevet, men har 
även informerats muntligen till varje intervjuperson och därmed uppfylldes 
konfidentialitetskravet. Ett etiskt dilemma uppstod då vi redovisade intervjupersonerna i en 
tabell i resultatavsnitt där de själva kunde identifiera sig. De faktorer som kunde avslöja deras 
identitet var kön, yrkesgrupp och vilken åldersgrupp på barn som pedagogerna var 
verksamma inom. I denna studie är det både kvinnor och män som medverkar, men eftersom 
denna undersökning inte ska undersöka detta med tanke på genus är det inte viktigt att det 
framkommer om det är en kvinna eller man som har uttalat sig. Vi valde därför att använda 
oss av hälften kvinnliga och hälften manliga namn på intervjupersonerna. Detta minskade 
möjligheten för intervjupersonerna att kunna identifiera varandra, men faktum kvarstår att de 
fortfarande genom sina yrkesgrupper till viss del kan identifieras. Vi bestämde oss ändå för att 
ha med presentationen i resultatavsnittet då vi anser att det inte visar några uttalanden som 
skulle kunna medföra olägenheter för intervjupersonerna. Vi valde därför att ha kvar tabellen 
som visar intervjupersonens yrkesgrupp, samt vilken åldersgrupp som pedagogerna är 
verksamma inom, men gav dem fingerade namn.        
 
Nyttjandekravet uppfylldes genom att vi muntligen informerade om hur det insamlade 
intervjumaterialet kommer att behandlas. Denna information upplyste om att vi skulle 
använda materialet till vårt examensarbete. Det framkom också att när examensarbetet är 
slutfört arkiveras materialet på Högskolan i Gävle. Intervjupersonerna informerades även om 
att deras personuppgifter inte kommer att få nyttjas av andra.   
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Resultat 

Vi inleder resultatavsnittet med att presentera intervjupersonerna med hjälp av en tabell 
(tabell 1). Det bearbetade resultatet av datainsamlingen kommer nedan att redovisas inom de 
teman som har sin utgångspunkt i intervjuguiden. Dessa är: Språkutveckling, Modersmål och 
Arbetet i verksamheten. Vårt resultat vill ge en bild av pedagogernas uppfattning om deras 
arbete med barns språkutveckling i en mångkulturell miljö, samt vad de anser att modersmålet 
och språket har för betydelse för barnet.  
 
Under intervjuerna fick alla pedagoger samma tid och möjlighet att svara på frågorna och vi 
har valt att synliggöra dem i resultatet så jämnt fördelat som möjligt. En person förekommer 
ändå några fler gånger och det beror på att denna person gav extra fylliga svar vid 
intervjusituationen och vi valde då att detta också skulle visa sig i resultatet. Vi har valt att 
presentera resultatet genom ett sammandrag av intervjusvaren där vissa uttalanden har lyfts 
fram som kursiverade citat. 
 
Tabell 1: Presentation av intervjupersonerna 

Namn: Yrkesgrupper: Arbetsplats och ålder på 

barn: 

1. Eva Förskollärare Förskola, 1-3 år  

2. Jenny Förskollärare Förskola, 4-5 år 

3. Mats Barnskötare Förskola, 1-3 år 

4. Pia Förskollärare  Skolan, Förskoleklass 

5. Stig Fritidspedagog Skolan, 1:a klass, Fritids  

6. Hans Modersmålslärare Skolan, Förskoleklass -5:an 

7. Linda Mellanstadielärare Skolan, 1:a klass 

8. Erik Förskollärare Förskolan, 4-5 år 

 
Tabellen visar vilka yrkesgrupper inom förskolan och skolan som de åtta intervjuade 
representerar. Åldern på barnen sträcker sig från 1 år till 8 år. Modersmålsläraren arbetar även 
med barn upp till femte klass. 
 

Språkutveckling   

De intervjuade var överens om att det som är viktigt för barnets språkliga utveckling är 
samtalet och att de får komma till tals. De ansåg även att det är viktigt för barnen att vistas i 
en utvecklande språklig miljö där vuxna är närvarande för att stimulera och uppmuntra till 
intresse för språket. Linda som är utbildad mellanstadielärare lyfte fram att det är viktigt för 
barnet att omges av ett bra och vårdat språk för att få en bra språklig utveckling. Pedagogerna 
ger starkt uttryck för att de vuxna är viktiga, både i förskolans och skolans verksamhet samt 
föräldrar, i samvaron med barnet.  
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Förskolläraren Eva anser att den vuxnes kontakt är viktig: 

Att man är med barnen hela tiden, att man tänker på det, det är så lätt att man 
kanske står vuxna ihop och pratar. (Eva) 

Det är viktigt att vuxna anpassar den dagliga verksamheten och tillför ett nyanserat och 
varierat språk i samtalet med barnet, samt ge utrymme till ”språkande”. Eva och Pia anser 
också att barngruppens storlek har betydelse för en givande stimulering, där gruppindelning 
kan vara en hjälp till att alla barn får komma till tals. De är båda förskollärare, men arbetar 
inom olika verksamheter, Pia på skolan och Eva på förskolan, ändå har de samma syn på 
barnets förutsättningar till att komma till tals.  
 
Alla pedagoger, både på skolan och förskolan, ansåg det viktigt att ha en stimulerande miljö 
kring barnet för att ge en gynnsam språkutveckling och låta barnet prova på språket. De 
använde sig då av rim och ramsor, böcker, sånger m.m. i den dagliga verksamheten. Detta 
visar att de båda verksamheterna har liknande åsikter om den betydelsefulla stimuleringen till 
barnet och hur de tillför det i verksamheten. De intervjuade anser även att hemmet har en 
betydelsefull del i stimuleringen till barnet och är en bidragande faktor i språkutvecklingen. 
Erik säger att om det är jobbigt i hemmet påverkar det barnets utveckling av språket, men 
även den övriga sociala samvaron. 
 
De intervjuade anser att språket är av stor betydelse för barnet i dess sociala liv och kan barnet 
inte kommunicera verbalt, är det svårare att komma in i en grupp och man hamnar lätt 
utanför. Konsekvensen av detta kan bli att barnet istället blir utåtagerande. Det är viktigt att 
kunna göra sig förstådd, kunna förklara, uttrycka sina önskemål, samt kunna förstår varandra i 
vardagens samspel, menar alla pedagoger. Jenny som är förskollärare uttryckte det så här: 

Social kompetens behövs för att fungera i en grupp och när du är trygg i 
gruppen och de sociala färdigheterna fungerar så kan du inrikta dig på 
lärandet. /…/ och för din identitetsutveckling och för att du ska kunna göra dig 
hörd och få fram vad du tycker så är det jätteviktigt. (Jenny) 

Jennys uttalande får också stöd av pedagogerna på skolan som hade samma åsikt om språkets 
betydelse och visar att båda verksamheterna hade samma inställning till detta. Det som också 
lyfts fram i intervjuerna är att lärandet är beroende av ett välutvecklat språk, samt att lära sig 
nyanser i språket. Det är betydelsefullt att kunna koder, förstå oskrivna regler och lagar i 
samvaron med andra för att ha en bra social kompetens, menar Linda.  
 

Modersmål 

Tillgången på modersmålsstöd och modersmålsundervisning skiljer sig mellan förskolan och 
skolans verksamhet. I förskolan hade barnen inte tillgång till modersmålsstöd. Pedagogerna 
anser att det är något som de saknar i sitt arbete med barnen, samt lyfter fram dess betydelse 
för barnets språkutveckling och identitetsskapande. Mats som är utbildad barnskötare lyfter 
även fram att det i läroplanen står att det ska finnas modersmålsstöd även i förskolan. I 
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skolans verksamhet fick alla barn som ville ha modersmålsundervisning tillgång till det, med 
undantag för något språk där det inte fanns någon modersmålslärare att tillgå.   
 
Övergripande ansåg intervjupersonerna att goda kunskaper i modersmålet främjar lärandet av 
det svenska språket. Detta visar ingen skillnad i personalens åsikter kring modersmålets 
betydelse fastän pedagogerna på förskolan inte hade någon erfarenhet av modersmålsstöd i 
verksamheten. Pia svarade så här: 

Ju bättre man är på sitt modersmål ju lättare har man att tillgodogöra sig 
svenskan. (Pia) 

Pedagogerna nämner att barnets känslospråk utvecklas i det första språket och anser därför att 
modersmålet är mycket viktigt att behålla. Det är också av stor vikt att behålla språket för att 
kunna ha ett bra förhållande till sin familj och historia tycker Pia och Erik. Eftersom inte alla 
barn har tillgång till modersmålsundervisning, anser pedagogerna att det är viktigt att 
föräldrarna talar modersmålet hemma. Även om barnen på skolan deltar i undervisningen av 
sitt modersmål är det inte många timmar i veckan och därför är det angeläget att tala 
modersmålet i hemmet, menar Linda. 
 
Hans, som arbetar som modersmålslärare, och Mats uttrycker sig så här i samtalet kring 
modersmålsstödet och hemmet: 

Viktigt att dom pratar sitt språk hemma och så, för jag menar vi kan inte göra 
det med dom, så det är viktigt att dom gör det hemma. (Mats) 

Om barnen lär sig ett bra modersmål hemma och så kan dom lära sig andra 
språk på bättre sätt /…/ om man har en bra grund hemifrån, så är det lättare 
för dom att lära sig ett nytt språk på rätt sätt. (Hans) 

Hans påtalar också att ett barns hemmiljö kan se ut på olika sätt och menar att: 

Ibland är det några föräldrar som inte har tillgång till böcker eller dom går 
inte till biblioteket, så det är lättare för föräldrarna att ha någon person som 
vägleder barnen på ett annat sätt. (Hans) 

Detta visar att både förskolan och skolan anser det viktigt att hemmet talar och ger en 
stimulering till barnet på modersmålet, då tillgången till denna resurs ser olika ut mellan 
verksamheterna.  
 
I skolan var modersmålsundervisningen organiserad på så vis att modersmålslärarna var 
stationerade på den skolan. Pedagogerna på skolan var positiva till att kunna ha tillgång till 
dessa lärare i sin verksamhet, som t ex när det uppstår språkliga problem. För att få tillgång 
till undervisning i modersmålet måste grupperna bestå av minst fem barn. Undervisningen 
sker under skoltid och på samma dag för alla. Detta medför att svenskan också 
uppmärksammas som modersmål samt att det inte blir konstigt för barnen att gå ifrån 
klassrummet för att få sin modersmålsundervisning. Modersmålslärarna gav även barnen 
studiehandledning i samråd med lärarna och eftersom de befann sig på skolan blev det ett 
naturligt samarbete mellan alla yrkesgrupper. Det var bara en av pedagogerna som försiktigt 
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uttryckte att det ibland kunde finnas en annan syn på undervisningens innehåll och didaktiskt 
förhållningssätt som kunde bero på att modersmålslärarna hade andra kulturella 
skolerfarenheter.  
 
Stig som är fritidspedagog säger så här om samarbetet med modersmålsläraren: 

Det fungerar jättebra eftersom de är här inne /…/. Dom har några timmar som 
dom kan komma in i klassen och sen kan dom planera med klassläraren vad t 
ex det kommer att handla om nästa lektion som jag kommer, jo det handlar om 
de och de, och dom kan förklara på språket också. (Stig) 

Språkutvecklingen på skolan bedöms oftast på det svenska språket men diskussioner 
förekommer med modersmålslärarna kring språkutveckling i modersmålet. Pedagogerna på 
skolan upplever att om det är problem med språkutvecklingen är det ofta det i båda språken. 
Pia menar att det kan vara svårt att avgöra om ett barns svårigheter har att göra med språket, 
stimulansen eller om det har helt andra orsaker. På förskolan där modersmålsstöd saknas 
bedöms språkutvecklingen endast utifrån det svenska språket men då med andra mått, säger 
Jenny.  

Arbetet i verksamheten 

Alla pedagoger som vi intervjuat var mycket positiva till att arbeta i en mångkulturell miljö, 
men kunde i vissa situationer känna att de skulle behöva mer kunskap kring andra kulturer. 
Med begreppet mångkulturell ansåg de att det är en miljö där människor möts från olika delar 
av världen, med olika erfarenheter och bakgrunder, samt kulturarv och andra traditioner. Men 
de menar även att vi inom den svenska kulturen har olika erfarenheter och traditioner. 
 
Jenny hade den här uppfattningen om sitt arbete i den mångkulturella miljön: 

Det är viktigt att jag har ett interkulturellt6 förhållningssätt alltså att det är 
viktigt att jag visar mitt intresse för andra kulturer, att jag visar respekt och 
förståelse /…/och lyhördhet för olika sätt att se på saker och att varje människa 
är en tillgång istället för att det ska vara ett hinder. (Jenny) 

Alla pedagoger visar en förståelse och ett intresse i mötet med barn och föräldrar med annan 
kulturell bakgrund, men upplever att det ibland kan uppstå svårigheter. En svårighet som 
pedagogerna ansåg förekomma i sitt arbete i den mångkulturella miljön var kommunikationen 
med föräldrarna. I första hand var det på grund av att de inte förstod varandra, men i detta fall 
hade både förskolan och skolan möjlighet att få tillgång till en tolk. Vid 
kommunikationsproblem kunde skolan ta sina modersmålslärare till hjälp, men förskolan var 
tvungen att ringa in en tolk. Förskolan önskade att de hade tillgång till tolkar i den vardagliga 
verksamheten då det kan uppstå svårigheter i kommunikationen med både barn och föräldrar. 
I båda verksamheterna används tolkar vid inskolning, föräldramöte och utvecklingssamtal. 
Vid sådana tillfällen var det lättare att få tillgång till en tolk då de bokades upp i förväg.  
 

                                                 
6 Interkulturellt: ”Avseende processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar med varandra” 
(Nationalencyklopedin).  
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En annan svårighet var att föräldrar med andra skoltraditioner ibland ställer krav på 
pedagogernas undervisning, men de intervjuade ansåg även att de ibland saknar föräldrarnas 
delaktighet, samt engagemang i verksamheten. Detta tror de beror på att föräldrarna saknar 
erfarenhet från den svenska skolan. För pedagogerna var det även en utmaning att kunna nå 
fram till dessa föräldrar för att få dem engagerade samt att hitta nya kreativa vägar, som t ex 
kroppsspråk och bilder när inte det verbala språket räcker till. Detta var något som framkom 
av de intervjuade i både förskolan och skolan. Erik som är förskolelärare och arbetar på 
förskolan uttryckte det så här: 

Varje dag när man möter ett hinder så föds det nya tankar och idéer om att, det 
kanske vi måste göra på det här sättet. (Erik) 

Utmaningen i arbetet är också det som inspirerar till att arbeta i den mångkulturella miljön, 
genom att få möjlighet att ta del av andras traditioner och uppleva barnens utveckling säger 
Stig. Den inspiration och utmaning som det innebar att arbeta i en mångkulturell miljö gjorde 
att flera av de intervjuade uttryckte att de inte skulle vilja byta till en ”helsvensk” förskola 
eller skola. 
 
För att barnen ska känna att de är unika uppmärksammar både förskolan och skolan deras 
modersmål på olika sätt genom att, pedagogerna frågar barnen vad olika föremål heter på 
deras språk, de sätter upp flaggor, skriver alfabet på andra språk, sjunger sånger på språket, 
hejramsa, räkneord mm. Flera av pedagogerna uppmuntrar barnen till att tala sitt modersmål, 
men de har även erfarenhet av att en del barn kan vara ovilliga att tala sitt modersmål. Detta 
var något som pedagogerna hade liknande erfarenheter av i både förskolan och skolan. Det är 
också viktigt att komma ihåg barnen med svenska som modersmål när man anpassar miljön i 
en mångkulturell verksamhet, detta är något som Stig och Eva ger uttryck för.   
 
Generellt lägger intervjupersonerna stor vikt vid att ”språka” med barnen i sitt arbete med 
språkutvecklingen. Samtal kring vardagen är viktigt och att man är verbal och utförligt 
beskrivande när man talar med barnen, menar alla pedagoger. I verksamheten används 
språklekar som ett verktyg i stimuleringen, Jenny och Pia svarar att de använder sig utav delar 
ur Bornholmsmodellen7. Jenny svarar också att de även använder sig av Språktåget8. Sagor 
och språklådor används också, samt att pedagogerna konkretiserar ord med hjälp av rekvisita.  
 
Mats beskriver sitt arbete med den generella språkutvecklingen så här:  

Man pratar mycket med barnen, tydligt och upprepar, och att man liksom, det 
är jätteviktigt. Jag menar vid måltider man sitter och pratar mycket. Övar in 
sånger och sen har vi fått lite material om munmotorik. (Mats)  

I den dagliga verksamheten anser sig pedagogerna inte göra någon större skillnad mellan 
stimuleringen av språket till barnen som har svenska som andra språk och som sitt 
modersmål. Den skillnad som kan vara är att de i vissa fall är extra tydliga i sitt ordval och att 
visa bilder för att ge större stimulans till barnen med ett annat modersmål än svenska. Den 
                                                 
7 Bornholmsmodellen är ett systematiskt upplagt och vetenskapligt utprovat program för att stimulera och 
utveckla barns språkliga medvetenhet före läs -inlärningen. Se: http://www.bornholmsmodellen.nu 
8 Språkutvecklingsprogram inspirerat av Bornholmsmodellen. Se: 
http://www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=12770 

http://www.bornholmsmodellen.nu/
http://www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=12770
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åldersmässigt skillnaden mellan barnen påverkar inte språkstimuleringen i något större 
avseende. Eva säger att i arbetet med de yngre barnen, 1-3 år, sker stimuleringen på samma 
vis oavsett barnets språkliga bakgrund i den mångkulturella verksamheten. De flesta hade 
ingen speciell metod när de arbetade med barns språkutveckling, men Linda svarar: 

Vi försöker ju hela tiden att dom ska få uppleva med så många sinnen som 
möjligt /…/ när det gäller språket för att dom här mindre barnen behöver ju 
det, behöver ju nästan stoppa in dom i mun. (Linda) 

Tolkningen av Lindas uttalande är att barnen behöver få tillgång till språket rent praktiskt. En 
åsikt som också framkom i undersökningen var att det är lätt att glömma bort barnen som 
ligger på en hög nivå i svenska så att de inte får möjlighet att utveckla språket vidare.  
 
Pedagogerna tycker att estetiska uttrycksformer är viktigt för barnets språkutveckling. Allt 
man gör där orden finns med påverkar den språkliga stimulansen, anser Pia och Stig. Sång 
och rörelse var något som både förskolan och skolan arbetar mycket med. Erik har fascinerats 
av vilka färdigheter barn från andra kulturer har att kunna uttrycka sig i en skapande 
verksamhet. Samspelet mellan olika sinnen anser Pia vara en viktig del i barns 
språkutveckling, där hon säger så här: 

Gripa, begripa, begrepp. Du tar penseln, du tar färgen, du jobbar med det och 
så märker du vad som händer, så helt successivt så skapar du dig begreppen. 
(Pia)   

Pia tar även upp att många av barnen i skolan rent praktiskt behöver ett förskolepedagogiskt 
arbetssätt där man får göra saker för att förstå orden och begreppen. Till exempel så berättar 
hon om en gång då en av pedagogerna läste en saga om bakning men insåg att den förståelsen 
bland barnen inte fanns och bytte då arbetssätt och praktiskt bakade med barnen för att på så 
sätt befästa begreppet. 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla pedagoger anser att språket är en mycket viktig 
del för barnet i sin utveckling av identitet, social kompetens, trygghet och lärande. De påvisar 
ett professionellt förhållningssätt till sitt arbete i en mångkulturell miljö, med det menar vi att 
de var ödmjuka i sin kontakt med föräldrar och barn och hade en förståelse för de likheter och 
olikheter som kunde finnas. Pedagogerna var medvetna om de faktorer som påverkade barnet 
i sin språkutveckling och vi har inte kunnat se någon skillnad mellan förskolans och skolans 
personal vad gäller den kunskapen. Vi har heller inte kunnat se någon skillnad mellan de 
yrkesgrupper som är representerade i studien när det gäller uppfattningen om vad som är 
viktigt att göra för att gynna barnens språkutveckling. Alla pedagoger hade lång erfarenhet i 
sina respektive verksamheter där det mångkulturella inslaget ökat med åren. De var medvetna 
om modersmålets betydelse även om det inte ingick i allas verksamhet. Allmänt så önskade 
de flesta mer kunskap om kulturella skillnader och likheter som skulle öka förståelsen i mötet 
med föräldrar och barn från andra länder. 
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Diskussion 

Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka åtta pedagogers uppfattning om hur 
barns språkutveckling stimuleras i en mångkulturell miljö. Avsikten var att få pedagogernas 
syn på hur de arbetade med att gynna barnets utveckling av språket, vad de ansåg om språkets 
betydelse för barnet och få en uppfattning om deras upplevelser av att arbeta i en 
mångkulturell miljö. En mångkulturell verksamhet innefattar barn som har svenska som andra 
språk och därför var det intressant att även få pedagogernas uppfattning om modersmålet och 
modersmålsundervisningens betydelse för barnet.  
 
Detta diskussionsavsnitt börjar med att valet av metod diskuteras, därefter redovisas 
undersökningens resultat i förhållande till litteraturen och våra egna reflektioner i de teman 
som vi använt oss av i arbetet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion och 
framåtblick som tar upp tyngdpunkterna i undersökningens resultat och vad detta arbete givit 
för vidare intresse. 
 

Om metoden  

Vi valde intervju som metod för att vi ville få fram pedagogers uppfattning om hur de arbetar 
med barns språkutveckling i en mångkulturell miljö. Stukát (2005) menar att intervju är den 
vanligaste metoden när undersökningar görs inom utbildning och undervisning. Vi ville att 
intervjuerna skulle vara anpassningsbara och valde därför att använda oss av semi-
strukturerade intervjuer. Denna metod ger möjlighet att vara flexibel i intervjusituationen och 
kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen (a.a.). Vi kunde ha använt oss av enkäter istället, 
men eftersom enkäter oftast har slutna frågor och respondenterna besvarar frågorna på egen 
hand, kan följdfrågor inte ställas som skulle ge mer nyanserade svar. Därför valde vi inte 
denna metod. Observation var också en metod som vi övervägde, men denna metod hade visat 
vad pedagogerna gör istället för att få fram deras uppfattning om deras arbete med barns 
språkutveckling i den mångkulturella miljön. Eftersom vårt huvudsyfte var att ta reda på 
pedagogernas uppfattningar, ansåg vi att observation inte skulle komplettera våra intervjuer, 
men det hade varit intressant att kunna jämföra vad pedagogerna svarade på intervjufrågorna 
med vad en observation hade visat att de gör.    
 
Innan intervjutillfällena skulle äga rum delades intervjufrågorna ut till pedagogerna. Detta 
medförde att intervjupersonerna kunde förbereda sig på vilka frågeställningar som intervjun 
skulle innehålla. Fördelen med detta förfaringssätt är att intervjupersonen mentalt kan 
förbereda sig för vad intervjun kommer att handla om och på så sätt känna ett större lugn inför 
intervjutillfället. Vi har insett att detta medförde att intervjusvaren inte var helt spontana, men 
anser att detta inte hade någon större negativ inverkan på innehållet i svaren. Vi medverkade 
båda två vid intervjuerna, där en av oss hade fokus på att ställa intervjufrågorna och en 
antecknade följdfrågor. Stukat (2005) skriver att detta kan vara en nackdel då 
intervjupersonerna kan känna sig i underläge, men även en fördel då två personer uppfattar 
mer än en person vid ett intervjutillfälle.  
 
Urvalet av intervjupersonerna, som sammanlagt var åtta stycken, både män och kvinnor, 
valdes fyra ut på en förskola och fyra på en skola. Genom detta förfaringssätt uppstod det ett 
etiskt dilemma då intervjupersonerna fastän fingerade namn kunde identifiera varandra på 
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sina respektive arbetsplatser på grund av kön. Vi valde därför att ge dem hälften kvinnliga och 
hälften manliga namn som inte hade någon betydelse i denna undersökning då detta arbete 
inte ska belysa genusfrågan. Detta hade kunnat undvikas om vi valt intervjupersoner på åtta 
olika förskolor och skolor och är någonting som vi under processens gång fått en förståelse 
för. Vi anser att vårt val av metod svarade mot vårt syfte eftersom vi har fått pedagogernas 
uppfattning om deras arbete på en mångkulturell förskola och skola, men resultatet kan inte 
generaliseras eftersom undersökningen endast är gjord med åtta pedagoger.  
 

Om resultatet 

Språkutveckling 

Språket har en viktig roll i barnets utveckling, samt är en betydande del i barnets sociala liv 
och identitetsskapande. Pedagogerna lyfter fram att språket och kommunikationen är viktig 
för barnet i samspelet med omgivningen för att kunna göra sig förstådd och förstå andra. Bjar 
(2006) uttrycker det så att ”språket är huset vi bor i” (a.a., s. 17) och att språket har en 
betydande del för att kunna kommunicera i sociala sammanhang. Detta visar hur viktigt det är 
för alla barn att få utveckla sina språkliga funktioner och resultatet visar att alla pedagoger 
hade ett liknande synsätt på språkets betydelse för barnet, oavsett yrkesgrupp och 
verksamhetsområde.  
 
Pedagogerna anser att språket är en förutsättning för en god socialisation som ger trygghet 
och tillgång till gruppgemenskap och om barnet inte har språket är det svårt att kunna uttrycka 
sig på rätt sätt som kan medföra att barnet istället blir utåtagerande. Detta bekräftas av 
Wellros (1998) som beskriver att socialisationen är en förmedling av hur man i samvaron med 
andra förstår regler, normer och handlingsmönster som underlättar samspelet med 
omgivningen. Vi anser att pedagoger i förskolan och skolans verksamhet behöver ha en insikt 
i språkets betydande roll för barnet, samt ha en förståelse för vad en stimulerande miljö och 
verksamhet kan tillföra barnet i sin språkutveckling.  
 
För att språkutvecklingen ska stimuleras på ett gynnsamt sätt behövs en bra miljö med 
engagerade vuxna som ger respons på barnets språkliga förmåga, anser Arnberg (2004). Detta 
bekräftas av Svenssons (1996) studie, där föräldrarna blev engagerade i stimuleringen av 
barnets språkutveckling som resulterade i att barnet utvecklade en större språklig 
medvetenhet. Pedagogerna ansåg också att det är viktigt för barnet att omges av vuxna som 
samtalar då de anser att det vardagliga samtalet är betydelsefullt för språkutvecklingen. De 
anser även att det är viktigt att uppmuntra barnet till att använda språket och att barnet får 
komma till tals för att kunna uttrycka sig och känna en gemenskap i den dagliga samvaron i 
förskolan och skolan. Ladberg (2003) menar att vuxnas roll i barnets språkutveckling är att 
stimulera och att tillföra ett bra språk som barnet senare utvecklar i samspel med andra barn. 
För att miljön i förskolan och skolan ska vara den bästa tänkbara för språkutvecklingen anser 
vi att det också är viktigt att tänka på barngruppernas storlek för att alla barn ska få den 
uppmärksamhet och stimulering som behövs. Det var något som även de intervjuade tog upp 
då de ansåg att det är lättare för barnen att komma till tals i mindre grupper och arbetade 
därför mycket med gruppindelning i både förskolan och skolans verksamhet. För att kunna 
genomföra detta anser vi att förutsättningen är att personaltätheten är god och att den 
pedagogiska miljön ger en möjlighet till detta.  
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Pedagogerna i både förskolan och skolan ansågs sig inte göra någon större skillnad i 
språkstimuleringen till barnen med svenska som modersmål och barnen med svenska som 
andra språk. Den skillnad de ansåg sig göra var att de var extra tydliga med barnen som hade 
svenska som andra språk, men rent generellt anser de att det är viktigt att vara utförlig i det 
verbala språket med alla barn. Anledningen till att pedagogerna inte ansågs sig göra någon 
större skillnad i stimuleringen till barnen tror vi beror på att barn oberoende av bakgrund och 
modersmål behöver samma stimulering i sin utveckling av språket. Denna uppfattning 
grundar vi på att den inlästa litteraturen inte särskiljer språkutvecklingen för barn med olika 
kulturella bakgrunder. I resultatet så framkommer det inte att åldern på barnen utgjorde någon 
större skillnad i pedagogernas arbetssätt i stimuleringen. Vi tror att detta kan bero på att barn i 
de yngre åren behöver samma intensiva stimulans för att utveckla ett bra språk. De 
intervjuade gav uttryck för att det är viktigt att inte glömma bort de barn som ligger på en 
högre språklig nivå i det svenska språket för att de också ska komma vidare i sin utveckling. 
Vi anser att deras insikt om detta är en viktig faktor för att barnen ska känna att de får samma 
uppmärksamhet och förutsättningar för ett fortsatt lärande.  

 

Modersmål 

I en mångkulturell förskola och skola samverkar barn från många olika delar av världen som 
medför att inte alla barn har svenska som modersmål utan har svenska som andra språk. 
Ladberg (2003) menar att det är betydelsefullt för barnen med svenska som andra språk att få 
utveckla och behålla sitt modersmål för att stärka sin identitet och känna en tillhörighet med 
sin kulturella bakgrund. Hon anser även att modersmålet är en betydande del för att barnen 
ska kunna lära sig det svenska språket på ett lättare sätt. Intervjupersonerna ansåg, liksom 
Ladberg, Hyltenstam och Tuomela (1996) att modersmålet har stor betydelse för barnet, dels 
för språkutvecklingen men även för identiteten och för att kunna kommunicera med sin 
familj. Här fanns ingen skillnad i uppfattningen mellan pedagogerna på förskolan och skolan 
utan de hade samma medvetenhet om detta. Fastän de intervjuade hade stor insikt i 
modersmålets betydelse och forskning visar detsamma, fanns det inte tillgång till 
modersmålsstöd i förskolans verksamhet. Anledningen till att modersmålsstödet idag är så 
lågt prioriterat i förskolan beror ofta på ekonomiska skäl genom att stadsbidraget försvann i 
början av 1990-talet och många kommuner av besparingsskäl inte satsar på modersmålsstödet 
i förskolan (Skolverket, 2003b). Vi anser att det borde vara högre prioriterat eftersom barnet i 
sina tidiga år får grunden till sitt/sina språk och forskning visar att det gynnar barnets 
språkutveckling och identitetsskapande. Skälet till vårt argument är att det står i läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) att barnen ska få tillgång till att utveckla sitt 
modersmål och det svenska språket. Bjar (2006) skriver att barnet i sina tidiga år utvecklar sitt 
språk och då spelar den pedagogiska verksamheten i förskolan en viktig roll. Detta 
överensstämmer med Otterups (2005) studie där han menar att en verksamhet som 
tillhandahåller modersmålsundervisning på så sätt visar att utvecklingen av sitt första språk är 
betydelsefullt.   
 
De intervjuade ansåg det vara en fördel att föräldrarna talade sitt modersmål med barnen i 
hemmet. Dels för att på förskolan fanns inget modersmålsstöd och på skolan är inte denna 
undervisning många timmar i veckan. Arnberg (2004) styrker det som intervjupersonerna 
uttryckt, om att tala modersmålet i hemmet, då han anser att familjen är en viktig del i barnets 
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utveckling av språket. Hans som är modersmålslärare på skolan säger under intervjun att vissa 
hem inte kan erbjuda en riklig stimulering av språket och därför är 
modersmålsundervisningen betydelsefull i utvecklingen av modersmålet. Det Hans lyfter fram 
visar att stimuleringen av modersmålet i hemmet inte alltid är tillträcklig för att barnets ska få 
möjlighet att bygga ut sitt språk och erövra nya begrepp. Detta är alltså ännu en anledning till 
att modersmålsundervisning ska förekomma i en mångkulturell verksamhet. Vi tror att Hans 
argument för modersmålet kan bero på att han som modersmålslärare och invandrare har stor 
insikt om vikten av att lära sig sina språk på ett bra sätt för att på så sätt ha möjlighet att 
kunna ingå i sin kulturella gemenskap.  
 
De intervjuade menar att om barnen har svårigheter med språkutvecklingen är det ofta i båda 
språken. Pia anser att det kan vara olika faktorer som påverkar dessa svårigheter. De 
pedagoger som arbetade i skolan uppmärksammade detta mer och vi tolkar det som att de har 
större fokus på detta i skolan eftersom barnen är äldre och där läs- och skrivinlärningen står i 
centrum för undervisningen. I vissa fall vill inte barnen tala sitt modersmål säger de 
intervjuade, men Ladberg (2003) menar att det inte behöver bero på brister på den språkliga 
förmågan utan att barnet behöver stöd i sitt identitetsskapande. Detta visar att det är viktigt för 
oss som vuxna att vi uppmuntrar och uppmärksammar barnen i både språkliga och sociala 
sammanhang. Möjligheten till att bedöma barnets språkutveckling på modersmålet var olika 
mellan förskolan och skolan då skolan hade tillgång till modersmålslärare som kunde hjälpa 
dem med denna bedömning. Detta menar Parke, m fl. (2002) att det är en brist i den 
pedagogiska verksamheten att inte kunna se hela barnets språkliga förmåga då båda språken 
är en stor del av språkutvecklingen, samt för att se barnets totala språkliga kapacitet.  
 

Arbetet i verksamheten 

I den mångkulturella miljön dekorerar pedagogerna, på både förskolan och skolan, 
verksamhetens lokaler med föremål som uppmärksammar barnets kulturella tillhörighet. 
Strandberg (2006) skriver att den pedagogiska miljön bör vara inspirerande eftersom miljön 
påverkar barnets lärande genom att förmedla känslor och kunskap till barnet. Pedagogerna 
anser att det är betydelsefullt för barngruppen att få sin tillhörighet synliggjord genom att 
miljön anpassas efter barnets kulturella bakgrund. Genom detta uppmärksammas deras 
identitet och får barnen att förstå att de är unika och viktiga personer. Genom att barnen får ta 
del av en inspirerande miljö som förmedlar kunskap om varandra kan det motverka synen på 
olikheter, som vi anser, är en betydande del i den pedagogiska verksamheten. Den svårighet 
som pedagogerna upplevde med att arbeta i en mångkulturell miljö var kommunikationen 
med föräldrarna där språket ibland inte räckte till. Hedencrona och Kós-Dienes (2003) skriver 
att pedagogerna behöver ha en förståelse för hur de egna orden tolkas av omgivningen då 
föräldrar med annan kulturell bakgrund än svenska kan tolka det som sägs på ett annat vis. 
Det som de intervjuade såg som en svårighet i sitt arbete i den mångkulturella miljön ledde till 
en utmaning och även en inspiration för att hitta andra kreativa lösningar till kommunikation. 
Detta medförde i sin tur att alla de intervjuade var övervägande positiva till arbete i en 
mångkulturell miljö och flera av dem uttryckte att de inte skulle vilja byta till en ”helsvensk” 
pedagogisk verksamhet.  
     
De estetiska uttrycksformerna var något som förekom i både förskolan och skolan. Rörelse, 
sång, musik och bildskapande var pedagogerna överens om hade inverkan på 
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språkutvecklingen. I en mångfasetterad verksamhet där barnet får ta del av olika 
uttrycksformer skapas en språkstimulerande miljö, menar Ladberg (2003). I denna miljö kan 
barnet uttrycka sig på andra sätt än genom det verbala språket och genom att vuxna i den 
pedagogiska verksamheten samtalar kring det som barnet upplever och skapar gynnas barnets 
språkutveckling (a.a.). Även Jederlund (2002) talar om de estetiska uttrycksformerna som ett 
sätt att få tillgång till andra språk att förmedla sig på och som är viktiga för att barnet ska få 
en positiv upplevelse av att kommunicera på olika sätt. I en mångkulturell miljö tycker vi att 
estetiska uttrycksformer är ett bra hjälpmedel för att skapa en gemenskap och gruppkänsla när 
det verbala språket inte räcker till.  
 

Sammanfattande reflektioner och framåtblick 

Genomgående har denna undersökning visat, genom både pedagogernas uppfattning och 
litteratur, att språket är av stor betydelse för barnet och vilka faktorer som gynnar en bra 
språkutveckling. Återkommande tyngdpunkter i resultatet är uppfattningen om språkets roll 
för barnets identitetsskapande, den sociala samvaron och kommunikationen med 
omgivningen. Språket utgör den största delen till att barnet skapar sin identitet som sker i ett 
samspel med omgivningen där barnet får respons av vuxna både i hemmet och i den 
pedagogiska verksamheten.  
 
Pedagogerna, både i förskolan och i skolan, visar en stor yrkesskicklighet med kunskap om 
didaktiska metoder i sitt arbete med barns språkutveckling. Vi har inte uppfattat någon 
skillnad mellan de olika yrkesgrupper som är representerade i undersökningen vad det gäller 
kunskap och metoder som används för att främja språkutvecklingen i verksamheten. De 
intervjuade har visat ett stort intresse och engagemang för sitt arbete och de är positiva till att 
arbeta i en mångkulturell miljö, men anser att de är i behov av att få ytterligare kunskap inom 
detta område för att kunna utveckla verksamheten. Pedagogerna på förskolan visar god 
kunskap om modersmålets betydelse för barnen med svenska som andra språk, men får inte 
gehör för sina önskemål om modersmålsstöd i verksamheten. Vi anser att barn som har 
möjlighet att utveckla en flerspråkighet ska få möjlighet till denna språkliga rikedom eftersom 
det i det framtida samhället kan vara av stor betydelse att kunna flera språk. I samhället borde 
beslutsfattare i större grad ta hänsyn till målen i förskolan och skolan, samt forskning och 
pedagogernas erfarenhet och kunskap, anser vi.  
 
Med detta arbete hoppas vi att pedagoger, som inte arbetar i en mångkulturell miljö, samt 
pedagoger som befinner sig i denna verksamhet, ska ha fått en större kunskap om språkets 
betydelse för barnet, samt hur pedagoger uppfattar sitt arbete med barns språkutveckling i en 
mångkulturell miljö. De faktorer som anses påverka barnets i sin språkliga utveckling, men 
även vad barnet behöver från omgivningen för att kunna skapa sin identitet och kunna delta i 
sociala sammanhang. Vi hoppas även att denna undersökning har bidragit till att pedagoger 
fått en större inblick i modersmålets betydelse för barnets språkutveckling och 
identitetsskapande.  
 
Resultatet i denna undersökning har visat att barnen på förskolan inte hade tillgång till 
modersmålsstöd, fastän förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) föreskriver 
detta. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att undersöka hur kommunerna organiserar 
och prioriterar modersmålsstödet i förskolan. De intervjuade ansåg att kommunikationen med 
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föräldrarna, med annan kulturell bakgrund, var en svårighet som de upplevde i sitt arbete i 
den mångkulturella miljön. Med utgångspunkt i detta anser vi att det skulle vara intressant att 
få dessa föräldrars uppfattning om hur samarbetet och kommunikationen med pedagogerna 
fungerar i förskolan och skolans verksamhet. 
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Bilaga 1 
 

Original intervjuguide 
 

 

Presentation: 
- Vad har du för utbildning? 

o Kompetensutveckling? 
- År i verksamheten? 
- Tidigare arbete? 
- Varför en mångkulturell förskola/skola? Har du själv sökt dig hit? 

 
 
Arbete i verksamheten: 

- Vad betyder mångkulturell för dig? Vad är en mångkulturell miljö? 
- Hur ser du på ditt arbete i den mångkulturella miljön? 

o Svårighet? 
o Utmaningar? 
o Inspiration? 

- Hur uppmärksammar du barnets modersmål i verksamheten? 
o Hur är miljön anpassad t ex böcker, sånger mm? 

- Hur arbetar du med barns språkutveckling generellt i den dagliga verksamheten? 
o  Är det någon skillnad på stimuleringen för barn med svenska som andra språk än 

de barn med svenska som modersmål? I så fall vilken? 
- Använder du/ni någon speciell metod för att främja barnets språkutveckling? I så fall 

vilken? 
 

 
Modersmål: 

- Vad anser du om betydelsen av modersmålsundervisning? 
- Får alla som är i behov av modersmålsundervisning ta del av sådan undervisning?  

o Hur är den i så fall organiserad?  
o Hur många deltar? 

- Hur fungerar samarbetet mellan modersmålsläraren och den övriga personalen? 
 
 
Språkutveckling: 

- Vad anser du är viktigt för barnet i sin språkliga utveckling? 
- Språkets betydelse för identitetsutvecklingen? 

o Gruppen? 
o Sociala kompetensen? 
o Lärandet? 
o Tryggheten? 



   

 

Bilaga 2 
 
Hej 
 
Vi är två studenter, Katarina Lindberg och Jennifer Rodin, som nu går vår sista termin på 
lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vår inriktning har varit Skapande möten i mångkulturella 
barngrupper mot förskola, fritids och tidigare år. Vi har haft vår VFU på XXX och XXX i XXX, 
där vi varit i en förskoleklass, samt på fritids. 
 
Det är nu dags för examensarbete och vi är intresserade av att ta reda på hur pedagoger stimulerar 
barns språkutveckling i en mångkulturell miljö. Vi skulle vilja intervjua 3-4 pedagoger i 
förskoleklass eller årskurs 1 om deras arbete i detta ämne. Exempelvis runt en klass kan det ju 
finnas klasslärare, modersmålslärare fritidspedagoger och Svenska 2 lärare. Vi skulle också gärna 
delta en dag i det praktiska arbetet i klassen/klasserna. För att komplettera vår undersökning med 
yngre barn kommer vi också att intervjua pedagoger på en mångkulturell förskola. 
 
Hoppas det finns möjlighet för er att kunna ställa upp med er kunskap för att hjälpa oss göra 
denna undersökning. Vi återkommer till dig per telefon i slutet på vecka 38 för att höra om ni 
kan/vill delta i vårt examensarbete. Ni får förstås gärna kontakta oss innan dess. 
 
Tack på förhand 
 
Med vänlig hälsning 
 
Katarina Lindberg   tel: XXX  e-post: XXX    
Jennifer Rodin   tel: XXX  e-post: XXX  



   

 

Bilaga 3 
                                                                                          Gävle 2007-10-07 
 
 
Till personal inom förskola/skola 
 
 
Då språket är en viktig del av vår sociala kompetens och identitetsutveckling finns det ett intresse 
av att ta reda på hur pedagoger i dagens förskola/skola arbetar med barns utveckling av språket. 
Undersökningens syfte är att ta reda på hur pedagoger stimulerar barns språkutveckling i en 
mångkulturell miljö. 
 
 
Denna studie genomförs genom intervjuer med pedagoger som arbetar i den mångkulturella 
miljön. Varje enskild intervju är beräknad att ta ca 30-60 minuter. Ditt deltagande i denna studie 
är frivillig och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har slumpvis valt att göra 
undersökningen vid en mångkulturell förskola och skola, där begreppet mångkulturell för oss 
avser en förskola/skola där övervägande delen av eleverna har annat etniskt ursprung än svenska. 
Resultatet kommer att redovisas i ett examensarbete inom lärarprogrammet vid Högskolan i 
Gävle. 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar gällande studien kontakta oss gärna. 
 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
 
 
Katarina Lindberg                                         Jennifer Rodin 
Tel: XXX                                             Tel: XXX 
E-mail: XXX                       E-mail: XXX 
 
 
 
 
Handledare: 
Ingrid Nordqvist 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: 026-648609 
E-mail: int@hig.se 
 



   

 

Bilaga 4 
 
Modifierad intervjuguide 
 

Presentation: 
- Vad har du för utbildning? 

o Kompetensutveckling? 
o Önskar du mer kunskap för att arbetet i en mångkulturell miljö? 

- År i verksamheten? 
- Tidigare arbete? 
- Varför en mångkulturell förskola/skola? Har du själv sökt dig hit? 
- Ålder på barn? 

 
Arbete i verksamheten: 

- Vad betyder mångkulturell för dig? Vad är en mångkulturell miljö? 
- Hur ser du på ditt arbete i den mångkulturella miljön? 

o Svårighet? 
o Utmaningar? 
o Inspiration? 

- Hur uppmärksammar du barnets modersmål i verksamheten? 
o Hur är miljön anpassad t ex böcker, sånger mm? 

- Hur arbetar du med barns språkutveckling generellt i den dagliga verksamheten? 
o  Är det någon skillnad på stimuleringen för barn med svenska som andra språk 

än de barn med svenska som modersmål? I så fall vilken? 
- Använder du/ni någon speciell metod för att främja barnets språkutveckling? I så fall 

vilken? 
- Vad anser du om estetiska uttrycksformers påverkan på barnets språkutveckling? 

 
Modersmål: 

- Vad anser du om betydelsen av modersmålsundervisning? 
- Vad har modersmålet för betydelse för språkutvecklingen? 
- Får alla som är i behov av modersmålsundervisning ta del av sådan undervisning?  

o Hur är den i så fall organiserad?  
o Hur många deltar? 

- Hur fungerar samarbetet mellan modersmålsläraren och den övriga personalen? 
- Bedöms språkutvecklingen endast i det svenska språket? 
- Finns tolkar att tillgå? 

 
Språkutveckling: 

- Vad anser du är viktigt för barnet i sin språkliga utveckling? (påverkar) 
- Språkets betydelse för barnet? 

o Identiteten? 
o Gruppen? 
o Social kompetens? 
o Lärandet? 
o Tryggheten?



   

 

Bilaga 5 
 
Intervjuguide modersmålslärare: 
 

Presentation: 
- Vad har du för utbildning? 

o Kompetensutveckling? 
-  Svensk eller utländsk lärarutbildning? 

o Särskild utbildning för modersmålslärare? 
- År i verksamheten? 
- Tidigare arbete? 
- (Varför en mångkulturell förskola/skola?) (Har du själv sökt dig hit?) 

 
Arbete i verksamheten: 

- Vad betyder mångkulturell för dig? Vad är en mångkulturell miljö? 
- Hur ser du på ditt arbete i den mångkulturella miljön? 

o Svårighet? 
o Utmaningar? 
o Inspiration? 

- (Hur uppmärksammar du barnets modersmål i verksamheten?) 
o (Hur är miljön anpassad t ex böcker, sånger mm?) 

- (Hur arbetar du med barns språkutveckling generellt i den dagliga verksamheten?) 
o  (Är det någon skillnad på stimuleringen för barn med svenska som andra språk än 

de barn med svenska som modersmål?) (I så fall vilken?) 
- Använder du/ni någon speciell metod för att främja barnets språkutveckling? I så fall 

vilken? 
- Vad anser du om estetiska uttrycksformers påverkan på barnets språkutveckling? 

 
Modersmål: 

- Vad anser du om betydelsen av modersmålsundervisning? 
- Vad har modersmålet för betydelse för språkutvecklingen? 
- Får alla som är i behov av modersmålsundervisning ta del av sådan undervisning?  

o Hur är den i så fall organiserad?  
o Hur många deltar? 

- Undervisar du både i och på språket? 
- Får eleverna studiehandledning på sitt modersmål? 
- Hur fungerar samarbetet mellan modersmålsläraren och den övriga personalen? 
- Bedöms språkutvecklingen endast på svenska? 

 
Språkutveckling: 

- Vad anser du är viktigt för barnet i sin språkliga utveckling? 
- Språkets betydelse för barnet? 

o Identiteten? 
o Gruppen? 
o Social kompetens? 
o Lärandet? 
o Tryggheten? 
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