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SAMMANFATTNING

Examensarbetets syfte var att öka förståelsen för inskolningens betydelse för flerspråkiga barn 
i förskolan och hur förskollärare arbetar med inskolningar. Det ingick även i syftet att 
undersöka vad förskollärare lyfter fram för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling 
vid inskolningar och under barnens fortsatta vistelse på förskolan.  Frågeställningarna som låg 
till grund för undersökningen var: Vilka faktorer anser förskollärare viktiga att beakta vid 
inskolningar av flerspråkiga barn i förskolan? Vilka aspekter lyfter förskollärare fram för att 
stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? Den teoretiska utgångspunkten i 
examensarbetet var det sociokulturella perspektivet som innebär att barn lär genom socialt 
samspel och kommunikation. 

Som metod användes intervjuer med tolv förskollärare som är verksamma på förskolor med 
mångkulturella barngrupper i en mellansvensk kommun. Frågorna som ställdes handlade om 
hur lång erfarenhet förskollärarna har av arbete i förskola och med mångkulturella 
barngrupper. Därutöver tillfrågades förskollärarna om hur de stimulerar barnens 
språkutveckling och hur användandet av modersmålsstöd ser ut. Examensarbetet fokuserar på 
inskolningar av flerspråkiga barn och därför ställdes frågor om hur dessa inskolningar går till, 
vad som är viktigt att tänka på och vilka skillnader som finns jämfört med en enspråkig 
inskolning. Resultatet av detta examensarbete är att förskollärare arbetar på ungefär samma 
sätt vid inskolningar, oavsett barnens modersmål och att det är tryggheten som ligger till 
grund för alla inskolningar. Skillnaden mellan en flerspråkig inskolning och en enspråkig är 
att förskollärare anser att det är viktigt att använda tolk och språkstöd och även att vara extra 
tydlig mot föräldrarna och barnen vid en flerspråkig inskolning. Förskollärare samtalar 
mycket och varierat med barnen i vardagssituationer för att stimulera barnens 
språkutveckling. Resultatet av undersökningen visar att användningen av modersmålsstöd
skiljer sig åt mellan förskolor. Slutsatsen som har gjorts är att majoriteten av förskollärare 
arbetar i enlighet med det sociokulturella perspektivet, men det görs inte medvetet. 
Undersökningen visar dock att det finns förskollärare som har uppfattningar och arbetssätt 
som strider mot det valda perspektivet och den litteratur som använts i litteraturgenomgången. 
Denna slutsats bygger på en argumentation som finns bland förskollärare om att använda ett 
förenklat språk vid tal med flerspråkiga barn samt att det är komplicerat att arbeta med dem. 
Förskollärarnas erfarenhet av arbete i förskola och med mångkulturella barngrupper visade sig 
inte ha någon betydelse för hur de ser på arbetet med flerspråkiga barn. 

Nyckelord: flerspråkighet, förskolebarn, inskolning, mångkulturalism
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1. INLEDNING

Dagens samhälle präglas av mångkulturalism där vart fjärde barn har sitt ursprung i ett annat 
land än Sverige (Calderon, 2004). Förskolan utgör en viktig del i samhället och bidrar till att 
människor från olika kulturer möts, samtidigt som den för många människor innebär det 
första riktiga mötet med den svenska kulturen. I läroplanen för förskolans uppdrag står att läsa

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 
andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Förskolan skall bidra till att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 
tillhörighet.

            (Lpfö 98, s.5). 

Dessa formuleringar visar att förskolan har en skyldighet att bevara alla barns kulturella 
bakgrunder. Enligt Lunneblad (2006) har förskollärare flera tankar om hur de kan arbeta för 
att lyfta fram barnens modersmål och kulturella bakgrunder. Men de har svårt att förverkliga 
sina tankar till handlingar i verksamheten. Lunneblad menar att hans studie tyder på att 
förskolan har problem att fullfölja läroplanens kulturella uppdrag. Ladberg (2003) hävdar att 
förskolan är en mötesplats för barns kulturella bakgrunder och förskolans uppgift är att ta 
tillvara på dessa. Kulturella vanor, traditioner, värderingar och sociala normer förs vidare från 
generation till generation genom språket. Människors identitet hör samman med de språk de 
talar, vilket kan tolkas som att flerspråkiga barn har fler språkliga identiteter än vad 
enspråkiga barn har. Att lära sig ett språk innebär att tillägna sig den kultur som hör till 
språket. Det går inte att byta ut språket och samtidigt förmedla samma värden, då går en del 
av kulturen förlorad.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där 15 procent av Sveriges förskolebarn talar ett annat 
modersmål än svenska och i vissa områden är 100 procent av barnen flerspråkiga (Axelsson, 
2005). Detta kan tolkas som att nästan alla förskollärare någon gång kommer att möta 
flerspråkiga barn i verksamheten. Därför anser vi att arbete med flerspråkiga barn inte enbart 
ligger i vårt intresse att undersöka utan det bör intressera såväl verksamma som blivande 
förskollärare. Det är viktigt för barnen att få en bra start i förskolan eftersom det påverkar hur 
deras fortsatta tid i förskolan kommer att vara hävdar Niss och Söderström (2006). Detta är 
anledningen till att undersökningen fokuserar på inskolningar av flerspråkiga barn i förskolan. 

Kultur är ett mångfacetterat begrepp som definieras på många olika sätt. I 
Nationalencyklopedin (2007) har begreppet kultur olika betydelser som till exempel odling av 
celler och mikroorganismer eller mänskliga skapelser för andliga upplevelser som till exempel 
konst, men även traditioner och levnadssätt inom en folkgrupp. I det här examensarbetet 
väljer vi att utgå från Säljös (2005) definition av begreppet kultur som står för de värderingar, 
kunskaper och idéer vi skaffar oss genom samspel med andra människor. Utöver Säljös 
definition av kultur använder vi även Lorentz (2004) definition av begreppet mångkulturell. 
Han menar att begreppet innebär ”ett tillstånd eller en beskrivning av ett tillstånd av 
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flera saker, individer eller företeelser med olika kulturell och/eller etnisk bakgrund” (Lorentz, 
2004, s. 16). Ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle där det finns människor med olika 
etniska och kulturella bakgrunder.

I det här examensarbetet kommer vi att använda oss av benämningen förskollärare för de 
lärare som arbetar i förskolan, trots att viss litteratur har andra benämningar. I direkta citat har 
vi däremot skrivit författarnas benämning. De personer som arbetar med 
modersmålsundervisning i skolan benämns som modersmålslärare, men på förskolan kallas 
både denna resurs och dessa personer modersmålsstöd. Examensarbetet kommer att hantera 
begreppet modersmålsstöd och då avses i första hand de personer som arbetar med att vara ett 
stöd för barn med annat modersmål än svenska. När modersmålsstödet avses som en resurs 
skrivs det ut i texten.

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för inskolningens betydelse för flerspråkiga 
barn i förskolan och hur förskollärare arbetar med inskolningar. Det ingår även i syftet att 
undersöka vad förskollärare lyfter fram för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling 
vid inskolningar och under barnens fortsatta vistelse på förskolan.  

Våra frågeställningar:
 Vilka faktorer anser förskollärare viktiga att beakta vid inskolningar av flerspråkiga 

barn i förskolan?
 Vilka aspekter lyfter förskollärare fram för att stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling?

1.2 Arbetets disposition

Kommande kapitel består av en litteraturgenomgång med ett begränsat urval av litteratur. Det 
inleds med det sociokulturella perspektivet vilket är examensarbetets teoretiska utgångspunkt. 
I samma kapitel behandlas flerspråkighet och inskolningsperioden i förskolan som är det 
centrala för denna text. Därefter följer kapitel tre som redogör för den valda metoden och 
genomförandet av undersökningen. I kapitel fyra presenteras resultatet. Examensarbetets 
avslutande kapitel innehåller en diskussion och förslag till vidare forskning. 
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

I det här kapitlet presenteras ett begränsat urval av litteratur som omfattar åren 1998- 2007. 
Anledningen till ett sådant urval är en eftersträvan att belysa aktuell litteratur som hanterar 
barns språkutveckling och inskolning ur ett sociokulturellt perspektiv. Anledningen till valet 
av detta perspektiv var för att det sociokulturella perspektivet fokuserar på språket och hur det 
påverkar människors utveckling. Inledningsvis presenteras det sociokulturella perspektivet, 
därefter berörs ämnet flerspråkighet och kapitlet avslutas med inskolningar av barn i 
förskolan. Litteratursökningen genomfördes både i nationella och internationella databaser. 
De databaser som användes var Eric, Higgins, Libris och Psykinfo. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

De möten barn gör i förskolan med andra barn och vuxna gör att det sociokulturella 
perspektivet är intressant att använda som utgångspunkt i examensarbetet. Grunden för det 
sociokulturella perspektivet härrör från Vygotskijs tankar och idéer hävdar Säljö (2005). 
Vygotskij levde enligt Bråten (1998) i en turbulent tid med bland annat inbördeskrig och 
revolution i dåvarande Sovjetunionen. Han arbetade en tid som lärare och tillsammans med 
den dåvarande samhällssituationen påverkade det hans teorier. Vygotskij intresserade sig 
mycket för forskning inom psykologi och pedagogik. Hans tankar riktade sig till sociala 
undervisningssituationer och samarbetet mellan barn och vuxna. Han fokuserade på hur barn 
utvecklar begrepp genom att utbyta tankar och att kommunicera med vuxna. Vygotskij menar 
att språket och kommunikationen gör det möjligt att uttrycka tankar och känslor. Bråten 
hävdar att Vygotskij var en av de första forskarna kring flerspråkighet och dess utveckling. 
Han ansåg att alla språk har samma grund och att språken påverkar varandra i utvecklingen. 

När man lär sig ett främmande språk, använder man meningar som man redan har lärt sig på 
modersmålet. Av det skälet spelar individens välutvecklade kunskaper om sitt eget språk en 
viktig roll när denne ska tillägna sig ett främmande språk.       

                                                                                                      Bråten (1998, s. 154).

En annan aspekt av att lära sig ett andraspråk är att ta hjälp av kulturella tecken. Vygotskij 
menar att dessa tecken är ett samlingsnamn som består av symboler, bokstäver, ord, siffror, 
begrepp etcetera. Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som säger att människan föds in i 
en miljö med speciella kulturella tecken. Det kan ses som att tecknen hjälper oss att tänka och 
organisera vårt tänkande. När barnet förstår att ord har en betydelse och att människor 
reagerar på det barnet säger får det en annan relation till världen och sig själv. Barnets 
agerande består först enbart av handlingar, men när det sedan kommer i kontakt med språket 
får handlingarna en mening, och så småningom är det språket som styr handlingarna. Barnet 
agerar först mot andra med sitt språk och sedan mot sig själv. Detta innebär att barnet efter att 
ha sagt något reflekterar över det. För Vygotskij är det viktigaste tecknet språket/ordet. Han 
anser att människor lär sig genom att utveckla sina egna tankar tillsammans med andra. 
Vidare pekar hans teori på att all utveckling sker två gånger: först genom att vara social med 
andra och sedan på en individuell nivå. Med individuell nivå menar han att människor 
frambringar tankar när de utför aktiviteter. 

Det sociokulturella perspektivet utgår enligt Säljö (2005) från att människan lär genom socialt 
samspel och interaktion med andra människor. Den viktigaste delen för människans 
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kunskapsskapande är att samtala med andra och därför är språket ett enastående verktyg. Vi 
kan genom språket dela med oss till varandra av erfarenheter och information samt göra 
omvärlden meningsfull. När individer kommunicerar med varandra tar de del av varandras 
färdigheter och kunskaper och som barn är detta en viktig process. Från början har barnet 
svårt att veta vad det bör fokusera på i olika situationer, men lär sig det genom att höra vad 
andra människor lyfter fram och anser betydelsefullt i olika sammanhang. Detta är viktigt 
eftersom lärandet inte enbart handlar om att ha särskilda färdigheter och förståelse utan även 
att kunna veta vad som är av betydelse i olika situationer. Det räcker inte att lära sig alla 
regler utantill som gäller i ett samhälle. Utan personen bör lära sig att tänka, reflektera över 
sig själv som individ i förhållande till samhället och förstå när olika regler är relevanta. Därför 
besitter människan kunskap först när den aktivt och kreativt kan använda sig av den.

Hundeide (2006) påpekar att alla mänskliga aktiviteter som till exempel handlingar eller 
konversationer där någon av parterna får med sig något den har användning av senare innebär 
ett lärande. Genom interaktion får människan kunskap och lär sig hur andra människor tolkar, 
förklarar och beter sig i olika situationer. Barnet föds in i en social omgivning där det behöver 
anpassa sig efter de sociala värden som råder. Denna omgivning avgör även hur barnet 
kommer att utvecklas genom en speciell kultur, språk, ursprung, etnicitet och så vidare. För 
att förstå barnets utveckling måste den vuxne förstå barnets sociokulturella bakgrund. Genom 
att iaktta allt vuxna gör och säger lär sig barnet hur det ska uppföra sig. Barn lär sig genom att 
upptäcka och se sig om i världen. En slutsats av detta är att erfarenheter ger ett starkare 
intryck än något annat. Lärandet kan enligt Säljö (2005) ses som individuellt eftersom det inte 
finns ett sätt att lära och endast en metod som passar alla, utan lärandet är beroende av hur 
varje människa fungerar, tänker och vilka kulturella förhållanden den kommer ifrån. 

I det sociokulturella perspektivet ses människan både som en biologisk varelse som har 
grunden för allt lärande i hjärnan, sitt nervsystem och sina sinnen men även som en 
sociokulturell varelse. Själva tänkandet ligger dock inte fastsällt i vår medfödda biologi i 
väntan på att börja användas, utan hjärnan ses mera som en förutsättning för tänkandet och 
inte som en självklarhet. Tänkandet är istället något som vi utvecklar sociokulturellt för att 
kontrollera omgivningen (Säljö, 2005).      

Centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet

I det sociokulturella perspektivet behandlas olika begrepp och här följer en redogörelse för 
appropriering, utvecklingszon, verktyg, socialisation, mediering, situering och kreativitet.

Begreppet appropriera innebär att skaffa sig kunskap för att kunna hantera olika redskap som 
passar i olika situationer. Till exempel går det att appropriera, överta kunskaper, från andra 
människor genom interaktion. På detta sätt utvecklas människor ständigt genom socialt 
samspel, de kan använda sig av andras erfarenheter för att komplettera med sina egna och på 
så vis komma fram till nya kunskaper (Säljö, 2005).

Den närmaste utvecklingszonen, även kallad den proximala utvecklingszonen, är något som
det skrivs om inom det sociokulturella perspektivet. Med denna utvecklingszon menas att det 
finns en skillnad mellan vad en person klarar att utföra ensam utan någon som helst hjälp och 
vad samma person klarar av med hjälp av någon mer kunnig person. Säljö (2005) hävdar att vi 
ofta i vardagen stöter på detta, att vi förstår vad som ska göras men att vi ändå inte klarar att 
göra det utan hjälp. 
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Verktyg är ett återkommande samlingsnamn inom det sociokulturella perspektivet. Strandberg 
(2006) hävdar att människor använder verktyg när de tänker och handlar.  Dessa verktyg kan 
till exempel vara pennor, papper, ord etcetera. 

Inom det sociokulturella perspektivet förekommer begreppet socialisation. Säljö (2005) menar 
att det finns en primär och en sekundär socialisation. Den primära socialisationen består av 
samvaron inom familjen. Det är inom familjen och genom dess medlemmar, släkt och vänner 
som barnet lär sig sina första huvudsakliga kunskaper.

[…] man lär sig ett (eller flera) språk, regler för socialt samspel och hänsynstagande, och man 
skaffar sig insikt i en lång rad andra förhållanden och spelregler som är nödvändiga för att 
fungera i samhället.

    (Säljö 2005, s. 40). 

I detta lärande har barnen en emotionell relation till personerna de lär av. Säljö menar att det 
är positivt att de närstående har kunskap om barnets hela historia och kan tala med barnet och 
få det att minnas händelser det varit med om tidigare eftersom detta stärker barnets känsla för 
sin egen historia. Till den sekundära socialisationen hör skolan och andra inrättningar och där 
ser barnens lärandesituation annorlunda ut. Läraren har inte samma emotionella band till 
barnet och känner heller inte till hela dess historia. Dessutom fokuserar skolans verksamhet på 
lärandet, vilket kan vara positivt för barnets förmåga att utvecklas i samhället men även 
negativt då det kan leda till problem med inlärningen.

Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som menar att det finns några kännetecken på 
nyckelord som leder till lärande och utveckling. Vi sammanfattar dem enligt följande:

 Mediering - för att få vetskap om livet använder människan så kallade verktyg, till 
exempel kniv och gaffel, miniräknare och så vidare. Vygotskij menar att 
människans tankeverksamhet utförs genom tecken som ord, siffror, böcker, 
diagram, bilder etcetera. Det människan inte kan ha i huvudet kan han/hon låna 
från verktygen. Lärandet är beroende av dessa verktyg och tecken.

 Situering - saker som människor utför äger rum i speciella tillstånd som underlättar 
lärandet. Strandberg tar upp ett exempel som säger att det är lättare att lära sig ett 
språk som talas i omgivningen, än ett språk som inte gör det.

 Kreativitet – människor använder sin kreativa förmåga för att förändra till exempel 
relationer och situationer som redan existerar. När vi provar och övar saker som vi 
inte kan och använder vår kreativa förmåga utvecklas vårt lärande. 

Språket och kommunikationens roll i ett sociokulturellt perspektiv

Enligt Sträng och Persson (2003) utgår det sociokulturella perspektivet från språket och vad 
det har för betydelse för människors kommunikation och sociala samspel. Vidare hävdar 
författarna att Vygotskij menar att människor lär sig genom att vara sociala. Social kompetens 
är ett samlingsord för samspel och genom samspel lär och utvecklas barnet, med detta menar 
Sträng och Persson att människor lär hela livet.  

Tänkande och språk hör ihop och förbindelsen mellan dem grundas under barnets utveckling 
poängterar Vygotskij (1999). För att dessa ska kunna utvecklas hävdar han att det krävs social 
kommunikation. Även Säljö (2005) påstår att det är via samtal med andra som människan blir 
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medveten om andra sätt att handla, tänka och resonera som hon kan ta till sig och använda sig 
av. 

Sträng och Persson (2003) skriver att människor behöver språket för att kunna kommunicera 
med varandra och för att barnet ska förstå sin omgivning. Författarna ser språket som en 
tillgång för att skapa mening i livet. Med hjälp av språket kan vi förklara för andra vad vi 
tycker är viktigt och intressant. Språket har en avgörande roll när det gäller barnens 
utveckling och dess erfarenheter och upplevelser i samspel med andra. Om barn ska lära sig 
samspel måste vuxna samspela med varandra. För att kunna samspela bör språket vara 
välutvecklat hos barnet, eftersom barnet även använder språket för att tänka. 

De förskolor och skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn 
och barn kommer att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling.

      (Strandberg, 2006, s, 49).

Detta kan tolkas som att vuxna genom att utforma situationer där barnen får möjlighet till 
socialt samspel bidrar till att barnen utvecklas.

2.2 Flerspråkighet 

I Nationalencyklopedin (2007-10-04) står att flerspråkighet går att jämställa med 
tvåspråkighet. Det finns simultan flerspråkighet vilket innebär att barnet från spädbarnsålder 
lär sig två språk samtidigt. Det finns även successiv flerspråkighet som innebär att först lära 
sig ett språk innan ett annat lärs in. Begreppet modersmål förekommer ofta i tal om 
flerspråkighet och enligt Nationalencyklopedin är modersmålet det första språket som ett barn 
lär sig. Det är möjligt för ett barn att ha två modersmål om det talas två språk i hemmet. 
Ladberg (2003) menar att det går att förklara ordet modersmål som det språk barnet hör under 
fosterstadiet. På svenska förskolor har det i enlighet med Nationalencyklopedin (2007-10-04)
funnits modersmålsstöd, tidigare kallat hemspråksstöd, sedan 1971. Syftet med språkstödet är 
att ge barnen en möjlighet att behålla och utveckla sina modersmål. 

Det finns länder i världen där det är statusfyllt att vara flerspråkig och där dessa människor 
ofta är välutbildade och förmögna, men så är inte fallet i Sverige anser Ladberg (2003). I 
Sverige ses flerspråkighet ofta som låg status eftersom det förknippas med fattigdom och 
minoritetsgrupper. Ofta ses det även som ett problem då många sätter likhetstecken mellan 
utsattheten och språket. Däremot ser samhället olika på flerspråkighet beroende på vilka 
språken är, om modersmålet till exempel är spanska anses det värdefullare än om det är 
arabiska eller turkiska.

Barn som inte använder sitt modersmål och får stöd för det i familjen kommer att använda 
endast majoritetsspråket (svenska i Sverige) när de kan tala språket någorlunda bra hävdar 
Hyltenstam (2007). Om det blir på detta sätt och föräldrarna inte kan tala svenska kommer 
kontakten mellan förälder- barn och barn- släktingar att försvagas. Ladberg (2003) påpekar att 
det är ett dåligt tecken om barn vägrar att tala sitt modersmål, för språket hör ihop med 
barnets självkänsla och identitet. Om barnet känner skam över sitt modersmål blir det också 
osäkert på sig själv. Osäkerheten som då uppstår tar barnet med sig i det ”nya” språket. 
Ladberg generaliserar och menar att den här osäkerheten uppenbarar sig på olika sätt hos 
flickor och pojkar. Flickor kan bli blyga, tysta och säga att de inte kan, medan pojkar kan bli 
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kaxiga, låtsas att de redan kan och på så sätt försöka slingra sig ur knipan, hävdar författaren.
Språk, känslor och identitet hör ihop. Barn som förknippar sitt språk med något som påminner 
dem om till exempel förtryck eller något annat negativt kan vägra att tala sitt modersmål. 
Detta kan leda till att barnen har svårare för att lära sig svenska. ”Att sakna ett språk kan 
innebära att sakna en del av sin identitet” (Ladberg, 2003, s. 111).

Det förekommer ofta att barn som har ett annat modersmål än svenska kan tala 
majoritetsspråket, svenska i Sverige, bättre än modersmålet menar Hyltenstam (2007). Detta 
kan bero på att barnen omges av det svenska språket i samhället. Det som avgör hur bra 
barnet kommer att kunna tala de båda språken beror på hur omgivningen (föräldrarna, skolan 
etcetera) tar tillvara på språken och uppmuntrar barnet till att tala det. 

Utveckling av flerspråkighet

Barn kan lära sig många olika språk och hjärnan har en stor förmåga att hantera språk menar 
Ladberg (2003). Ett språk försämrar inte inlärningen av ett annat utan de olika språken snarare 
hjälper varandra att utvecklas och barn har lättare att lära sig ord på ett nytt språk som de 
redan kan på en annat. Vidare hävdar Ladberg att många tror att barnen blir förvirrade av att 
omges av olika språk, men hon menar att det är precis tvärtom. Ju tidigare ett barn möter ett 
språk desto bättre är det, eftersom yngre barn har lätt att tillägna sig basen i ett språk. Ett
annat antagande är att många människor tror att barn lätt lär sig ett språk automatiskt bara för 
att det talas runt barnet. Ladberg menar att om människor har denna inställning kan det leda 
till att barn som har problem med språket inte får den hjälp de behöver. I läroplanen för 
förskolan står att barn lättare tillägnar sig det svenska språket om de får utveckla sitt 
modersmål.

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.

            (Lpfö 98, s. 6). 

Genom denna formulering är förskolan skyldig att ge barnen möjlighet att utveckla sitt 
modersmål. För att lära sig ett språk behöver barnen vara intresserade av att lära sig språket. 
Om någon som barnet tycker om talar språket eller om andra barn som barnet vill leka med 
gör det, blir det mer angeläget för barnet att lära sig det nya språket. Dessutom blir barnet som 
mest motiverat att tala ett nytt språk om samtalsämnet är intressant för barnet. Kultur,
värderingar och språkuppfattningar är olika i olika länder. I Sverige ställer vi ofta frågor till 
barnen som vi redan vet svaret på. Till exempel kan vuxna peka på en bild som föreställer en 
ko och fråga barnet vad det är för något. Detta gör vuxna för att uppmuntra barnet att uttrycka 
sig. Det här tillvägagångssättet kan vara svårt att förstå för föräldrar som inte är vana vid det 
och därmed är även barnen omedvetna om tillvägagångssättet. Det medför att barnen blir tysta 
och får svårt att göra sig förstådda i pedagogiska sammanhang (Ladberg, 2003).

Enligt Ladberg lär sig barn nya språk på olika sätt beroende på hur de är som personer. Ett 
mycket utåtriktat barn söker kontakt med andra och lär sig språket genom att aktivt använda 
och utveckla språket i samspel med andra. Ofta imiterar barnet de ord som det hör och skaffar 
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sig på så vis erfarenheter av språket. Andra mer inåtriktade barn börjar med att lyssna in det 
nya språket innan det själv börjar använda språket, vilket ibland kan ta flera månader. 
Huvudsaken är att barnet trots sin tystnad kommunicerar på något annat vis som till exempel 
genom kroppsspråk och blickar. När det gäller dessa barn bör vuxna, enligt Ladberg undvika 
att pressa dem att tala innan de är redo. Annars kan barnen känna av denna press på sig, vilket 
kan leda till att de blir blockerade och får svårare att utrycka sig. Ladberg rekommenderar 
istället att de tysta barnen ska ges möjligheter till att uttrycka sig genom handlingar. Till 
exempel går det att ge barnet olika uppdrag att utföra och genom att genomföra dem visar 
barnet att det förstår språket och kan få uppmuntran för det. 

Föräldrar till tvåspråkiga barn oroar sig ofta för att deras barn inte ska kunna skilja på språken 
då de blandar olika språk i samma mening, men Arnberg (2004) hävdar att språkblandningen 
försvinner när barnet blir äldre. Ladberg (2003) menar att blandning av språk inte alltid beror 
på att barnet har svårt att hålla isär språken utan att det är en metod när det inte kan alla orden 
på ett språk. Vidare hävdar hon att det är vanligare att barnen medvetet växlar mellan språken 
än att de gör det omedvetet. 

Det kan uppstå komplikationer om barn på grund av sitt språk inte lyckas förstå varandra. 

Att inte kunna göra sig förstådd är plågsamt. Om barn inte lyckas med ord försöker de med 
andra medel, t ex. kroppsspråk, och eftersom situationen är plågsam blir det ofta ett aggressivt 
kroppsspråk. Skrik, knuffar, slag.

           (Ladberg, 2003, s. 69). 

Som ett resultat av sådana situationer kan det hända att barn försöker undvika de språkliga 
lekarna och istället ägna sig åt aktiviteter där språket inte är lika viktigt eller i värsta fall slutar 
de helt att tala. Enligt Ladberg är det viktigt att vuxna avdramatiserar språket och visar barnen 
att det inte gör något att säga fel genom att leka med felsägningar. Det första steget för barnet 
att utveckla tankespråket är genom att hjälpa barnet att sätta ord på saker och ting. Detta sker 
lättast genom att tala om för barnet vad det ser, hör och gör. Nästa steg är att tala om det som 
inte händer just här och nu med barnet. Den vuxne kan bland annat fråga barnet vad det lekt 
under dagen eller berätta spännande sagor som barnet sedan kan gestalta genom lek. Genom 
att planera, organisera och använda sin fantasi i leken lär sig barnet tankespråket, men även 
genom att berätta om det de varit med om, hitta på historier och så vidare. Ladberg menar att 
det är lättare för ett barn att lära sig flera språk i en miljö där barnet känner igen föremål, 
människor och företeelser. Det eller de språk som talas i familjen är oerhört viktigt för barnet. 
Det ger barnet tillhörighet, trygghet och kärlek. Familjens språk kan aldrig ersättas av andra, 
men däremot kan det kompletteras med det språk som barnet behöver i samhället, skolan och 
bland kompisar.

För att barnet ska kunna tala båda språken krävs det olika aktiviteter som övar upp barnets 
språk. ”Huvuddelen av språket lärs in under de första levnadsåren”, menar Hyltenstam (2007). 
Det är viktigt för barnet att ha jämnåriga som talar samma språk som de gör. På så sätt
tillgodogör de sig språket på ett lättare sätt, eftersom språket då används automatiskt. Barn 
strävar efter att vara lika som andra barn språkligt. Bra sätt för barnen att lära sig språk på är, 
enligt Ladberg (2003), genom rim, ramsor, sång och rörelselekar. Genom att använda dessa 
tillvägagångssätt har barnet roligt och tar till sig orden på ett lättare sätt. Uttal, grammatik och 
automatiserad förståelse lär sig barnet genom upprepning. När förskollärare arbetar med att 
utveckla språket hos barnet är det bra att använda sig av hela meningar, istället för enstaka 
ord. På så sätt lär sig barnen grammatiken på en gång. Barnet lär sig och tillägnar sig ord 
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under hela sin uppväxt. Att använda sig av rollekar är ett bra sätt att träna språket på. I 
rolleken talar barnen med varandra mycket och använder samtidigt sin fantasi. Skapande är ett 
annat tillvägagångssätt att tillägna sig språket på. Genom skapande uttrycker barnet sina 
känslor, tankar och föreställningar och lär sig att sätta ord på dem. Som förskollärare är det 
viktigt att läsa mycket för barnen. Men för att barnet ska tillägna sig språket krävs att de är 
intresserade av vad pedagogen läser. En bok, berättelse eller saga som barnet är intresserad av 
ger barnet många ord som det kan bearbeta. Det kan vara bra att använda sig av tecken vid 
inlärning av ett nytt språk eftersom det till exempel kan vara lättare att styra sina händer än 
sitt tal (Ladberg, 2003).

Vidare hävdar Ladberg att barn som har ett annat modersmål än svenska har relativt lätt för att 
lära sig att tala på svenska, men svårare att använda det som ett tankeredskap. Bland det
svåraste att förstå vid utveckling av ett nytt språk är det underförstådda i språket som till 
exempel skämt, ironi och bildspråk. Detta kan förstås först när man är trygg och säker på 
språkets alla delar. Barn förstår inte alltid det underförstådda och kan därför ha svårt att tolka 
leksignalerna som i sin tur kan leda till missförstånd.  

Axelsson (2005) refererar till en studie av Nauclér och Boyd (1996, 1997) och Nauclér (2003, 
2004) som tyder på att det finns skillnader mellan hur föräldrar och förskollärare läser för 
flerspråkiga respektive enspråkiga förskolebarn. De enspråkiga svensktalande barnen får 
frågor ställda till sig om innehållet i boken och diskuterade den med sina föräldrar och 
förskollärare. De flerspråkiga barnen som talade turkiska och svenska uppmanades däremot 
varken av föräldrarna eller förskollärarna att samtala kring boken utan de fick endast lyssna 
till boken. Forskarna hävdar utifrån detta att de flerspråkiga barnen fick sämre möjligheter att 
göra tolkningar och reflektera över böckerna samt att barnen därigenom kan få uppfattningen 
att deras åsikter inte är viktiga. 

Ladberg (2003) anser att det som kan ha mest negativ påverkan på flerspråkiga barns 
språkutveckling är att de enspråkiga kan se flerspråkigheten som ett problem. Om människor i 
barnets närhet ser barnets flerspråkighet som ett problem och nedvärderar deras språkförmåga 
kan detta speglas i hur de bemöter barnet och det är då som det kan skapas problem. 
Hyltenstam (2007) menar att om barnet håller tillbaka sitt språk kan detta bero på 
omgivningens attityd till språket. För att öka förståelsen för språket hos både barnet i fråga 
och omgivningen kan undervisning utövas både på barnets modersmål och på svenska. Om 
det inte finns någon på förskolan som talar barnens språk och om det inte finns tillgång till 
modersmålsstöd menar Calderon (2004) att föräldrarna till exempel kan få spela in en saga 
som barnen kan få lyssna på i förskolan.

2.3 Inskolning 

Människors inställning till flerspråkighet kan som tidigare skrivits påverka deras bemötande 
av barnen, vilket barnet i sin tur känner av påpekar Ladberg (2003). Utifrån Ladbergs 
formulering kan inskolningen som första möte mellan förskollärare, förälder och barn ses som 
särskilt viktig. I läroplanen nämns inte ordet inskolning men det finns en riktlinje om att 
”arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god 
introduktion i förskolan” (Lpfö 98, s. 12). Det krävs en tids inskolning för barn som börjar i 
förskolan för att barnen ska hinna bli trygga med de vuxna hävdar Ladberg (2003). Detta 
menar hon är viktigt för att barnet ska våga öppna sig och tala med de vuxna. 
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Innan inskolningen börjar bör personalen träffa föräldrarna för att gå igenom hur inskolningen 
kommer att se ut så att föräldrarna vet vad som kommer att hända och känner sig trygga i 
situationen. Niss och Söderström (2006) menar att det är viktigt att göra en omsorgsfull 
planering för inskolning eftersom barnets start i förskolan är betydelsefull för dess fortsatta 
vistelse på förskolan. 

Den viktigaste delen av arbetet under inskolningen är samspelet mellan pedagogerna och 
barnen. Huvudmålet med inskolning är att pedagogerna har lyckats få barnets förtroende och 
skapat en positiv relation till barnen. Då kan barnen så småningom låta sina föräldrar gå. 

(Niss & Söderström, 2006, s. 111). 

För att skapa en god relation mellan barnen och personalen under inskolningen bör 
föräldrarna ta ett steg tillbaka och bara finnas där som en trygghet för barnen, medan det är 
förskollärarnas uppgift att leka med barnet och få det att bli intresserad av förskolans 
verksamhet. Niss och Söderström anser att det är en fördel om det finns flera förskollärare 
närvarande under inskolningen som barnet kan få en trygg relation till, för att barnet ska 
känna sig trygg även de dagar då någon av förskollärarna är borta. 

Barnets viktigaste anknytningspersoner är vanligtvis föräldrarna, men när barnet börjar 
förskolan behöver det någon vuxen att knyta an till och det är viktigt att barnet får det redan 
vid inskolningen menar Niss och Söderström. Barnet behöver få bra kontakt och relation med 
någon vuxen för att känna sig tryggt och när barnet känner trygghet i relationen till någon 
vuxen på förskolan blir separationen från föräldrarna inte lika svår. Författarna påpekar att det 
behövs ett samarbete mellan föräldrar och pedagoger för att till exempel ha möjlighet att 
förstå barnet i olika situationer. Förskollärare måste vara lyhörda för föräldrarnas önskemål 
för att de i sin tur ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Föräldrarnas 
känslor och hur föräldrarna och förskollärarna fungerar tillsammans påverkar även barnets 
känslor. På grund av detta är det viktigt med ett bra samarbete, att föräldrarna och 
förskollärarna har en bra relation och litar på varandra eftersom barnet lätt känner av 
stämningen mellan dem. Detta är även en viktig aspekt för att barnet ska trivas och utvecklas 
på förskolan.   

Det kan vara svårt för små barn både att lämna sitt hem och sina föräldrar när de börjar 
förskolan. Niss och Söderström menar att förskollärare brukar ägna mycket tid och arbete till 
att övergångsperioden ska bli lättare för barnen. De anser även att det är vanligt att småbarn 
har det besvärligt när de ska lämna förskolan för dagen och menar att det är lika viktigt att 
förskollärare och föräldrar arbetar med att få en bra övergång vid hämtning. För att underlätta 
för barnet behöver de vuxna tillsammans komma fram till bra rutiner när barnet skiljs från 
föräldrarna på morgonen och från barnen och förskollärarna vid dagens slut. Författarna 
påpekar att förskolan är en gruppverksamhet och därför kan det vara en fördel att arbeta i 
grupper vid inskolningen. Vid gruppinskolningar bildar inskolningsbarnen en egen grupp där 
de får bygga upp relationer till de andra barnen och de vuxna. Trots att de vuxna är viktigast 
för barnens trygghet, behöver barnen ändå tidigt börja samspela med de andra barnen och 
känna gemenskap med dem. Ladberg (2003) hävdar att det inte är konstigt om barn som just 
börjat förskolan är tysta och blyga av sig. Det beror nämligen på att miljön, leksakerna, 
möblerna och aktiviteterna är nya för barnet.  

Vid inskolning av flerspråkiga barn är det bra att ha en person närvarande som talar barnets 
och föräldrarnas modersmål menar Calderon (2004). Förskollärarna ska visa barn och 
föräldrar respekt och bör klart och tydligt berätta vad som gäller på förskolan. ”Personalens 
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förhållningssätt och värdesystem påverkar kontakterna med de barn och föräldrar som har en 
annan språklig och kulturell bakgrund” (Calderon, 2004, s. 11). Det är bra om förskollärarna 
redan vid början av barnets vistelse på förskolan visar intresse för barnets språk och 
uppmuntrar föräldrarna att fortsätta tala modersmålet hemma med sina barn. Det är en fördel 
att ha personal som talar barnets språk, annars kanske förskolan har tillgång till 
modersmålsstöd som de kan ta in. Om förskolan inte har tillgång till modersmålsstöd kan det
vara bra om förskollärarna till exempel lär sig några viktiga ord på barnets språk.

För att barn ska trivas på förskolan anser Ladberg (2003) att det är bra att skapa övergångar 
mellan det som är tryggt och bekant och det som är nytt och främmande för barnen. Det 
innebär att förskollärare kan utföra saker på förskolan som barnet känner igen till exempel 
införa traditioner, leksaker eller laga mat som kommer från barnets hemland.

2.4 Sammanfattning av litteratur

Litteraturgenomgången har fokuserat på det sociokulturella perspektivet, flerspråkighet och 
inskolningar. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på Vygotskijs teorier om att barn 
utvecklar kunskap genom kommunikation med vuxna (Säljö, 2005, Bråten, 1998). Detta kan 
tolkas som att språket är av stor betydelse för människor och deras utveckling. Barn lär 
genom att ta del av andras erfarenheter och därför kan det ses som viktigt att samtala med 
barnen.

Forskare hävdar att ett välutvecklat modersmål leder till lättare inlärning av ett nytt språk
(Bråten, 1998, Ladberg, 2003). Förskolans läroplan (Lpfö 98) anger att förskolan har 
skyldighet att hjälpa barn att utveckla både modersmålet och det svenska språket. Barn 
behöver tala sitt modersmål eftersom det hör ihop med deras identitet och självkänsla och för 
att det förenklar barnens inlärning av det nya språket (Lpfö 98, Ladberg, 2003). De 
inställningar människor i barnens omgivning har avgör hur bra barn kommer att tala olika 
språk. Det är viktigt att enspråkiga vuxna inte ser flerspråkigheten som ett problem och ser 
ner på de flerspråkiga barnens språkförmåga eftersom det kan påverka bemötandet av dem 
vilket i sin tur skapar själva problemen. Forskning visar att flerspråkiga barn får sämre 
möjligheter än enspråkiga barn att tolka och reflektera över texter (Axelsson, 2005).

När barn börjar förskolan är det bra att förskollärare intresserar sig för barnens språk och 
uppmuntrar föräldrar att tala modersmålet med barnen. Det är även bra om någon som talar 
barnens och föräldrarnas modersmål är med vid inskolningen. En viktig faktor vid 
inskolningar är att förskollärare skapar en bra och trygg relation till barn och föräldrar. 
Förskollärare och föräldrar behöver samarbeta för att tillsammans förstå barnet och det krävs 
en öppenhet gentemot föräldrarnas önskemål. De vuxna är viktiga för barns trygghet men 
barn behöver ändå tidigt börja samspela med andra barn för att känna samhörighet med dem.
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3. METOD

I det här kapitlet redogörs för val av metod för undersökningen. Urvalet presenteras och 
tillvägagångssättet beskrivs och förklaras. Därefter klargörs hur det insamlade materialet har 
bearbetats och till sist görs en analys av den valda metoden.  

3.1 Procedur

Som insamlingsmetod valde vi att använda oss av intervjuer med förskollärare. Andra 
alternativ hade varit att utföra undersökningarna genom enkäter eller observationer. Enligt 
Stukát (2005) är enkäter en bra metod om undersökningen kräver många respondenter vilket i 
sin tur gör det lättare att generalisera resultatet. Däremot hävdar Bryman (2002) att enkäter 
gör det omöjligt för forskaren att ställa uppföljningsfrågor till informanten. Om vi hade 
använt oss av observationer hade det med andledning av det Stukát (2005) skriver varit 
möjligt att undersöka hur förskollärare verkligen arbetar och inte som de påstår att de arbetar, 
vilket är fallet vid intervju eller enkät. Vidare menar Stukát att det dock kan vara tidskrävande 
att utföra observationer, vilket var skälet till att denna metod uteslöts. Anledningen till att vi 
valde intervju och inte enkät som metod var att vi ville få utförliga svar och möjlighet att 
ställa följdfrågor. Vi bestämde att använda oss av ljudinspelning vid intervjuerna för att få 
med allt som sägs och minska risken för misstolkningar vid resultatredovisningen. 

Undersökningen har genomförts som semistrukturerade intervjuer för möjligheten att anpassa 
frågorna efter respondentens svar. Enligt Bryman (2002) utgår en semistrukturerad intervju 
från specifika teman, eller en så kallad intervjuguide, vilken består av frågor som dock inte 
behöver ställas i samma ordning vid alla intervjuer. Denna metod är flexibel och intervjun kan 
anpassas efter informanten. 

Innan de slutgiltiga intervjufrågorna (bilaga 1) skapades, genomfördes fyra provintervjuer för 
att testa olika frågor samt ge oss vana att intervjua. De dåvarande frågeställningarna var att 
undersöka vilka utgångspunkter förskollärare har i arbetet med mångkulturella barngrupper, 
vilken pedagogisk grundsyn förskollärare har och hur de tar tillvara på barnens olika 
kulturella bakgrunder. De ursprungliga intervjufrågorna omformulerades allt eftersom syftet 
specificerades samt litteratur inom området bearbetades, vilket ledde till att även 
frågeställningarna omformulerades. De slutgiltiga frågeställningarna blev att undersöka vilka 
faktorer förskollärare anser vara viktiga att beakta vid inskolningar av flerspråkiga barn i 
förskolan samt vilka aspekter förskollärare lyfter fram för att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling. Till en början skrevs intervjufrågor som ansågs relevanta i förhållande till 
syftet och därefter delades frågorna upp under olika teman, erfarenhet, språkutveckling och 
inskolning. Under temat erfarenhet var avsikten att få svar på hur länge förskollärare arbetat i 
förskola och med mångkulturella barngrupper. Det skapades en fråga om vilket uppdrag 
förskollärarna ansåg vara förskolans viktigaste i dagens samhälle. Anledningen till valet av 
denna fråga var att få vetskap om vad förskollärarna anser är viktigt att arbeta efter. Temat 
språkutveckling valdes för att få svar på vad förskollärare gör för att stimulera flerspråkiga 
barns språkutveckling och hur modersmålsstödet används. Inskolning skrevs ner som ett tema 
med avsikt att undersöka hur förskollärare arbetar med inskolningar av flerspråkiga barn och 
vad de anser är särskilt viktigt att beakta. När vi placerat frågorna i teman var det lättare att se 
om frågorna var tillräckliga och var det behövdes kompletterande frågor. 
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3.2 Urval 

Urvalet gjordes genom att via Internet söka på en mellansvensk kommuns hemsida där det 
stod vilka förskolor i den kommunen som var mångkulturella. Vi gjorde antagandet att de 
förskolor som var angivna som mångkulturella har barn i sin verksamhet som är flerspråkiga. 
Efter att ha skrivit förskolornas namn på lappar gjordes ett slumpmässigt urval genom 
lottdragning. Förhoppningen var att genomföra 12 intervjuer sammanlagt därför lottade vi två 
förskolor var och beräknade få sex intervjuer vardera. Vi besökte fyra förskolor och en av 
dessa samarbetade med en annan förskola, vilket resulterade i att totalt fem förskolor och 12 
informanter deltog. 

De 12 förskollärarna som deltagit i undersökningen är verksamma i förskolan och har varit 
det mellan ett och ett halvt år till 26 år, vilket betyder att förskoleerfarenheten varierar. 
Informanten som arbetat längst med mångkulturella barngrupper har arbetat i 22 år och den 
som arbetat minst har varit verksam i ett år. 

Informanternas tid inom förskolans verksamhet och arbete i mångkulturella barngrupper ser ut 
enligt följande:

Tabell.1 Översikt av informanterna (fingerade namn).

Namn År inom 
förskolan

År av arbete i 
mångkulturella
 barngrupper

Anton 20 11
Britta 22 22
Carita 20 16
David 5 år 5 mån 5 år 5 mån
Erika 21 14
Frida 17 18
Gunilla 32 7
Hanna 21 1 år 10 mån
Isa 1 år 5 mån 1
Johanna 17 7-8
Karin 28 3 år 7 mån
Lisa 26 10-12

3.3 Genomförande

Den första kontakten med förskolorna togs via telefon. Anledningen till detta var att vi ville 
presentera oss själva och vår undersökning samt försäkra oss om att förskolan hade 
flerspråkiga barn i verksamheten. Om förskolan var intresserad att delta i undersökningen 
bestämde vi tid för att besöka dem för att ge mer information om undersökningen och för att 
lämna ut ett informationsbrev (bilaga 2). Vetenskapsrådets (2004) informationskrav och 
nyttjandekrav uppfylldes genom att deltagarna informerades om syftet med undersökningen 
samt att den skulle ligga till grund för ett examensarbete inom lärarutbildningen. I 
informationsbrevet stod även att deltagandet är frivilligt vilket uppfyller samtyckeskravet och 
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att materialet kommer att behandlas konfidentiellt som uppfyller konfidentialitetskravet. 
Beslutet att besöka förskolorna och personligen lämna ut informationsbreven togs av flera 
skäl. Dels för förhoppningen att fånga förskollärarnas intresse för undersökningen, vilket vi 
ansåg ha bättre möjlighet att göra på plats istället för via telefon. Samtidigt såg vi det som 
praktiskt att kunna svara på eventuella frågor gällande undersökningen, dessutom fanns 
möjlighet att på plats boka in intervjuer med de förskollärare som ville delta. Vi besökte tre av 
de fyra förskolorna, medan den fjärde ville att informationsbrevet skulle skicka ut via e-post. 
Endast två intervjuer bestämdes på plats vid det första besöket, de resterande intervjuerna 
bokades via telefon vid ett senare tillfälle. Vid valet av att lämna ut intervjufrågorna till 
deltagarna innan intervjun eller inte, beslutade vi oss för att lämna ut dem innan 
intervjutillfället. Detta gjordes för att deltagarna skulle ha möjlighet att förbereda sig och 
fundera kring frågorna, vilket vi hoppades skulle leda till mer utförliga svar. 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola vid de överenskomna tiderna. Vi valde att 
dela upp intervjuerna mellan oss för att få lika många var. Anledningen till att båda inte 
närvarade samtidigt vid intervjuerna var på grund av den korta tid som var avsatt för 
genomförandet av examensarbetet. Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare, men hade 
även papper och penna till hands om det skulle finnas behov av att anteckna något. Den 
tidsåtgång vi angivit i informationsbrevet, 30-50 minuter, stämde väl överens med de verkliga 
intervjuerna. 

3.4 Bearbetning av data

Efter att intervjuerna genomförts lyssnades de igenom och skrevs ut. Vi skrev ner intervjuerna 
ordagrant och noterade även informanternas eventuella pauser och hummande. 

Det kan vara en poäng att visa hur folk uttrycker sig, och också deras eventuella tystnader kan 
vara talande. Tar vi bort alla pauser och tvekanden så konstruerar vi ett annat uttryck än det 
ursprungliga, därmed kanske också en annan bild av temat.

 (Widerberg, 2003, s. 68-69).

För att göra texten tydligare har viss redigering utförts för att ta bort våra egna hummanden 
som förekommit parallellt med respondentens svar. När utskrifterna var färdiga lästes de 
igenom för att skapa en överblick över hur resultatet skulle kunna presenteras. Vid 
genomläsningen av utskrifterna markerades informanternas svar med olika färger beroende på 
vad svaren handlade om. Därefter kontrollerades vilka områden förskollärarna belyst och det 
blev då synligt vilka rubriker som kunde användas. Efter detta bestämdes att det var lämpligt 
att presentera resultatet under rubrikerna förskolans uppdrag, inskolning, utveckling av 
modersmålet och utveckling av det svenska språket. Dessa rubriker skapades utifrån 
informanternas svar. För att garantera respondenternas anonymitet har de fått fingerade namn 
och citaten har ändrats efter skriftspråkskonventionen. Pauser markerades med …

3.5 Metodanalys

I den form av undersökningsmetod som använts menar Stúkat (2005) att det kan förekomma 
många olika brister i reliabiliteten som till exempel kan bero på att deltagaren missuppfattar 
frågor, att intervjuaren missuppfattar svaren, yttre störningar, felskrivningar och mycket 
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annat. Det finns en möjlighet att informanterna i undersökningen har tolkat frågorna 
annorlunda än vad som varit vår avsikt. Under nedskrivning av intervjuerna förekom enstaka 
ord som inte gick att tyda, för att inte riskera felskrivningar markerades orden och citaten 
användes inte i resultatredovisningen.

Gällande validiteten skriver Stúkat (2005) att det kan förekomma att fel saker undersöks i 
relation till vad undersökningen syftar att ta reda på. Informanterna kan även svara oärligt på 
frågorna på grund av ovilja att visa sina svagheter eller för att de vill ge de svar de tror att 
intervjuaren vill höra. Resultatet av denna metod består av hur förskollärare påstår att de 
arbetar och vad de lyfter fram som viktigt i arbetet, men det är inte säkert att det stämmer 
överens med hur de faktiskt arbetar. Det är även möjligt att informanterna har svarat oärligt 
för att ge en positiv bild av sig själva eller för att ge de svar de tror förväntades av dem. 
Eftersom frågorna lämnades ut innan intervjutillfället finns det risk för att förskollärarna 
tillsammans diskuterat dem, vilket kan leda till att de svar de lämnade inte var deras egna 
åsikter. 

Bryman (2002) påpekar att ostrukturerade intervjuer med få deltagare inte går att generalisera. 
Vår undersökning utgår ifrån semistrukturerade intervjuer och har endast tolv deltagare och 
därför kan anspråk på generaliseringsbarhet inte göras. Detta innebär att det inte går att påstå 
att resultatet stämmer in på alla förskollärare med erfarenhet av flerspråkiga barn.  

Andra svagheter i undersökningen kan bero på vår brist av erfarenhet. Vid utskrifterna av 
intervjuerna framkom att fler följdfrågor skulle ha ställts för att få utförligare resultat. 
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4. RESULTAT

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. Avsnittet består av sammandrag från 
intervjuerna och av citat från informanternas utsagor. Resultatet redovisas under rubrikerna:

 förskolans uppdrag
 inskolning 
 utveckling av modersmålet 
 utveckling av det svenska språket

4.1 Förskolans uppdrag

Informanterna betonade olika faktorer som de anser viktiga i förskolans verksamhet. I detta 
avsnitt kommer resultatet att behandla språkets betydelse, vikten av en trygg och lärorik miljö, 
betydelsen att ge barnen självkänsla, självförtroende och empati samt läroplanens uppdrag.

Språkets betydelse
Tre respondenter lade tonvikten på språkets betydelse för barnen i förskolan. De anser att det 
är viktigt att förskolan ger flerspråkiga barn möjlighet att bevara sitt modersmål. Karin: 

– Jag tycker att det handlar det här om barnens identitet. Och barnens identitet hör också 
mycket ihop med språket. Och då tänker jag mycket på deras modersmål som är det absolut 
viktigaste att de har i sig själva för att veta vem de är och sedan tillgång till flera andra språk, 
där vi då står för svenskan till dem, tycker jag… 

En annan förskollärare vid namn Gunilla påpekar att förskolan där hon arbetar har en 
majoritet av flerspråkiga barn. På grund av detta anser hon att det viktigaste uppdraget på 
hennes förskola är att se till att barnen får behålla sitt modersmål och sin kultur, som de kan 
identifiera sig med. Språkets betydelse lyftes fram av ytterligare en förskollärare, men ur ett 
annat perspektiv. Istället för att lägga fokus på barnets modersmål lade han istället fokus på 
det svenska språket. David:

– Här är väl vårt, bland vårt viktigaste uppdrag är ju och, alltså det svenska språket och 
svenska kulturen. Men också att de ska bibehålla och stärka sin kultur.

På förskolan där dessa förskollärare arbetar har de en stor andel flerspråkiga barn. Det 
framkommer av vad Gunilla och David säger att detta har betydelse för varför språket är ett 
viktigt uppdrag just på deras förskola.

Trygg och lärorik miljö
Gemensamt för flera förskollärare var att de uttryckte att förskolans viktigaste uppdrag är att 
få barn och föräldrar att känna sig trygga med förskolan. Även lärande var något som lyftes 
fram. Isa anser att förskolan ska fokusera på lärandet i kombination med omsorgen av barnet. 
Erika menar att förskolan ska fungera som ett komplement till hemmet. Hon anser att barnen 
ska känna trygghet på förskolan och att den ska vara rolig och lärorik för barnen. Även Anton 
framhåller att förskolan ska vara trygg och lärorik, men även kreativ och utvecklande. Anton: 



17

– … förskolan ska vara trygg, lärorik, kreativ och utvecklande verksamhet för barnen med 
utbildad personal då. Och så är det såklart ett ställe där föräldrarna kan lämna sina barn när de 
åker till sina jobb och… att man kan vara trygg som förälder och veta att barnet har det bra.

En förskollärare vid namn Britta påpekar att inskolningen är en viktig faktor för att få både 
barn och föräldrar att känna sig trygga med förskolan. På hennes förskola utser de en person 
som tar emot barnen första dagen och som ansvarar för de första dagarna. 

Självkänsla, självförtroende och empati
Att ge barn en positiv självkänsla och självförtroende ansågs vara viktigt för många 
informanter. Johanna menar att det är viktigt att ge alla barn en bra självkänsla som vilar på 
ett gott självförtroende och att barnen vågar tala inför varandra. Enligt Karin ska vuxna ge 
barnen en positiv självbild genom möten med andra människor. Karin: 

– Identiteten att veta vem är jag och att man har en positiv självbild, en god självkänsla och en 
positiv självbild och självbilden får barnen genom möte med oss andra. Vi liksom talar om för 
barnen vilka de är genom mitt agerande. Hur jag framställer dem… Det blir deras självbild. 

Hanna påvisar att det är viktigt att ge barnen självkänsla, tillit och respekt och att ta ansvar för 
sina handlingar. Hon framhäver även vikten av att stärka barnens medkänsla och empati för 
andra, om förskollärare lyckas med detta anser hon att det går att få ner våldet i samhället.

Läroplanen
Förskolans läroplan är det styrdokument som verksamheten ska utgå från, men endast en 
informant pekade på att läroplanen är det viktigaste uppdraget för förskollärare att arbeta 
efter. Frida: 

– grunden i läroplanen det är att vi vilar på demokratiska grunder och det anser jag är det allra 
viktigaste. [...] och när man är riktigt liten, att kunna uttrycka sig och att bli lyssnad på och 
lika värde, människans lika värde. […] vad ska jag säga, ett litet barn kan sällan prata för sig 
själv, kan inte stå upp för sina egna rättigheter och kan inte sina skyldigheter heller klara för 
sig, utan då är en, en förskollärare liksom en förälder hemma då talesman för det barnet och 
det är ett stort ansvar. Ett fantastiskt ansvar är det! Ah men det… jag tror att lärare faktiskt ska 
tänka ännu mer på vilket ansvar det är, att man kan hjälpa men väldigt lätt stjälpa.

4.2 Inskolning

Inskolningsperioden finns till för att barn och föräldrar ska få en övergång från hemmet eller 
en tidigare förskola och anpassa sig till den nuvarande förskolan. Inskolningarna kan se olika 
ut beroende på olika förskolor och var de ligger. Till största delen utformas inskolningarna 
efter föräldrarna och barnens behov.

Tillvägagångssätt vid inskolning 
Flera förskollärare betonar vikten av förberedelse inför inskolningen genom att ta reda på hur 
barnets och föräldrarnas språksituation ser ut. Beroende på deras språkkunskaper, kan det vara 
aktuellt att anlita tolk och språkstöd. Detta kommer att tas upp senare i avsnittet. 
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Johanna påpekar att förskolan förut hade bestämda tider för när barnet skulle börja äta och 
sova under inskolningen. Numera menar hon att de har gått ifrån detta tillvägagångssätt och 
istället är det föräldrarna som får bestämma vad de tycker sitt barn är moget för att göra. Det 
är även föräldrarna som får bestämma hur lång inskolning deras barn behöver. Johanna: 

– Oftast så är det så att jag menar att de får en till två veckors inskolning. […] Det får 
föräldrarna välja, ibland behövs det kortare och ibland behövs det längre, det ser olika ut. 

På förskolan där Hanna arbetar är inskolningsperioden två veckor, men kan förlängas 
efter behov. Föräldrarna och barnen kommer till förskolan den tid som bestämts och 
är där cirka en timme första dagen. På förskolan finns ett schema som följs, där tiden 
utökas dag efter dag. Generellt brukar inskolningsperioderna på de undersökta 
förskolorna pågå under en till tre veckor.  

Tolk och språkstöd
Informanterna betonade att förskolan har rätt att anlita språkstöd och tolk vid inskolningar. En 
auktoriserad tolk har tolkutbildning och finns tillgänglig för föräldrarnas skull, för att de ska 
få en klarare bild över förskolans verksamhet samt för att översätta mellan förskollärare och 
föräldrar. Lisa:

– Vi brukar höra oss för om vi behöver tolk vid första mötet. Tolk på det språket som kan 
lämna… eh… information till föräldern, allt det som är praktiskt och… Berättar om 
verksamheten genom den.

Tillgång till tolk och språkstöd varierar beroende på barnets och föräldrarnas modersmål. 
Förskolor har rätt att anlita tolk vid inskolningssamtal, utvecklingssamtal och föräldramöten 
eftersom det då är särskilt viktigt att föräldrarna och förskollärarna förstår varandra. 
Anledningen till att tolk inte används oftare beror enligt informanterna på att det kostar 
mycket pengar. Gunilla hävdar att många föräldrar inte vill ha tolk med vid samtal eftersom 
de vill träna på sin svenska. Hon svarar då föräldrarna att hon gärna vill ha tolk, för att hon 
ska förstå vad föräldrarna vill förmedla till henne. 

Flera förskollärare anser att det krävs träning för att lära sig att använda tolken på rätt sätt. 
Tolken ska ses som ett hjälpmedel och inte som en samtalspartner. Frida:

– Bara en sådan sak att du aldrig pratar till tolken utan det är… tolken är så att säga en röst. 
Är det du och jag som har en tolk så är det dig jag pratar med och sedan finns det en tolk och 
det kan vara lätt att bara slänga över, men det är inte tolken som har en åsikt utan det är jag 
eller föräldern som har en åsikt. […] när det är många olika språk då kan det vara att tolkarna 
jobbar på olika sätt, så kan det vara en tolk som vill ha en längre mening. Sedan kan det finnas 
en tolk som översätter ordagrant och då kan det vara svårt att veta var ska jag göra pausen 
någonstans.   

Språkstöd inom förskolans verksamhet kan vara en person som talar både svenska och ett 
annat språk, men inte har utbildning. Denna person kan till exempel vara en släkting eller 
annan anhörig till barnet eller föräldrarna, menar Anton. I kommunen där undersökningen 
genomfördes har förskolorna rätt till 80 timmar språkstöd per barn. Stödet används oftast vid 
inskolningar och läggs sedan upp efter barnens behov. Enligt Erika stöttar språkstödet barnet, 
talar om det som händer och hjälper till vid kamratkontakter. Hon anser att språkstödet är till 
stor hjälp för att introducera barnet i det svenska språket. Även Johanna är positivt inställd till 
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användning av språkstöd vid inskolning. Enligt henne ska språkstödet finnas vid barnets sida, 
men barnet ska ändå vända sig till henne som förskollärare. Däremot händer det att barnet ofta 
vänder sig till språkstödet istället.   

Den första inskolningen Isa hade var med ett litet barn som hade ett annat modersmål än 
svenska och som varit i Sverige i tre månader. Hon hade då ingen vetskap om att tolk och 
språkstöd kunde användas i sådana situationer. Isa: 

– tyvärr så fick inte den pojken något modersmålsstöd för jag hade ingen aning om att man 
skulle begära det genom att jag var ny och så… så att den här pojken missade det helt och det 
kan man känna efteråt, att varför var det ingen som sa något.

Som tur var hade föräldern med sig en man som kunde svenska och fungerade som 
tolk. Isa anser att det var underligt att varken chefen eller någon arbetskamrat 
informerade henne om de resurser som finns att tillgå och att lärarutbildningen 
saknade denna upplysning. 

Skillnader mellan enspråkig och flerspråkig inskolning
Förskollärarna har ungefär samma tillvägagångssätt vid inskolningar oberoende av barnets 
modersmål, förutom den skillnaden att flerspråkiga barn har tillgång till tolk och språkstöd. 
Många av förskollärarna hävdar att inskolningar av flerspråkiga barn tar längre tid än 
inskolningar av enspråkiga barn. Detta beror enligt Frida, till exempel på att språket ska tolkas 
vid föräldramöten. Erika upplever dock att flerspråkiga föräldrar anser att inskolningar ska 
avklaras under kort tid. Redan första eller andra dagen vill de lämna sitt barn på förskolan 
Detta kan till viss del bero på att det finns ett språkstöd som föräldrarna känner att de kan 
lämna över ansvaret till. Erika:

– det kan bli så också att då lämnar föräldrarna över, det har hänt, ja, men nu var hon 
(språkstödet) här, då kan de komma andra dagen och lämna barnet, för de… oftast upplever 
de att det ska gå fort en inskolning. Ibland vill de komma och lämna första dagen.  

Erika anser vidare att många föräldrar har bråttom och försöker överlämna barnen tidigt. 
Förskollärarna förklarar då för föräldrarna att det är viktigt att de är med barnen, så att de blir 
trygga i den nya miljön. Barn som kommer till Sverige och börjar i förskolan har skilda 
bakgrunder som förskollärare måste ta hänsyn till. Gunilla:

– Det är klart det skiljer sig… Man vet inte orsaken till varför de har kommit, om de har flytt, 
om det är en flykting, så har de mycket i bagaget som trauman och så där.

Inskolningen kan även se olika ut beroende på vad föräldrarna har för erfarenhet av det 
svenska samhället och förskolan. De föräldrar som saknar erfarenhet behöver få större 
förståelse för hur förskoleverksamheten fungerar. Det är förskollärarnas uppgift att se till att 
föräldrarna får denna förståelse och därför kräver vissa inskolningar längre tid. 

Inskolning och föräldrar
Vid inskolning där föräldrarna är flerspråkiga och har en outvecklad svenska påpekar flera 
förskollärare att det är viktigt att använda andra medel än språket för att förmedla det som 
behöver sägas. Tre förskollärare förespråkar användandet av bilder och visandet av fysiska 
föremål för att underlätta föräldrarnas förståelse. För att förtydliga innebörden, hävdar Anton 
att det går att visa bilder för föräldrarna om barnet till exempel behöver extra kläder eller 
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matsäck med sig. Hanna påpekar att nyinflyttade familjer inte alltid är vana vid det svenska 
klimatet och därför inte vet hur de bör klä sina barn. För att föräldrarna konkret ska förstå, 
visar hon under inskolningen de klädesplagg som barnen behöver på förskolan och var de kan 
köpas. På förskolor finns olika regler som bör följas och på Karins förskola gäller det till 
exempel att följa tider, kläder som bör märkas och så vidare. Hon menar att detta är något som 
bör uppmärksammas vid inskolningen men det är inte det mest väsentliga. Istället anser hon 
att inskolningen ska fokusera på vad som är mest betydelsefullt i den här situationen för just 
den här familjen.   

Något som de flesta förskollärare lyfter fram angående föräldrarna, är att de vid inskolningar 
och föräldrasamtal uppmanar föräldrarna att tala sitt modersmål hemma med barnen. 
Informanterna anser att detta är viktigt eftersom modersmålet hör ihop med barnens 
identiteter och för att modersmålet och svenskan hjälper varandra att utvecklas. Isa:

– barnens identiteter är så beroende av språket så man kan inte bara glömma bort det språk 
man talar hemma för det är jätteviktigt. […] har man inget bra modersmål då blir det ingen 
bra svenska heller.

Isa fortsätter med att poängtera att de är noggranna med att påpeka för föräldrarna att tala 
modersmålet hemma. Vissa föräldrar tror att de hjälper sina barn genom att tala svenska 
hemma eftersom vi lever i ett svenskt samhälle. Men det är tvärtom, föräldrarna hjälper 
barnen mer genom att tala sitt modersmål, menar flera förskollärare. Karin säger att ett 
förhållningssätt som bör genomsyra hela verksamheten, ända från inskolningen, är att bygga 
på mänskliga relationer och tänka utifrån förskolans värdegrund. Alla människor är lika 
mycket värda och förskollärare bör ha solidaritet med utsatta och svaga. Om föräldrarna som 
just anlänt till Sverige känner att de får det här stödet får även barnen det.     

Viktigt att tänka på vid inskolning av flerspråkiga barn
Förskollärarna framhävde att språkstöd och tolk är viktigt för att barn och föräldrar ska få en 
bra start på förskolan. Många förskollärare nämnde detta som den viktigaste aspekten vid 
inskolningar av flerspråkiga barn. Gunilla säger att språkstödet är viktigt för att både barn och 
föräldrar ska kunna förmedla sina tankar och funderingar till förskollärarna, men även för att 
översätta språket i barnets kontakter med andra barn. Vidare frågar sig Gunilla att om 
förskollärarna inte kan förmedla sig till barnet, hur ska då barnet förstå vad de menar. Om inte 
barnen har det svenska språket påpekar flera förskollärare att det är viktigt att ge dem extra tid 
vid inskolning. På en förskola används stödtecken som är ett hjälpmedel för att lättare börja 
kommunicera. Frida säger att stödtecken är ett lämpligt sätt att kommunicera på och att det är 
bra att börja med det redan vid inskolningen. Frida menar att det är lättare att teckna än att 
uttala vissa ljud. Det kan även vara så att vissa ljud enbart finns i svenskan och inte i andra 
språk, därför anser hon att det är lättare att i början lära sig kommunicera med tecken. Hon 
betonar att om förskollärare använder tecken kan barn fortare börja kommunicera och då även 
få möjlighet att påverka sin situation. 

Det är även viktigt att vara tydlig mot tolken så att allt som sagts översätts rätt. 
Överhuvudtaget framhävde många informanter att det är betydelsefullt att vara tydlig mot 
föräldrar och barn. Britta:

– Man måste vara tydlig mot dels föräldrarna, vad som gäller och att man bygger upp ett 
förtroende… så att de vågar lita på oss som pedagoger på förskolan, både som barn och 
förälder. Och då kan man använda bilder och tecken.
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Förskollärarna anser att det är viktigt att ha med tolk vid inskolningar för att förskollärare och 
föräldrar ska kunna samtala om det som är nödvändigt för barnet i verksamheten. För att 
kommunikationen ska fungera och rätt innehåll ska förmedlas, bör förskollärarna vara väl 
förberedda på vad som behöver diskuteras. Det kan vara om barnet till exempel har speciella 
behov, allergier eller annat som är av värde för förskollärarna att veta. 

Några informanter poängterade att det är viktigt att alla barn oavsett om de är enspråkiga eller 
flerspråkiga, får en trygg start på förskolan. David säger att inskolningens mål är att få barnen 
trygga. Detta menar han sker genom att barnen successivt överlämnas från föräldrarna till 
förskollärarna. För att få barnen att känna sig trygga vid inskolningen anser Hanna att 
förskollärarna ska vara nära barnen för att öka deras självkänsla, självförtroende och för att 
stödja dem i kontakten med de andra barnen.   

Karin har varit delaktig i en inskolning av ett nyanlänt barn som inte kunde tala någon 
svenska. Hon poängterar att det är viktigt att stödja och finnas tillgänglig för barnet. 
Karin:

– Att ha barnet nära och att jag är väldigt uppriktig inför det här barnet och visar att jag vill 
förstå, vi får backa och du får försöka visa. Jag vill att det här barnet ska få plats i gruppen, 
hitta kompisar, ta reda på vad hon tycker om att göra… vad söker hon sig till? ... Hur kan jag 
liksom stötta henne i de vägarna som hon signalerar själv på något sätt, att hon vill vara i.

Det som tagits upp under denna rubrik kan sammanfattas med att det handlar om att få barn 
och föräldrar att känna sig trygga med förskolan. Tolk och språkstöd är viktiga faktorer för att 
skapa denna trygghet eftersom de bidrar till förståelse mellan alla parter. Familjerna behöver 
även ges tid för att bli bekväma i situationen och teckenstöd är en annan faktor som 
underlättar kommunikationen och hjälper barnen att känna sig trygga. 

4.3 Utveckling av modersmålet

Avsnittet kommer att handla om hur förskollärare utvecklar barnens modersmål och hur 
samarbetet fungerar med modersmålsstödet. Under intervjuerna framkom att det finns stora 
skillnader mellan hur modersmålsstödet används. Även idéer för att öka modersmålens 
användning i verksamheten lyftes fram. För att få modersmålsstöd i den kommun där 
undersökningen genomförts krävs fyra- fem barn på varje förskola som talar samma 
modersmål, därför har inte alla barn på de berörda förskolorna tillgång till stödet. De barn 
som inte har tillgång till modersmålsstöd blir utan stimulering av modersmålet under 
förskoletiden. Förskollärarna påpekade istället att dessa barn får ta del av den 
språkstimulering som sker i den övriga verksamheten. På en förskola spelas dock musik både 
på svenska och på barnens modersmål.

Samarbete med modersmålsstödet 
Hälften av förskollärarna ansåg sig ha ett välfungerande samarbete med modersmålsstödet, 
där båda parterna är aktiva i planering och genomförande.

Där Britta, Frida och Hanna arbetar kommer modersmålsstödet en dag per vecka och är på 
förskolan en timme och 45 minuter. I varje språkgrupp finns en ansvarig förskollärare som 
följer gruppen under en termin och arbetar parallellt med modersmålsstödet. På denna 
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förskola har de samma grundtanke med modersmålsstödet som resurs och med den övriga 
verksamheten, som är att arbeta utifrån olika teman, men planeringen kan se olika ut beroende 
på språkgrupp. I språkgrupperna utför de olika aktiviteter och efteråt får barnen tid att leka
fritt och modersmålsstödet söker då upp de barn hon behöver samtala mer med. 

Hanna har arbetat med en språkgrupp och hon beskriver att förutom vissa riktlinjer som drogs 
upp i förväg, brukade förskollärarna planera inför varje tillfälle och sedan delge 
modersmålsstödet planeringen. De brukade även diskutera och ta del av modersmålsstödets 
synpunkter och idéer. Hanna: 

– innan de kommer så träffar vi alla modersmålsstöden och drar upp riktlinjer för hur arbetet 
ska fungera så att vi har en dialog med dem. […] och sedan lägger man upp det lite själv hur 
man vill jobba med modersmålsläraren i respektive grupp som man är ansvarig för då, men då 
har man den gruppen den terminen så att säga och det blir… då får man lite kontinuitet då.

Gunilla, David och Karin arbetar på en förskola där de anser sig ha ett bra samarbete med 
modersmålsstöden. Där kommer dessa personer en förmiddag per vecka. Under en och en 
halv timme har de planerad verksamhet i de olika språkgrupperna tillsammans med en 
ansvarig förskollärare. Den resterande tiden är modersmålsstödet i den övriga barngruppen, 
äter lunch och talar modersmålet med de barn som talar just det språket. Gunilla menar att all 
verksamhet ska innehålla en röd tråd. De aktiviteter som utförs i språkgrupperna förekommer 
även i den övriga verksamheten. De har även samarbetat genom att modersmålsstödet har 
översatt sånger, lekar och namnen på de svenska frukterna. Detta bidrar till att förskollärarna 
vid fruktstunderna kan benämna frukterna, sjunga och leka på olika språk. Karin: 

– Men det som är viktigt tycker jag när det är modersmålsundervisning är att det sker genom 
leken, att man håller fast vid förskolans metoder: att liksom lära och leka. Att det finns en 
lärande lek och då är den på turkiska, sorani eller vad det nu är. Det känner jag är viktigt att 
man inte särskiljer verksamheten eller att det ska bli skola och traditionell undervisning så. 
Leka och lära!

Gemensamt för dessa förskollärare är att de planerar tillsammans med modersmålsstödet och 
är delaktiga i språkgrupperna. Det framstår som att dessa faktorer påverkar det faktum att 
förskollärarna är nöjda med samarbetet.

Brist på samarbete med modersmålsstödet
Fem förskollärare ansåg att de har brister i samarbetet med modersmålsstödet. På de förskolor 
där de arbetar går modersmålsstödet ifrån verksamheten och har egna aktiviteter med barnen. 
Det förefaller som att förskollärarna saknar insyn om vad som pågår under den avsatta tiden. 
Dessa förskollärare arbetar på två förskolor och vi har valt att presentera tre av dem här 
nedan. En förskollärare ger sin syn på hur modersmålsstödet fungerar. Isa: 

– då kommer hon ner och så här och så, ”ja nu ska jag ha de här barnen”… jaha, och så blir 
det liksom ingen mer information om varken från chefen här eller hur det är tänkt att vi ska 
jobba, för egentligen ska de väl vara en del i verksamheten och utgå från hur vi jobbar och vi 
ska ha tid och samtala om det, men nu känns det som att hon tar de barnen och så har inte jag 
någon aning om vad hon gör, alltså jag vet att hon pratar xxxx med dom…

Erika menar att det är synd att de inte har något direkt samarbete med modersmålsstödet utan 
personen i fråga brukade komma och ta de aktuella barnen och gå iväg och genomföra sina 
aktiviteter. Därför har förskollärarna på denna förskola som mål i sin kvalitetsredovisning att 
få ett närmare samarbete med modersmålsstödet. En annan förskollärare hävdar att de har 
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försökt förbättra samarbetet med modersmålsstödet. De har till exempel provat att ha 
modersmålsstödet med i verksamheten, men eftersom barnen ofta leker på olika håll var det 
svårt för modersmålsstödet att uppmärksamma alla barnen. Därför har modersmålsstödet nu 
enskilda aktiviteter med barnen. Lisa: 

– När vi skulle ha samling… också skulle de sitta på samma samling och prata sitt modersmål 
på samma samling… alltså, det är svårt att få in det i den vanliga verksamheten. […] Så… vi 
har provat olika varianter och det blev väldigt stökigt alltså.  

För att barnen ska få mer tillgång till modersmålet har de på förskolan där både Lisa och Isa 
arbetar infört egna bord under måltiderna för några språkgrupper där modersmålsstödet är 
närvarande en gång per vecka.   

Det kan tolkas som att förskollärarna önskar att ha ett bättre samarbete med modersmålsstödet 
och få större insikt i verksamheten kring modersmålet. Förskolläraren Lisa har erfarenhet av 
att försöka förbättra samarbetet men har inte hittat någon bra lösning, utan istället går 
modersmålsstödet iväg från den övriga barngruppen och har egna aktiviteter med 
språkgruppen. 

Idéer för framlyftning av modersmålet 
Vid intervjuerna framkom att Anton, Gunilla, Isa och Erika har förslag på hur det går att 
arbeta för att lyfta fram barnens modersmål i verksamheten. De talade om olika idéer som de 
planerade att genomföra och även förslag på hur de skulle kunna stärka barnens modersmål.  

Anton anser att när det finns för få barn för att få tillgång till modersmålsstöd går det att se om 
andra förskolor i enheten har barn som talar samma modersmål och därigenom uppnå den 
kvot av barn som krävs, för att få modersmålsstöd. Gunilla hävdar att en möjlighet kan vara 
att ha ett bibliotek på förskolan där de samlar böcker på barnens modersmål. Tillsammans 
med sina kollegor planerar hon att införa ett projekt där föräldrarna ska få läsa in sagor på 
band som förskolan ska få. Detta ska så småningom leda till ett bibliotek med böcker från 
olika länder samt olika språk till böckerna. Isa påpekar vikten av att vara uppfinningsrik och 
komma på nya idéer att arbeta för att synliggöra de flerspråkiga barnens närvaro på förskolan. 
En ide hon har är liksom Gunillas, att det går att ta hjälp av föräldrar som till exempel läser 
böcker på modersmålet som spelas in på band. Dessa kan barnen sedan lyssna på i förskolan. 
Erika och Isa går en utbildning om flerspråkighet där de ska försöka inleda ett samarbete med 
en närliggande skola. Isa: 

– Den här utbildningen som vi går… att vi ska jobba mycket med och kanske samarbeta med 
skolan… att det kommer barn från skolan och läser på modersmålet för de yngre barnen, det 
är en tanke som vi har då, de som inte har modersmålslärare att de ändå får höra sitt språk. 

Det förefaller som att förskollärarna har en vilja att utveckla verksamheten för att fokusera 
mer på modersmålen, men det återstår att se om dessa idéer förvekligas. Som en förskollärare 
poängterade går det med uppfinningsrikedom att finna många metoder för att ge modersmålen 
större plats i förskolan.
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4.4 Utveckling av det svenska språket

Det här avsnittet kommer att ta upp vad förskollärarna lyfter fram i arbetet med flerspråkiga 
barn och deras utveckling av det svenska språket.

Lärande genom vardagliga situationer
Majoriteten av förskollärarna anser att barnen får den största språkstimuleringen i de 
vardagliga händelserna. David säger att förskollärare bör utnyttja alla vardagssituationer 
eftersom barnen då lär sig på bästa sätt. De situationer som leder till inlärning kan enligt 
honom vara påklädning, måltider och toalettbesök. Johanna arbetar på en småbarns avdelning 
där barnen för nuvarande är mellan ett och två år. Även där arbetar förskollärarna med språket 
dagligen vid påklädning och på skötbordet. Eftersom barnen är små ombeds de att hämta till 
exempel sina ytterplagg och berätta vad det är för färg på dem. Hon berättar även att hon talar 
mycket med barnen och att hon då använder ett nyanserat språk. Flera informanter tycker som 
Johanna och poängterar vikten av att tala mycket, tydligt och varierat med barnen. Isa: 

– att man använder ett rikt språk och varierat och… liksom att man tar tillvara alla vardagliga 
situationer det gör vi mycket. Och sedan också att man… man förtydligar genom… till 
exempel om man gör någonting på samlingen att man använder bilder för att göra det tydligt 
och man får använda kroppsspråket.   

Det var fler förskollärare som framhävde vikten av att använda kroppsspråket. Förskolläraren 
David menar att det gäller att använda ett nyanserat och inte ett förenklat språk. Han anser att 
den bästa utvecklingen sker genom att utmana barnen med frågor och ett varierat språk. 
David: 

– Ge barnen utmanande frågor hela tiden som får dem och tänka till […] Ofta när du möter 
någon som du är osäker på språk så lägger du dig på väldigt, väldigt låg nivå, men du ska 
istället lägga dig en liten bit över, så att personen måste… då utvecklas personen. Pratar du på 
ett väldigt enkelt sätt så sker ingen utveckling. 

Carita däremot påpekar att hon läser enkla böcker och pekar på bilderna för att stimulera 
barnens svenska språkutveckling. Carita: 

– Böcker och prata och peka… inte så mycket att läsa boken utan mer… enkel form, peka på 
saker i boken… eller ta en saga… eller om jag tar en saga så blir det samma saga hela tiden, 
en enkel saga... 

Andra exempel på språkstimulering som framkom var rim, ramsor, sång- och sångpåsar. 
Anton anser att barnen lär sig språk genom lek med andra barn. Därför menar han att det är 
viktigt att barnen får leka mycket på svenska och därigenom även lära sig tala svenska som 
vardagsspråk. Att låta barnen få berätta vad de varit med om under dagen, berätta sagor och 
läsa böcker är andra exempel som kommit fram under intervjuerna. En annan viktig aspekt i 
barnens språkutveckling som framkom var att inte påpeka när barnen sade eller uttalade 
någonting felaktigt. Istället tycker Hanna och Johanna att förskolläraren ska upprepa det 
barnet sagt genom att säga ordet eller meningen på rätt sätt.
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Samspel med andra barn
Genom samspel får barn kontakt med andra barn. Här redovisas hur förskollärare hävdar att 
de agerar när de märker att flerspråkiga barn har svårigheter att samspela med andra barn på 
grund av olika modersmål. Lisa lyfter fram att barn som har svårigheter att samspela i det 
svenska språket behöver stöttning och språklig hjälp för att våga ta den kontakt som krävs i 
kommunikation med andra. Carita talar om samspel genom lek och att brist på det kan bero på 
att barnen inte vågar ge sig in i leken. För att hjälpa barnen i en sådan situation kan 
förskollärarna stötta barnen och bjuda in dem i leken. Vidare säger Carita att det är enklare att 
lösa konflikter när vanliga barn och inte flerspråkiga är inblandade. Carita:

– om det är ett vanligt barn i en vanlig svensk förskola, då är det bara att gå in och bryta 
konflikten och sedan bena ner den, det är så det fungerar: Hur var det det gick till? Vad var 
det för någonting som hände? Och visa på… Så här gör vi… Vill du ha den saken så får du 
fråga… också får man hjälpa till och fråga.

Britta påtalar att när hon ser barn där samspelet mellan dem i leken inte fungerar går hon in i 
leken och försöker hjälpa till att lösa situationen. Om modersmålsstödet finns tillgängligt tar 
hon hjälp av det eller av någon flerspråkig personal som delar barnets modersmål. Erika anser 
att förskollärare ska finnas med och stödja och hjälpa barnet i leken. Vuxna måste försöka 
uttyda vad barnen vill och hon tycker att det ofta går att läsa av barnen och på så sätt förstå 
dem. Hon uppmuntrar barnen att de ska visa henne vad de menar genom att hämta något, peka 
eller visa med gester och kroppsspråk. 

4.5 Sammanfattning av resultat

Vid inskolningar av flerspråkiga barn strävar förskollärare efter att arbeta med språkstöd och 
tolk. Språkstödet finns tillgängligt för barnet och för att hjälpa barnet i de språkliga 
kontakterna med förskollärare och barn. Förskollärarna använder sig av tolk vid inskolningar 
för att den viktiga informationen ska nå fram till både föräldrar och förskollärarna. 
Informanterna är noggranna med att vid inskolningen uppmuntra föräldrarna att tala 
modersmålet hemma med barnen. Förskollärarna menar att de gör detta för att modersmålet 
stärker barnens identiteter och fortsatta språkutveckling. Vid intervjuerna framkom att det 
eftersträvas att vara tydlig och att vid behov ge barn och föräldrar extra tid vid inskolningar av 
flerspråkiga barn. Anledningen till att vissa barn och föräldrar behöver längre inskolningar 
kan vara för att de inte kan det svenska språket eller för att miljön är främmande. 
Förskollärarna försöker ge barnen, oavsett modersmål, en trygg start på förskolan. Det 
förefaller som att de flesta förskollärarna vill ha bra samarbete med modersmålsstödet för att 
känna delaktighet i barnens flerspråkiga utveckling, men alla förskollärare upplevde inte att 
de hade det vid tiden för undersökningen. Förskollärare har dock flera idéer om hur de kan 
stimulera barnens modersmål i verksamheten. För att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling utnyttjar förskollärare vardagssituationerna och talar mycket, varierat och 
uppmuntrar barnet att samtala. När barnen har svårigheter att samspela på grund av språket 
hjälper och stöttar förskollärarna barnen i kommunikationen med andra barn. Vid kontakten 
med flerspråkiga barn som inte förstår det svenska språket använder förskollärarna sig av 
kroppsspråket och tar hjälp av modersmålsstöd om det finns tillgängligt.
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5. DISKUSSION

I det här avslutande kapitlet diskuteras det övergripande resultatet i relation till det 
sociokulturella perspektivet och den övriga litteraturen som redovisats i 
litteraturgenomgången. Syftet med examensarbetet var att öka förståelsen för inskolningens 
betydelse för flerspråkiga barn i förskolan och hur förskollärare arbetar med inskolningar. Det 
ingick även i syftet att undersöka vad förskollärare lyfter fram för att stimulera flerspråkiga 
barns språkutveckling vid inskolningar och under barnens fortsatta vistelse på förskolan. De 
övergripande frågeställningarna var att undersöka vilka faktorer förskollärare anser viktiga att 
beakta vid inskolning av flerspråkiga barn i förskolan och vilka aspekter förskollärare lyfter 
fram för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Här nedan kommer slutsatserna av 
frågeställningarna och delar av resultatet att diskuteras. Därefter följer ett avsnitt om 
didaktiska implikationer och till sist ges förslag på vidare forskning. 

5.1 Litteratur och resultatdiskussion

Den här diskussionen behandlar resultatet och litteraturen under rubrikerna inskolning, 
utveckling av modersmålet och utveckling av det svenska språket.

Inskolning

Resultatet av undersökningen visar att det inte anses förekomma några speciella skillnader vid 
tillvägagångssättet, mellan inskolning av enspråkiga och flerspråkiga barn. De tider som 
nämndes för längden på inskolningsperioderna var cirka en till tre veckor och perioderna kan 
förlängas vid behov. Niss och Söderström (2006) skriver att det är viktigt att göra en 
omsorgsfull planering av inskolningen. Det förefaller som att förskollärare har olika 
förhållanden till schemalagd inskolning med bestämda tider. Det finns exempel på 
förskollärare som tidigare följde ett inskolningsschema men som har frångått detta 
tillvägagångssätt och att föräldrarna istället är de som avgör hur inskolningen ska se ut. Andra 
exempel är förskollärare som följer ett förbestämt schema med tider som utökas allteftersom. 
Den omsorgsfulla planering Niss och Söderström betonar, kan tolkas på olika sätt. 
Planeringen kan antingen förstås som att förskollärarna gör ett planerat schema som följs, 
men den kan även tolkas som riktlinjer för hur föräldrar och barn ska bemötas eller vad just 
den här förskolan fokuserar på vid inskolningen. Det förefaller som att det är upp till varje 
förskola, arbetslag och förskollärare hur de väljer att lägga upp inskolningar. Vi tolkar det 
som att förskollärare kan använda sig av mediering och att planeringen då kan ses som ett 
verktyg (Strandberg, 2006) för hur de ska genomföra inskolningar.

Resultatet visar att det är viktigt vid alla inskolningar att barn och föräldrar får en trygg 
inskolning, oavsett om barnet är flerspråkigt eller inte. Det stämmer väl överens med 
diskussionen som förs av Niss och Söderström (2006) samt Ladberg (2003) som hävdar att 
tryggheten är viktig eftersom det är inskolningens ändamål. I inledningen skrevs att Calderon 
(2004) hävdar att många människor för första gången möter den svenska kulturen i förskolan. 
Därför anser vi att inskolningsperioden är särskilt viktig eftersom den bidrar till att 
nyinflyttade föräldrar och barn skapar en förståelse för kulturen i förskolan och i det svenska 
samhället. I undersökningen påpekades vikten av att vara tydlig mot nyinflyttade föräldrar och 
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barn samt att ge dem längre inskolningsperiod om behovet finns. För att föräldrar ska veta vad 
barnet behöver ha med sig på förskolan som till exempel kläder, kan förskollärare konkret 
visa upp dem genom att visa bilder eller föremål för att föräldrarna ska förstå.

Calderon (2004) betonar det positiva med att någon som talar barns och föräldrars modersmål 
är delaktig vid inskolningar. Användning av tolk och språkstöd är viktigt enligt förskollärare 
för att inskolningarna ska fungera och alla parter ska förstå varandra samt att föräldrar och 
barn får en förståelse över förskolans verksamhet. Det är även viktigt för att betydelsefull 
information inte ska gå förlorad som till exempel om barnet har allergier eller andra speciella 
behov. Däremot framkom att det finns brister i informationen till nyexaminerade förskollärare 
om att det finns möjlighet att ta hjälp av tolk och språkstöd. Vår åsikt är att arbetskamrater 
och chef har ett ansvar att informera om detta och att det bör ligga som ett obligatoriskt 
innehåll i lärarutbildningen att diskutera de möjligheter som kan finnas, trots att dessa 
naturligtvis kan se olika ut runt om i landet.

Utveckling av modersmålet

Förskollärare poängterar vikten av att uppmana föräldrarna att tala på sitt modersmål hemma 
med barnen, eftersom modersmålet hör ihop med barnens identiteter och utveckling av det 
svenska språket. Detta diskuteras med föräldrarna under inskolningen och föräldrasamtalen.
Människor lär lättare i naturliga miljöer genom så kallad situering menar Strandberg (2006).
Vi tolkar detta som att barn lättare lär sig modersmålet i hemmet där det talas naturligt i 
familjen och att de lär sig svenska lättare på förskolan där detta är det naturliga språket.   

Resursen modersmålsstöd används olika på förskolor. Det finns exempel på både bra 
samarbete och brister i samarbetet mellan förskollärare och de lärare som arbetar med 
modersmålsstöd. Utmärkande för det bristande samarbetet är att förskollärare inte har full 
insikt i lärarens aktiviteter, eftersom denne lämnar förskollärarna och den övriga 
verksamheten. Vår tolkning är att alla förskollärare strävar efter ett bra samarbete med de 
lärare som arbetar med modersmålsstöd. Enligt undersökningen överensstämmer
förskollärares ståndpunkter med Ladbergs (2003), Vygotskijs (1999) och Lpfö 98, vilka alla 
påpekar att modersmålen hjälper utvecklingen av det nya språket. Detta kan tolkas som att 
förskollärare har god kunskap om modersmålens betydelse. Brister i samarbetet mellan 
modersmålsstöd och förskollärare kan leda till att förskollärare får en ofullständig helhetsbild 
av barnet och dess språkutveckling. Detta kan diskuteras i relation till begreppet socialisation 
och den primära och sekundära socialisationen (Säljö, 2005). Förskolan bör som inrättning 
höra till barnens sekundära socialisation, men samtidigt arbetar förskolan i ett nära samarbete 
med hemmen, barnens primära socialisation. Det kan ses som positivt att ha kunskap om 
barnets historia och primära socialisation för att veta hur det går att stärka och hjälpa barnet i 
dess utveckling och detta anser vi försvåras när förskollärare inte är delaktiga i 
modersmålsstödet. Förskollärare bör vara delaktiga i modersmålsstödets aktiviteter för att 
uppmuntra barnet att även tala modersmålet när modersmålsstödet inte är närvarande. 
Dessutom anser vi att det bör finnas en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten i 
förskolan, men detta omöjliggörs när modersmålsstödet inte är integrerat med den resterande 
verksamheten. 

Resultatet visar att förskollärare har flera idéer om hur de kan lyfta fram barnens modersmål i 
verksamheten. För att komma på dessa idéer påpekar förskollärare vikten av att vara 
uppfinningsrik. Det går även säga att förskollärare behöver använda sin kreativa förmåga 
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(Strandberg, 2006) eftersom de eftersträvar att genomföra förändringar i 
förskoleverksamheten för att lyfta fram barnens modersmål. Vi instämmer med Strandberg 
och hävdar att lärandet utvecklas när den kreativa förmågan används, samtidigt som vi anser 
att det är positivt eftersom det handlar om förbättringar för barnen. Ett förslag som framkom i 
resultatet och som Calderon (2004) förespråkar i litteraturen, är att låta flerspråkiga föräldrar 
läsa sagor som spelas in på band. Tanken med detta är att barnen sedan ska få lyssna till 
banden på förskolan. För de barn som inte har tillgång till modersmålsstöd kan det här vara ett 
bra tillvägagångssätt för att även de barnen ska få stimulans av sina modersmål i 
verksamheten. Förskollärare har även idéer om att samarbeta med skolan och låta elever läsa 
för förskolebarn på deras modersmål. Detta anser vi är positivt och utvecklande för både barn 
och elever ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Utveckling av det svenska språket

Barn lär sig enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö 2005) genom socialt samspel och 
samtal med andra. På liknande sätt menar Ladberg (2003) och Hyltenstam (2007) att barn lär 
sig språk av andra barn. Med detta som bakgrund anser vi att det är viktigt att barn samspelar 
med andra. Förskollärare påpekar att vid svårigheter att samspela är det viktigt att hjälpa och 
stötta de flerspråkiga barnen i kontakten med andra barn. Om förskollärare har svårt att förstå 
barnen använder de sig av kroppsspråk eller tar hjälp av modersmålsstödet. Det är en fördel 
att ha tillgång till modersmålsstöd som kan barnets språk, men förskollärare bör inte helt 
förlita sig på deras närvaro. Förskollärare behöver ha kunskap om hur de kan lösa konflikter 
med flerspråkiga barn utan att ta hjälp av modersmålsstödet. Ett förslag för att öka 
förskollärares kunskap om detta, är att i lärarutbildningen hantera konflikter bland barn och 
hur förskollärare kan kommunicera med flerspråkiga barn som inte talar svenska. 
Förskollärare bör känna till barnens utvecklingszoner för att kunna utnyttja deras proximala 
utvecklingszoner (Säljö, (2005). Detta innebär att förskollärare har kunskap om vad barnen 
klarar av att lösa på egen hand och vad de behöver hjälp med. 

Ladberg (2003) diskuterar vikten av att använda tecken när ett nytt språk ska läras in. 
Resultatet överensstämmer med Ladbergs argumentation om att det finns övertygelser att det 
är lättare att använda tecken än att uttala ljud. Det framkom även i resultatet att när barn säger 
något felaktigt anser förskollärare att istället för att påpeka felet är det bättre för barnens 
språkutveckling att upprepa det barnet sagt, men att göra det på rätt sätt. Detta kan ses som att 
barnen approprierar (Säljö, 2005) de vuxnas språkkunskaper. Barnen kan använda sig av de 
erfarenheter de har från ett språkligt uttryck och när de hör uttrycket upprepas på ett annat vis 
kan barnen komplettera sina kunskaper med nya och utveckla språket. Överhuvudtaget anser 
vi att informanternas intervjusvar tyder på att de har god kunskap om vad forskning säger om 
flerspråkighet. Denna åsikt grundas på att förskollärarnas uppfattningar stämmer bra överens 
med den litteratur som använts i examensarbetet.

Ett resultat i undersökningen visar att det finns skilda åsikter om hur förskollärare arbetar för 
att stimulera barnens svenska språkutveckling. Det framhävs av förskollärare att både tala 
nyanserat och ställa frågor till barnen. Samtidigt som det framhålls att läsa enkla böcker med 
pekande på bilder och att alltid läsa samma saga. Utifrån Ladbergs (2003) formulering kan det 
tydas att om förskolebarn är intresserade av den saga som upprepas gynnas deras 
språkutveckling, men om sagan inte ligger i barnens intresse kan den istället hämmas. 
Förskollärare bör även tala med hela meningar för att utveckla barnens språk. Om 
förskollärare läser enkla böcker och pekar på bilder, anser vi att det finns en risk för att de 
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använder ett alltför enkelt språk som inte leder till någon språkutveckling hos barnen. Enligt 
den studie som Axelsson (2005) skriver om, av Nauclér och Boyd (1996, 1997) och Nauclér 
(2003, 2004), kan den sistnämnda metoden i vår undersökning om att läsa enkla böcker, 
jämföras med att förskollärarna i den studien har ett annat tillvägagångssätt vid läsning för 
flerspråkiga barn än för enspråkiga barn. Vår tolkning är att även flerspråkiga barn bör omges 
av ett nyanserat språk och att de genom frågor behöver uppmuntras till att reflektera över 
språkliga sammanhang och därigenom utveckla sina språk och tankar. Det kan vara bra att 
använda sig av bilder vid läsning, men barnen behöver även träna på att lyssna och förstå de 
talade orden. Enligt det Strandberg (2006) skriver om att människan inom det sociokulturella 
perspektivet lär genom att utveckla sina tankar med andra, bedömer vi att det är viktigt att 
barnen utmanas och tillåts att utveckla sina tankar. Det förefaller tyvärr som att inte alla 
förskollärare är medvetna om vikten av att utmana barnen till att reflektera över språkliga 
sammanhang. 

Genom undersökningen framkom en avvikande uppfattning, om att det kan tolkas som att 
flerspråkiga barn ligger utanför vad som anses vara normen för ett svenskt förskolebarn och 
att det därför anses mer komplicerat att arbeta med flerspråkiga barn. Att ha denna 
uppfattning kan med anledning av vad Ladberg (2003) hävdar, leda till att människor 
nedvärderar flerspråkiga barns språkförmåga genom att se flerspråkigheten som ett problem. 
Genom detta synsätt skapas de verkliga problemen. Det kan även tolkas som att förskollärare 
med detta synsätt inte följer läroplanens grundläggande värdegrund om att alla människor har 
lika värde. Istället för att se flerspråkigheten som ett problem anser vi att det är en fördel att 
ha tillgång till flera språk, eftersom det ger fler möjligheter till vidare lärande. Generellt sett 
lyfter få förskollärare upp förskolans läroplan som ett uppdrag som något de medvetet arbetar 
efter. Detta behöver inte betyda att de inte arbetar efter den, men kan tolkas som att 
läroplanen inte är särskilt synligjord på förskolan. 

De slutsatser som dragits är att förskollärare arbetar på ungefär samma sätt vid inskolningar 
oavsett modersmål och att det är tryggheten som ligger till grund för alla inskolningar. 
Skillnaderna mellan en flerspråkig inskolning jämfört med en enspråkig, är att förskollärare 
anser att det är viktigt att använda tolk och språkstöd. De anser även att de behöver vara 
tydliga mot föräldrar och barn och ge dem längre inskolningsperiod vid behov. För att 
stimulera de flerspråkiga barnens språkutveckling anser många förskollärare att de utnyttjar 
de vardagliga situationerna till att tala mycket och varierat med barnen. Resultatet visar inga 
skillnader på hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn beroende på längden av deras 
erfarenhet i förskola och med mångkulturella barngrupper. 

5.2 Didaktiska implikationer

Det här examensarbetet har bidragit till att öka förståelsen för inskolningen och 
språkstimuleringens betydelse för flerspråkiga barn i förskolan. Vi har dessutom visat vad 
förskollärare lyfter fram angående arbetet med detta. En konsekvens av undersökningen är att 
det framgår att det finns förskollärare som anser sig ha brister i samarbetet och i insynen av 
organiseringen av modersmålsstödet som verksamhet. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
denna brist på samarbete ses som negativt eftersom förskollärarna går miste om en stor del av 
de flerspråkiga barnens identiteter och språkutveckling. Genom att förskollärare inte deltar 
aktivt i barnens utveckling av modersmålen, går de även miste om en viktig del i barnens 
sociokulturella bakgrund och får svårare att se och stödja barnens utveckling. För att få ett bra 
samarbete och ökat inflytande kring organiseringen av modersmålsstödet behöver
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förskollärare sätta sig ner och diskutera hur de vill att verksamheten ska se ut. De behöver 
även undersöka vilka möjligheter det finns för att arbeta tillsammans med de lärare som 
arbetar med modersmålsstöd.

En annan konsekvens av examensarbetet är att det finns brister i informationen om vilka 
möjligheter det finns att ta hjälp av tolk och språkstöd vid inskolningar av flerspråkiga barn. 
Förskollärare behöver delge varandra om de möjligheter som finns och det kan finnas behov 
av utbildning och information om de stödinsatser som finns tillgängliga inom den kommun 
där varje förskollärare arbetar.

5.3 Förslag till vidare forskning

Dagens samhälle är mångkulturellt och många förskollärare kommer att arbeta med 
flerspråkiga barn i förskolan. Inskolningar i förskolan är av stor betydelse för hur 
förskollärare bemöter flerspråkiga barn och föräldrar. Därför anser vi att det finns behov av 
ytterligare forskning på området. Den undersökning som genomförts i detta examensarbete 
visar resultat av vad förskollärare lyfter fram angående arbetet med flerspråkiga barn i 
förskolan. 

Det skulle vara intressant att utföra observationer för att se om förskollärare arbetar så som de 
påstår. Det är även möjligt att genom observation följa en inskolning från början till slut och 
på så vis få en helhetsbild över inskolningen. Undersökningen visar att inte alla förskolor 
uppfyller kvoten för antalet barn som krävs för att få modersmålsstöd. Förslag till vidare 
forskning är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera flerspråkiga barns 
modersmål, när de inte har tillgång till modersmålsstöd. En annan idé är att genomföra en 
liknande undersökning ur de flerspråkiga föräldrarnas perspektiv. 
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Bilaga 1

Intervju frågor

Erfarenhet

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?

Hur lång erfarenhet har du av arbete i mångkulturella barngrupper?

Vilket anser du vara förskolans viktigaste uppdrag i dagens samhälle?

Språkutveckling

Har ni tillgång till modersmålsstöd? I så fall kan du berätta hur det används? Vad har ni för 
samarbete med modersmålsstödet?

Kan du ge exempel på hur du arbetar för att stimulera barnen i deras svenska språkutveckling.

Kan du berätta hur du gör om du märker att barnet har svårigheter att samspela med de andra 
barnen.

Inskolning

Kan du beskriva hur en inskolning går till med barn som har annat modersmål än svenska. 
Skillnader mellan en enspråkig inskolning?  

Vad anser du vara viktigt att tänka på vid inskolning av barn som har svårigheter att uttrycka 
sig och förstå det svenska språket?
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Bilaga 2
   
                                                                                                                       
Till förskollärare

Vill du delta i en undersökning om hur förskollärare arbetar språkligt med barn som inte kan 
det svenska språket?

Undersökningen riktar sig till förskollärare på förskolor där det vistas barn med svenska som 
andraspråk. Denna undersökning kommer att genomföras i form av en intervju som beräknas 
ta cirka 30-50 minuter. Intervjustudien kommer att tas upp på ljudband. Deltagandet är 
frivilligt, namnen på deltagarna eller förskolorna kommer ej att anges och materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att ligga till grund för ett examensarbete inom lärarutbildningen. 

Vill du delta i denna undersökning?

Ja                           Nej  

Vi vill ha ert svar angående er medverkan senast 10 oktober via telefon eller mail. Vänligen 
kontakta oss vid eventuella frågor.

Tack på förhand!

Ida Olovsson               Therese Sjöblom
Tel: xxxxxxxx                                                           Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx                           E-mail: xxxxxxxx

Handledare:
Annika Elm
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx


