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Abstrakt 

Lööf, Åsa (2014). Flerspråkighet och pedagogiskt arbete – Hur kan förskolan arbeta för att 

stärka flerspråkiga barns språkutveckling? Examensarbete i Pedagogik 15 hp. 

Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Det här arbetet undersöker hur pedagogerna på en mångkulturell förskola arbetar för att 

främja språkutveckling och språkinlärning för de flerspråkiga barnen. Vidare undersöks om 

styrdokumentens intentioner uppfylls. För att få svar på studiens syfte har jag gjort intervjuer 

med två pedagoger på en mångkulturell förskola. Resultatet av arbetet visar att pedagogerna 

säger sig arbeta aktivt varje dag med alla barns språkutveckling, i synnerhet de flerspråkiga 

barnens utveckling och inlärning av andraspråket. De intervjuade pedagogerna menar att detta 

sker under roliga och lärorika tillfällen i samspel med andra barn i lek. När barnen har roligt 

utvecklas de både språkligt och som individer, menar de intervjuade pedagogerna. 

Pedagogerna anser vidare att det är positivt när modersmålet används, eftersom de uttrycker 

att modersmålet och identiteten är sammanfogade till en enhet. Om en del saknas, saknas en 

bit av det flerspråkiga barnet, hävdar de intervjuade pedagogerna. Genom lek får därför de 

flerspråkiga barnen lyssna, prova och öva det nya språket. Saknas modersmålet så kan 

förutsättningarna för att lära sig nya språk försämras är också en synpunkt som framkommer i 

intervjuerna med pedagogerna. Det jag har kommit fram till är att den förskola jag har 

undersökt uppfyller i stora delar styrdokumentens intentioner, åtminstone utifrån det som 

framkommer i intervjusituationen med pedagogerna. 
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”Språk använder vi för att tala och tänka och för 

att förstå och tolka omvärlden. Barn lär sig 

språk genom samspel med andra i en kreativ, 

rolig och spännande miljö. Barnet behöver 

använda språket i många olika sammanhang för 

att det ska utvecklas” (Myndigheten för skolutveckling, 2004:35). 
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Inledning
 

Dagens samhälle blir allt mer mångkulturellt. Det är många familjer i vårt samhälle som 

kommer från andra länder, och de behöver stöd i sin utveckling av det svenska språket. 

Förskolan är för många familjer den första kontakten med det svenska samhället. På förskolan 

arbetar man i första hand med barnens språkutveckling, men de flerspråkiga föräldrarna är 

lika involverad i barnens språkutveckling som de föräldrar som har svenska som modersmål. 

”Förskolepersonalen blir för många föräldrar representanter för det svenska 

samhället. Vårt sätt att bemöta barn och föräldrar kan få stor betydelse” 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004:15). 

Det är oerhört viktigt att komma ihåg att föräldrarnas kunskaper och engagemang inte speglas 

i vilka språkfärdigheter som föräldrarna har. Att känna till barnens kulturella och språkliga 

bakgrund när de kommer till barngruppen kräver därför medvetenhet (Skolverket, 2005). Att 

pedagogerna känner till deras bakgrund ger barnen trygghet. Oavsett vilka personliga 

värderingar och åsikter vi har så finns de flerspråkiga barnen i förskolan. Vi kan inte lämna 

dem utanför vårt samhälle, de ska ingå i samhället och bidra till att berika den mångfald som 

omger oss. För att de flerspråkiga barnen ska kunna bidra med att utveckla vårt samhälle med 

sina erfarenheter och kunskaper måste de ha kunskapen om hur de förmedlar den erfarenheten 

och kunskapen. Förmedlingen sker idag oftast på svenska. Desto fler språk en människa kan 

tillägna sig desto fler kulturer och världar får man tillgång till, kan därför barnen språket i det 

samhälle de lever i kan de fungera i den kultur de befinner sig i på ett mer funktionsdugligt 

sätt (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Det blir allt vanligare att barn i förskolan 

behöver stöd i sin utveckling och de flerspråkiga barnens antal ökar i förskolan. När ett barn i 

förskolan inte förstår och behärskar ett språk kan det behövas extra stödinsatser för att stärka 

barnets språkutveckling och språkinlärning. Hur detta stöd ska ges står inte utskrivet i 

styrdokumenten.  

Den förskola jag har valt att studera finns i en kommun som har arbetat fram en handlingsplan 

för att stärka pedagogernas arbete med flerspråkiga barn. I handledningen framgår att de 

ansvariga pedagogerna samarbetar med en specialpedagog speciellt inriktad på tal och språk. I 

handlingsplanen finns dessutom information om vilka som ingår arbetsgruppen, litteraturtips 

för pedagoger, föräldrar och barn, relevanta artiklar, barns språkutveckling, vad läroplanen 

säger med mera. Längre fram i arbetet finns en beskrivning av hur två pedagoger på 

respektive avdelningar på samma förskola arbetar med barnens språkutveckling i vardagen. 

Bland de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd är de som har annat modersmål 

än svenska överrepresenterade (Skolverket, 2002). Barn och föräldrar som är lågmälda får 

mindre stödåtgärder, de som syns och hörs får mer hjälp. Med andra ord, de som gör sin röst 

hörd och begär extra stöd för sina flerspråkiga barn får bättre hjälp än de som inte säger något 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Detta är i sammanhanget ytterst problematiskt då det 

i många fall är så att också föräldrarna har brister i språket vilket innebär svårigheter för dem 

att just begära den nödvändiga hjälpen.  Ekonomin styr också vilken åtgärdsinsats och i vilken 
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omfattning stödet ges. Följaktligen blir det så att för lite resurser gör att många barn inte får 

det stöd för sin utveckling som de behöver (Ekström, 2004., Regeringskansliet, 2010).  
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1. Syfte 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur pedagoger på en mångkulturell förskola 

uttrycker sig arbeta för att stärka de flerspråkiga barnens språkutveckling och språkinlärning i 

förskolans verksamhet. För att få reda på hur pedagogerna säger sig arbeta med flerspråkiga 

barn i förskolan har jag intervjuat två pedagoger som arbetar på en mångkulturell förskola. 

1.1 Frågeställning 
 

 Hur säger sig de intervjuade pedagogerna aktivt arbeta med de flerspråkiga barnens 

språkutveckling? 

 Vilken sorts material säger de intervjuade pedagogerna att de använder förskolan i 

arbetet med att stärka de flerspråkiga barnens språkutveckling? 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Styrdokumenten 
 

Styrdokumenten tar upp att barn som är i behov av särskilt stöd har rätt till extra stödinsatser 

men det står inte att barn med annat modersmål än svenska har rätt till extra stödinsatser. Lpfö 

98 säger att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sin förmåga att kommunicera 

på båda sina språk. Det som inte står är i vilken form det extra stödet ska ges eller när det ska 

sättas in. När det gäller barn som behöver extra stöd i sin utveckling är det förskolechefen 

som till sist avgör om och vilket stöd som ska sättas in. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, 

uttrycker att: 

”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Utbildningsdepartementet 2010:7).  

Det beskrivs även att förskollärarna ansvarar för att barnens språk- och kommunikations-

utveckling tränas. Det är dock förskolechefen som har det yttersta ansvaret för att varje enskilt 

barn får det särskilda stöd den behöver och att pedagogerna får den kompetensutveckling de 

behöver för att kunna ge rätt stöd till rätt barn. 

I Skollagen kan man läsa i paragraferna om särskilt stöd, 9§, och modersmål, 10§, att barn 

som är i behov av särskilt stöd ska få det stödet i förskolan. För barnens utveckling är det 

viktigt att stödet sätts in och vårdnadshavarna ska få möjlighet att delta i stödets utformning. I 

Skollagen står det även att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjligheter till att 

båda barnets språk utvecklas (Utbildningsdepartementet, 2010). I Skollagen finns det dock 

inget skrivet om rätten till modersmålsundervisning i förskolan då de flerspråkiga barnens 

språkutveckling och språkinlärning ska ske inom verksamhetens ordinarie ramar. 
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2.2 Flerspråkighet 

 

En person räknas som flerspråkig när han eller hon använder eller behärskar flera språk. 

Flerspråkighet kan diskuteras utifrån både individnivå och samhällsnivå. Individnivå är när en 

person antingen aktivt eller passivt kommunicerar på mer än ett språk. Det innebär att 

individen har förmågan att använda andraspråket nästan lika bra som den som har språket som 

modersmål. Samhällsnivå är när kommunikation sker för att kunna idka handel med 

människor utanför det egna samhället (Nationalencyklopedin, 2011-11-02). Då många 

människor väljer att flytta till andra länder och handeln mellan olika länder ökar blir det allt 

vanligare med internationella kontakter. Det ställer höga krav på människans 

kommunikationsförmåga oavsett vilket land de befinner sig i. För att kunna bli en fullvärdig 

medlem av det samhälle individen lever i behövs därför stärkta språkkunskaper (Skolverket, 

2002). På de förskolor som har flerspråkiga barn i gruppen har det visats att  flerspråkiga barn 

använder det språk som de behärskar bäst (Skolverket, 2002). Att ett barn lär sig flera språk 

handlar om behov av att kunna kommunicera och inte om vilken begåvning barnet har 

(Ladberg, 2003). För att ett barn ska tillägna sig ett nytt språk behöver det nya språket fylla en 

funktion, kognitivt, socialt och kommunikativt (Bialystok, 2001).  

Inom forskning har man av tradition utgått från två olika sorters flerspråkighet, subtraktiv och 

additiv. Subtraktiv är när den flerspråkiga personen successivt övergår till att prata 

andraspråket och så småningom överger sitt modersmål. Den som är subtraktiv blir till slut en 

medlem av det enspråkiga gemensamhetsspråket – i det här fallet svenskan. När en person 

använder både sitt modersmål och svenskan är den additiv. I det additiva utvecklas och 

används båda språken (García, 2009). I språkutvecklingen av svenskan är den personliga 

betydelsen av ett begrepp mer naturlig än andra betydelser. Ord och begrepp har olika 

betydelser beroende i vilket sammanhang och vilken kultur vi upplever dem. Då vi ska göra 

nya ord och begrepp till något för oss begripligt tar vi till den betydelse som är lättast för oss 

att förstå. Även om inte andra betydelser är otänkbara så är det som ligger oss närmast till 

hands det som aktiveras först (Svanlund, 2009). Skehan (1998) menar att språkutvecklingen 

har två system som är integrerade med varandra, men har olika roller. Exemplarbaserat 

system är när en hel fras lärs in. Regelbaserat system innebär att hela frasen bryts ner och 

orden får en egen betydelse. Regelbaserat system bryter ner till exempel ett ordspråk så att 

inläraren förstår orden för att på så sätt förstå ordspråket (Skehan, 1998, Pawley & Syder, 

1983, Wray & Perkins, 2000). Den språkliga bakgrunden och inlärningens startålder är viktig 

för att lära sig behärska andraspråket (Abrahamsson & Hyltenstam, 2009).  

Barn kan tillägna sig svenska språket genom att antingen lära sig två språk samtidigt eller 

genom att lära sig modersmålet först och sedan lära sig svenska (Arnqvist, 1993). När ett barn 

ska ta till sig det nya språket är sånger, ramsor, rörelsevisor och rim ett bra hjälpmedel. Då får 

barnet uppleva treenigheten med språkmelodi, rörelse och rytm.  

”Rörelserna ger barnet en kroppslig erfarenhet av språket” (Ladberg, 2003:57). 
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När barnen får rörelser till visorna som i till exempel Imse Vimse Spindel får barnet också en 

djupare förståelse för ordens betydelse samtidigt som de vuxna vet att barnet vill sjunga den 

sången när barnet visar rörelserna.    

 

2.3 Modersmål 

 

”Det är helt enkelt en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål. Det är 

också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det samhälle man lever i” 

(Ladberg, 2003:5) 

Modersmål är barnets förstaspråk, det språk som barnet lär sig först (Nationalencyklopedin, 

2011-11-02). När ett barn har föräldrar som talar olika språk kan barnet lära sig flera språk 

samtidigt, det/de språk som barnet lär sig först är barnets modersmål och kan vara fler än ett. 

När modersmålet är väl utvecklat hos barnet underlättar det inlärningen av andraspråket och 

av främmande språk (Regeringskansliet, 2010). Inlärningen av svenska och den kognitiva 

utvecklingen underlättas när barnet får möjlighet att utveckla begreppsbildningen inom 

modersmålet. För att barnen ska kunna kommunicera på flera språk behöver förskolan satsa 

på både modersmål och svenska språket. För att modersmålet ska bli en naturlig del i 

förskolans verksamhet behöver modersmålets status stärkas (Skolverket, 2002). Olika språk 

har olika status i samhället, det har att göra med samhällets värderingar och inte språket i sig 

själv (Ladberg, 2003). Om de flerspråkiga barnen inte använder sina språk regelbundet kan 

det språk som inte används försvinna (Ladberg, 2003). Fram till barnet börjar skolan, har det 

på sitt modersmål, byggt upp ett ordförråd på mellan 8 000 och 10 000 ord. Barnets ordförråd 

utökas sedan med cirka 3 000 ord per år (Nagy & Herman, 1987). Forskning visar på att de 

flerspråkiga har skilda lexikon för vart och ett av språken de behärskar, begreppen är 

sammanlänkade på de språk som individen har. Det är av godo, för språkutvecklingen, om 

språken är integrerade med varandra. När barnet använder ett av språken så är ordförråden 

och begreppen på alla språk aktiva. För att kunna bygga upp ord och begrepp på flera språk 

behöver barnet komma i kontakt med samma sak på alla språken. Då lagras begreppet i 

minnet. Att möta en katt på flera språk ger en fördjupad kunskap om vad en katt är. Hur den 

ser ut, låter och känns är viktigt att få erfarenhet av med hjälp av alla de språk som ett barn 

har. Då vet barnet när den möter en katt i ett nytt samhälle med nytt språk vad en katt är (Se 

bl.a. Bialystok, 2001, Langlotz, 2006, Pavlenko, 2009, Dijkstra & Van Heuven, 1998). 

När de flerspråkiga barnen har lärt sig svenska är det inte ovanligt att de svarar sina föräldrar, 

som pratar på modersmålet, på svenska. Det är därför viktigt att de flerspråkiga barnen får 

möjlighet att möta sitt modersmål genom andra människor än familjen och genom olika 

medier, det kan stimulera barnen att behålla sitt modersmål (Svensson, 1998). 

  



 

13 

 

2.4 Pedagogens roll i modersmålsutvecklandet  

 

I detta arbete används begreppet pedagog och det innefattar både förskollärare och 

barnskötare som arbetar i förskolans verksamhet.  

Det är viktigt att pedagogerna uppmuntrar barnen till att använda alla sina språk. När barnen 

upplever det som självklart och värdefullt att använda alla sina språk kommer de att utvecklas 

språkmässigt. Det är bra om det flerspråkiga barnet tränas i att prata svenska, men det är ännu 

viktigare för de flerspråkiga barnen att höra pedagogerna prata. Även om vi pedagoger i 

förskolan inte förstår vad barnet säger är det viktigt att visa intresse och försöka förstå de 

flerspråkiga barnens språk (Ladberg, 2003). Som pedagog i förskolan är det viktigt att vara 

medveten om vilket kroppsspråk man har då ca 70 procent av kommunikationen sker genom 

kroppsspråket. När kroppsspråket används finns det tre delar av det:  

 Medvetet kroppsspråk: den kontrollerade mimiken, gesterna vi använder  

 Omedvetet kroppsspråk: doft, rodnad, blickar  

 Speciellt kroppsspråk: medvetet kroppsspråk som till exempel teckenspråk (Maltén, 

1998:34). 

Redan i början av 1900-talet fanns det pedagoger som hade särskilt intresse för barn i behov 

av särskilt stöd och som arbetade med de barnen. Även om det idag åligger alla pedagoger att 

aktivt arbeta med de barn som behöver extra stöd, så finns det de som är speciellt intresserade 

av den delen av arbetet (Egelund, Haug & Persson, 2006). Alla som arbetar i förskolan 

behöver kontinuerlig utbildning för att kunna bemöta barn och familjer av utländsk härkomst 

(Regeringskansliet, 2010). I förskollärarutbildningen är det viktigt att det ingår kurser som 

behandlar barns utveckling och behov, förutsättningar och rättigheter (Socialdepartementet, 

2011). När det gäller barnens språkutveckling är det viktigt att föräldrarna uppmuntras till att 

tala sitt modersmål med barnet. Pedagogerna spelar i detta en viktig roll för familjen. 

Pedagogerna kan aktivt uppmuntra familjerna att tala sitt modersmål hemma (Arnqvist, 1993). 

Svensson (1998) beskriver till exempel vikten av att barnen kan blanda språken och sätta ihop 

ramsor som inte har någon egentlig mening. I samverkan med barnen kan pedagogerna hjälpa 

barnen att finna språket och ge språket en mening. Om det finns tillgång till flerspråkig 

personal i förskolan stödjer det de flerspråkiga barnens utveckling av språk och identitet 

(Skolverket, 2002).   
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2.5 Mångkulturell förskola 

 

För att beskriva samhällen som inrymmer många olika kulturer används termen mångkultur. I 

den här studien menas att en förskola är mångkulturell när barn från olika länder och etniska 

grupper blandas i förskolans verksamheter. Förskolan har som uppdrag att barnen ska bli 

trygga i sin identitet (Utbildningsdepartementet, 2010). När barnet är trygg i sin identitet och 

blir uppmärksammad utifrån sin dubbla kulturbakgrund uppstår en positiv utveckling av 

språket. Om ett barn inte har ett helt språk så kan det sakna en del av sin identitet (Ladberg, 

2003., Skolverket, 2002). Det ligger i varje människas natur att vilja ingå i ett socialt 

sammanhang, att bli en i gruppen (Maltén, 1998).  

När förskolan ser de flerspråkiga barnen som barn i behov av särskilt stöd, kan det göra att 

förväntningarna och kraven på barnen sänks. Det kan leda till att barnens språk- och 

identitetsutveckling hämmas. Att sätta in insatser tidigt är viktigt för att förskolan ska kunna 

genomföra stödet till barnen (Regeringskansliet, 2010). Då många barn från flerspråkiga 

familjer vid tidig ålder börjar i förskolan har de en möjlighet att få samma slutnivå när det 

gäller språkfärdigheterna som de infödda svenska barnen (Bialystok & Miller, 1999., Johnson 

& Newport, 1989). Redan på slutet av 1950-talet antog Penfield och Roberts (1959) att vuxna 

har svårare att lära sig ett andraspråk i relation till barns möjligheter. När barnen kommer upp 

i nio års ålder avtar förmågan att lära sig svenska genom enbart inflöde, det som är avgörande 

är de neurologiska och biologiska förändringarna (Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). Det är 

av vikt att förskolan ger barnen möjlighet att träna på att tala det svenska språket. I och med 

att den personliga erfarenheten av olika ord och begrepp har olika betydelser i olika kulturella 

sammanhang är det viktigt att förskolan ger barnet många sammanhang för begreppen. 

Barnkonventionens artiklar 28 och 30 handlar om att barnen ska förberedas för sitt liv som 

vuxen, allas lika värde och att alla har rätt till sitt språk, kultur och religion. Eftersom barnen 

enligt Artikel 12 har rätt att tala om vad de vill, betyder det i förskolan att de vuxna ska lyssna 

på barnen (Utrikesdepartementet, 2007). I förskolan ska värderingar grundas på allas lika 

värde, det oavsett varifrån man kommer, vilket kön man har och vilket modersmål man har. 

Listan med olikhet kan göras lång men det som är viktigt att lyfta fram är att alla är lika 

mycket värda. Olikheter är utvecklande och vi lär oss alla av varandra, barn – barn, vuxna – 

barn, barn – vuxna och vuxna – vuxna. Genom leken får barnet höra språket i en naturlig 

situation. Leken hjälper de flerspråkiga barnen att få en förståelse för det svenska språkets ord 

och begrepp då det sker naturligt i samspel med andra barn (Gustavsson, 2004). 

Benckert, Håland & Wallin (2008) har på uppdrag av Myndigheten för språkutveckling 

arbetat fram Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial. Materialet 

presenterar olika verktyg att arbeta med i den flerspråkiga förskolan. Det är metoder som 

gynnar de flerspråkiga barnens språkutveckling och språkinlärning. Metoderna är: lyssna och 

prata, leka och fantisera, läsa och berätta, samarbeta med föräldrarna och observera och 

dokumentera (a.a. s. 37ff). 
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2.6 Sammanfattning 
 

Relevant litteratur visar att det är ett stort och viktigt ämne som kräver kontinuerlig forskning 

för att visa hur viktigt det är att både behålla modersmålet och utveckla inlärningen av ett 

andraspråk. Litteraturen belyser olika metoder som kan användas i det dagliga arbetet i 

förskolan.  

I den här studien menas att en förskola är mångkulturell när barn från olika länder och etniska 

grupper blandas i förskolans verksamheter. I läroplanen för förskolan står det att barn med 

annat modersmål än svenska ska utveckla sin förmåga att kommunicera på båda språken 

(Utbildningsdepartementet, 2010) och i Skollagen står det att möjlighet skall ges till varje 

barn att utveckla sitt modersmål och det svenska språket (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Det yttersta ansvaret har förskolechefen men det är förskollärarna som ansvarar för barnens 

språkutveckling. De flerspråkiga barnens inlärning av det nya språket ska ske i det dagliga 

arbetet på förskolan. 

Modersmålet är det första språket som barnet lär sig och barnet räknas som flerspråkigt när 

han eller hon använder eller behärskar flera språk (Nationalencyklopedin, 2011-11-02). Ett 

barn kan ha flera olika modersmål. Som Ladberg (2003) skriver så handlar det för barnet om 

behov av kommunikation och inte om begåvningsnivå. En treenighet med melodi, rörelse och 

rytm underlättar inlärning av det nya språket. Barnets modersmål är viktigt för 

begreppsbildningen och förståelse för det nya språket. Barnet använder alla sina språk aktivt 

vid inlärningen av det nya språket. Det viktigaste för barnens språkutveckling är att de får 

höra det nya språket talas och att de får uppmuntran av pedagogerna att använda sina språk i 

kommunikationen. Gustavsson (2004) beskriver hur viktig leken är. I leken med andra barn 

får barnet naturlig hjälp för att förstå det nya språket.  
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3. Metod 
 

Jag har för denna studie valt att intervjua två pedagoger på en mångkulturell förskola. 

Pedagogerna valdes utifrån att de i sina ordinarie arbetsuppgifter har ett särskilt uppdrag att 

arbeta gentemot flerspråkiga elever. Pedagogerna arbetar båda med barn från flera olika 

länder. Eftersom pedagogerna arbetar på olika avdelningar men på samma förskola fick jag 

olika svar från dem båda, arbetssätten mellan avdelningarna tycks som så skilja sig åt. På de 

aktuella avdelningarna är barnen från tre år upp till fem år.  

Med tanke på Vetenskapsrådets etiska principer så är intervjupersonernas namn anonyma. 

Pedagogerna kallas i det här arbetet pedagog 1 och pedagog 2 så att ingen vet vem som har 

svarat vad. ”Eftersom det inte förekommer känsliga personuppgifter behöver det inte 

etikprövas” (Vetenskapsrådets rapportserie 2011: 49). Innan intervjuerna gjordes tillfrågades 

de aktuella pedagogerna om de ville delta i intervjun för att hjälpa mig i mitt arbete. 

Pedagogerna gav muntligt samtycke till att medverka, de verkade  intresserade för vad jag 

skulle komma fram till och vill gärna ta del av den studie jag har genomfört. Genom 

intervjuerna fick jag en inblick i metoderna som används i den dagliga verksamheten. 

Förutom intervjuerna har jag använt mig av internet som verktyg för att söka relevant 

forskning och information. Jag har även läst litteratur som är relevant för studien. Det här är 

ett ämne som är aktuellt och berör många. Nu visste jag att mycket av den information jag var 

i behov av fanns att söka på Skolverkets hemsida. Att det finns mycket information att hämta 

på internet beror på att vårt samhälle förändras och det går lättare och fortare att förmedla ny 

forskning. För att förstå och få redskap till arbetet med de flerspråkiga barnens utveckling i 

förskola behöver forskning ske kontinuerligt.  

I huvudsak har jag använt Skolverkets hemsida och skrivit in modersmål som sökord. 

www.skolverket.se (2011-10-19).   

Pedagog 1 arbetar deltid med att utveckla verksamheten för flerspråkiga barn i förskolan. 

Utöver det arbetar pedagog 1 i barngruppen tillsammans med två andra pedagoger. Pedagog 1 

har bland annat varit med och arbetat fram en handlingsplan för flerspråkiga barn i förskolan 

som delats ut till alla förskolorna i kommunen. Pedagog 1 har också varit med om att ta fram 

material som kan användas för att förstärka en berättelse, så kallat ”plockmaterial” som består 

av till exempel bilderböcker där olika vardagliga saker som till exempel en stol visas med bild 

och text. Pedagog 2 arbetar i barngrupp tillsammans med två andra pedagoger. Jag har 

begränsat min undersökning till hur de här två avdelningarna arbetar med sin respektive 

barngrupp. Då pedagog 1 hade begränsat med tid för intervju så fanns inte möjlighet att få 

svar på alla mina frågor. 

Jag har använt mig av kvalitativ metod som visar på att svaren är viktigare än hur många som 

har svarat. Även om den kvalitativa metoden innehåller en del kvantitativ metod. Desto fler 

svar man får ju större kvalitet på svaren får man (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Det 

hade dock varit intressant att göra samma undersökning på fler förskolor för att synliggöra 

likheter och skillnader mellan olika arbetssätt. För att få svar på om förskolornas dagliga 

http://www.skolverket/
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arbete skiljer sig åt hade det varit bra att även göra undersökningen på förskolor som har inga 

eller få barn med annat modermål. Naturligtvis är det en brist i arbetet att det bara är två 

pedagoger som intervjuades. Detta motiveras dock av att det i den undersökta kommunen inte 

finns speciellt många pedagoger med denna speciella inriktning. Naturligtvis påverkar detta 

mitt resultat vad det gäller att kunna uttala sig om en heltäckande bild av hur pedagoger 

resonerar kring dessa frågor. I min studie är det också viktigt att ha i minne att studien bara 

svarar på hur två pedagoger resonerar kring frågorna. Som ett komplement har jag därför 

studerat hur Skolverk och Utbildningsdepartement uttrycker sin syn på frågan genom de 

styrdokument som myndigheterna producerar efter politiska beslut. I detta menar jag mig 

kunnat få jämförelsepunkter som klargör i vilken mån pedagogernas uppfattningar ligger i 

linje med, alternativt på tvärs, emot myndigheternas uppfattningar. En annan viktig 

begränsning är att jag inte studerat hur verksamheten fungerar i praktiken. 

 

 

  



 

18 

 

4. Resultat, analys och diskussion 
 

4.1 Arbete i vardagen 
 

Pedagog 2 informerade om hur de på avdelningen arbetar praktiskt i vardagen med de 

flerspråkiga barnen. Till exempel när pedagogerna i vardagen är extra tydliga med vad som 

ska hända, att de ska tvätta händerna innan de äter lunch. På förskolan finns det många 

kulturer, och det är inte någon stor händelse att det kommer nya barn från andra länder eller 

att de inte kan prata svenska. Pedagog 2 menar att det största arbetet och där barnen lär sig 

mest är i vardagssituationerna. Pedagogerna sätter ord på det de gör och är ännu tydligare med 

barnen från andra länder. För att förtydliga orden använder sig pedagogerna av kroppsspråket. 

Det som inte får glömmas bort är att barnen lär av varandra under hela dagen i de aktiviteter 

de befinner sig i. Vidare säger Pedagog 2 att barnen är vetgiriga och vill lära sig så mycket 

som möjligt. Även om pedagog 2 tränar språket med de flerspråkiga barnen finns en önskan 

om att de kunde arbeta mer planerat med de flerspråkiga barnens språkutveckling. Men det de 

gör nu menar de intervjuade pedagogerna fungerar – barnen lär sig svenska. I början är det 

mer upprepning och repetition från barnen med annat modersmål men allt eftersom börjar de 

använda det de kan och förstår. Enligt pedagog 2 har de flesta flerspråkiga barnen lärt sig så 

mycket svenska att de nästan obehindrat kan kommunicera med omgivningen efter cirka ett 

år. Pedagog 2 säger också att kraven på de flerspråkiga barnen är lika höga som på de svenska 

barnen. Men pedagogerna har förståelse för att allt inte förstås och förenklar språket vid 

behov. Det är viktigt att använda fullständiga meningar till alla barn för att barnen ska få en så 

bra språkutveckling som möjligt.  

Avdelningen där pedagog 1 arbetar har läsvila varje dag, barnen delas in i två grupper, en för 

stora barn och en för de mindre barnen. Det är inte bara barnens ålder som styr i vilken grupp 

de hamnar utan också vilket ordförråd och mognad de har. Efter läsningen frågar pedagog 1 

ofta om det som hände och barnen får återberätta med egna ord. Genom att ge barnen 

utrymme att återberätta får pedagog 1 en uppfattning om och vad barnen förstår. Barnen 

ombeds att peka på olika saker i boken de läst, till exempel var är bollen? Det stärker 

begreppsbildningen. Som omväxling till läsningen tar pedagog 1 ibland fram en språkpåse, 

språkpåsen innehåller rekvisita till sagan/sången, med syfte att träna begreppsförståelse och 

ordförståelse. På just den här specifika avdelningen får de stora barnen ibland skapa en 

gemensam berättelse. Vad eller vem berättelsen ska handla om talar pedagog 1 om. När 

berättelsen är färdig avslutas den alltid med: snipp, snapp, snut nu är sagan slut!  Sedan läses 

hela berättelsen upp och alla som varit med får en kopia. 

På avdelningen där pedagog 2 arbetar, arbetar de inte medvetet med att föra in andra språk 

hos de barn som har svenska som modersmål, det sker naturligt vid samtal under lunchen och 

andra tillfällen när pedagoger och barn samtalar. Då de kan prata om vad olika saker heter på 

olika språk. De arbetar inte med olika traditioner men de lyfter fram det svenska kulturarvet 

och de svenska traditionerna, som till exempel midsommar och jul. Det som inte ingår i de 

svenska traditionerna men som förskolan gör en gång per år, är att förskolan anordnar ett 
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knytkalas där varje familj tar med sig lite mat. Det brukar uppskattas av alla och alla får 

möjlighet att prova på olika maträtter. Det är stor uppslutning av familjer och då får alla 

träffas oberoende på vilken avdelning barnen går. 

Det mesta och största arbetet görs av pedagogerna på respektive avdelning i det vardagliga 

arbetet, men det är förskolechefen som avgör hur resurserna fördelas och vilka behov som är 

störst. Två saker som pedagog 2 påtalade är bristen på fortbildning för de som arbetar med 

flerspråkiga barn och om de flerspråkiga barnen har svårare att nå målen i läroplanen.  

Det är alltså förskolecheferna som avgör om extra resurser ska sättas in och i vilken 

omfattning. Även den förskola som jag har undersökt ger särskilt språkstöd till de flerspråkiga 

barnen, men det sker utan en modersmålslärare. Arbetet sker naturligt i vardagens aktiviteter 

(Lpfö 98). Förväntningarna på barnen är enligt pedagog 2 lika höga på alla barn. Pedagogerna 

utgår från där barnen befinner sig och försöker utmana barnen att komma till nästa steg. Nu är 

det viktigt att anpassa förväntningarna och kraven till den utvecklingsnivå där barnen befinner 

sig uttrycker pedagogen vilket stämmer väl med vad Benckert, Håland & Wallin påpekar 

(2008). 

Ibland kan det vara bättre att vara i mindre grupper där språket och leken får större utrymme 

menar Ladberg (2003), vilket också bekräftas av de intervjuade pedagogerna. I leken tränar 

barnen sin kommunikationsförmåga, det sociala samspelet, motoriken och det intellektuella 

och känslomässiga får möjlighet att utvecklas. När det gäller att väcka intresse för flera 

kulturer kan förskolan leka lekar från andra länder med rekvisita från det aktuella landet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Detta bekräftas av pedagog 2 som lyfter fram hur 

viktig leken och samspelet mellan barnen är. När barnen leker tillsammans, tränar de språket 

och kommunikationsförmågan. Pedagogerna hjälper barnen att sätta ord på det de vill säga, 

vilket ligger väl i linje med vad svenska myndigheter uttrycker (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004). Pedagog 2 säger att barnen har lärt sig att kommunicera på svenska 

efter cirka ett år. Om barnen inte har utvecklat svenska efter ett till två år är det bra att kolla 

upp om det finns någon språkstörning, då ska det kontrolleras på både svenska och på 

modersmålet (Benckert, Håland & Wallin, 2008). Detta är något som de intervjuade 

pedagogerna för fram som viktigt och absolut nödvändigt för att barnen ska få bästa möjliga 

hjälp. 
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4.2 Modersmålet och föräldrarna 
 

Några av familjerna som kommer till förskolan har inget annat språk än sitt modersmål. Vissa 

har bott i Sverige en tid och har lärt sig lite svenska, andra kan svenska bra. Det finns även de 

som förutom sitt modersmål pratar engelska utan problem. När föräldrarna kan engelska har 

pedagogerna och föräldrar ett gemensamt språk att börja kommunicera med. Pedagog 2 

uppmanar föräldrarna att prata modersmålet med barnen och det är inte ovanligt att barnen 

svarar föräldrarna på svenska. För att stärka föräldrarnas roll uppmanar pedagogerna både 

föräldrar och barn att prata sitt modersmål i hemmet. Vad pedagogerna säger är viktigt för 

barnen, och det är då lättare att få barnen att prata sitt modersmål med föräldrarna. Pedagog 2 

talar om att de använder sig av tolk vid inskolningen av de flerspråkiga barnen. Tolken finns 

med vid första tillfället som familjen besöker förskolan. Om barnen är väldigt osäkra kan 

tolken utnyttjas fler dagar. Då många av barnens föräldrar inte behärskar svenska språket så 

bra talar pedagogerna, enligt det som framkommer vid intervjuerna, extra tydligt och sakta. 

För att förstärka det som pedagogerna vill förmedla använder de sig av kroppsspråket, film 

och bilder på vad barnen gör i förskolan. Det är något som pedagogerna på båda 

avdelningarna gör. Dokumentationen och informationen måste vara så avskalat och enkelt 

som möjligt menar de. Inga onödiga ord används. Eftersom det finns föräldrar som är 

analfabeter hjälper det inte att lämna information skriftligt för dem att läsa hemma. När 

barnen behöver till exempel extra kläder, använder sig pedagogerna av kroppsspråket, de 

pekar och visar samtidigt som de använder svenska orden. Då det är många olika språk som 

finns på varje avdelning används inte tolk vid dessa tillfällen. Pedagog 2 berättar i intervjun 

att för att göra föräldrarna delaktiga i barnens språkutveckling får de lämna ord på vardagliga 

händelser och ord på viktiga saker för barnen. Så att pedagogerna kan hjälpa barnen att få 

förståelse för att det finns olika namn på samma saker. Hur man säger pappa och mamma på 

olika språk kan ge trygghet för barnen då pedagogerna förstår några ord 

I arbetet med att stärka förskolebarnens modersmål har förskolan haft ett samarbete med 

gymnasieskolan. Elever från gymnasieskolan har kommit till förskolan en dag per vecka, 

under dessa dagar är eleverna tillsammans med barnen och använder sitt modersmål. De 

pratar och läser också sagor på modersmålet. Samtidigt som förskolebarnen får träna sitt 

modersmål får eleverna träna sina kunskaper i svenska, de måste använda svenskan i samspel 

med pedagogerna på förskolan. Det här har de flesta barnen på hela förskolan tagit del av, 

beroende på om barn och elever har samma modersmål. Det är eleverna själva som avgör om 

de vill medverka i projektet. Pedagog 1 har även ställt frågan till rektor för närområdets 

mellanstadium. Frågan gäller om flerspråkiga elever i mellanstadiet skulle kunna komma till 

förskolan för att stärka de flerspråkiga barnens språkinlärning, det genom att få möjlighet att 

tala sitt modersmål och att få höra det genom sagor. Om det blir ett samarbete är i dagsläget 

ännu inte klart. 

Att inte behärska språket innebär inte att föräldrarna kan mötas med mindre respekt och 

ärlighet än andra. Det är viktigt att vara tydlig med vilka regler som gäller på förskolan menar 

de intervjuade pedagogerna. Pedagogerna som arbetar på förskola kan inte vara rädda för 

konflikter med föräldrarna. Föräldrarna till de flerspråkiga barnen på förskolan, är med och 

1
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utformar en ordlista med de ord som är viktiga för deras barn och med ord för saker som är 

bra att kunna. På avdelningen där pedagog 1 arbetar, har de pärmar med innehåll som visar 

ord/bild på saker som kläder, mat, leksaker, familjen, djur, traditioner och så vidare. Tanken 

bakom är att tillsammans med föräldrarna ska barnen träna några ord varje vecka. I arbetet 

med barnens språkutveckling är föräldrarna en viktig tillgång. Med föräldrarnas hjälp kan det 

sättas upp olika alfabet från olika länder på väggarna, visa föremål från olika länder, 

föräldrarna kan komma och berätta om sina traditioner. Då det inte finns någon pedagog på 

den här förskolan som talar barnens modersmål kan de inte bekräfta det barnet kan, barn 

behöver bekräftelse på det de kan för att känna trygghet i förskolan. Det är en viktig sak att 

tänka på att föräldrarna bekräftar det barnet kan och lär sig, på båda språken. Pedagogerna kan 

bara ge bekräftelse på det barnen har lärt sig på svenska. En sak som bekräftar barnens och 

föräldrarnas identitet är skylten på dörren som hälsar välkommen på flera språk. Att kartan 

visar var familjen kommer från ger tillfälle till samtal om hemlandet. Barnens anpassning och 

språkinlärning speglar föräldrarnas känslor för Sverige (Ladberg, 2003). Detta bekräftas av de 

intervjuade pedagogerna. När det gäller barnens språkutveckling är det viktigt att föräldrarna 

uppmuntras till att tala sitt modersmål med barnet. Pedagogerna spelar en viktig roll för 

familjen. Pedagogerna kan aktivt uppmuntra familjerna att tala sitt modersmål hemma 

(Arnqvist, 1993) vilket stämmer väl med den målsättning som de intervjuade pedagogerna 

uppger för sin verksamhet. För att barnen ska förstå att det är bra på förskolan behöver 

föräldrarna känna sig trygga med personalen och förskolan. Föräldrarnas känslor talar om för 

barnen huruvida de ska trivas eller inte. När pedagogerna diskuterar med föräldrarna om 

barnets utveckling underlättas det om verksamheten är dokumenterad. När de intervjuade 

pedagogerna gör dokumentationen använder de så få ord som möjligt, bilder på vad barnen 

gör talar sitt eget språk. Många ord försvårar det pedagogerna vill förmedla till barnen och 

föräldrarna. En metod de intervjuade pedagogerna använder sig av för att dokumentera är när 

pedagog 1 skriver ner barnens berättelser och delger de barn som varit delaktiga. Det är en 

dokumentation som visar hur barnen utvecklas språkligt. I berättelserna blir det tydligt vad 

som barnen behöver utveckla och vad de faktiskt kan, vilket också det stöds av hur 

myndigheter uttrycker saken (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
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4.3 Verktyg 
 

Pedagog 2 svarar hur de arbetar för att stärka ordens betydelse för de flerspråkiga barnen. 

Bland annat används språkpåsar, som är påsar som innehåller olika saker som stöd för 

berättelsen. Pedagogerna dramatiserar också berättelser, det brukar sluta med att barnen själva 

gör dramatiseringen för varandra. I vilken utsträckning barnen är intresserade av böcker styr 

hur de kan användas. På förskolan har de ett ”språkskåp” som innehåller bilder och 

plockmaterial till olika sagor, spel och böcker på andra språk som föräldrarna kan låna hem. 

Genom att använda det här materialet kan en förförståelse för berättelsen skapas. Förskolorna 

är ålagda att arbeta mer med matematiken och om begreppen saknas hos barnen med annat 

modersmål blir matematiken svårare. Då ska barnen tillägna sig både nya begrepp och nya 

kunskaper.  Att använda sig av material är bra för alla barn då det är lättare att ta till sig 

kunskap när man gör olika saker, uttrycker de intervjuade pedagogerna. Att arbeta med 

utomhus-matematik är utvecklande, lärorikt och framförallt roligt för både barn och 

pedagoger är en uppfattning som tydligt framkommer vid intervjuerna. På avdelningen där 

pedagog 1 arbetar de med pärmar som innehåller ord/bild på saker som kläder, mat, leksaker, 

familjen, djur, traditioner och så vidare. Tanken bakom är att de ska träna ord tillsammans 

med föräldrarna, exempelvis fem ord per vecka. Även på avdelningen där pedagog 1 arbetar 

tas varje tillfälle i akt att träna svenska, när de klär på sig kläder, toalettbesök, vid 

matsituationen, pussel, spel, målning och så vidare. Med andra ord så tränas ord vid varje 

situation hela dagen. Pedagog 2 tränar språket med de barn som behöver extra träning. Då 

använder pedagogerna sig av pekböcker och begreppsböcker som innehåller det barnen 

behöver få förståelse för, till exempel toalett, stol, kläder mm. Pedagogerna använder även 

böcker med mindre text som speglar barnens intresse, om traktorer är det stora intresset så 

används böcker om traktorer. Det som är viktigt att tänka på är att använda böcker som är 

anpassade för den ålder som barnen befinner sig i. Utifrån vad som finns på bilderna uppstår 

en pratstund om vad det är och vilka färger det är. Det går att prata mycket om vad en bild 

visar, menar de intervjuade pedagogerna.  

Pedagog 1 lånade under våren skivor/band av föräldrarna med musik från olika länder. Till 

musiken dansade både barn och pedagoger. Då förskolans lokaler är för små att dansa i, så 

användes en närliggande lokal att dansa i. Att dansa till musiken var alla avdelningarna med 

och gjorde. Pedagog 1 avslutar med att tala om att den här terminen har de för avsikt att under 

en ”språk dag” erbjuda extra resurs med språkligt arbete till samtliga avdelningar på 

förskolan. Använda pärmen, språkpåsar och sagor för att stärka barnens ordförståelse utpekas 

som de centrala verktygen av de intervjuade pedagogerna. På dörren in till avdelningen där 

pedagog 1 arbetar står det VÄLKOMMEN, dels på svenska men även på många andra språk. 

Inne på avdelningen finns en världskarta uppsatt, med respektive barns hemlands flagga. 

Under flaggorna sitter foton på barnen och trådar leder till deras ursprungsländer på kartan. 

Alla som arbetar i förskolan behöver kontinuerlig utbildning för att kunna bemöta barnen och 

familjerna av utländsk härkomst (Regeringskansliet, 2010), vilket är något som också 

framkommer vid intervjuerna med pedagogerna. I förskollärarutbildningen är det viktigt att 

det ingår kurser som behandlar barns utveckling och behov, förutsättningar och rättigheter 
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(Socialdepartementet, 2011). Detta är något som också särskilt tas upp som ett behov av de 

intervjuade pedagogerna tillsammans med behovet av fortbildning.  

Under våren lånade pedagog 1, som redan beskrivits, skivor/band, av föräldrarna, med musik 

från olika länder. Till musiken dansade både barn och pedagoger. För att se värdet av många 

kulturer, och stimulera barnen att använda språket svenska, leks det lekar som innehåller sång 

och musik, vilket stämmer väl med hur myndigheterna ser på vikten av detta (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004). Genom att ge barnen språkmelodi, rörelse och rytm är rim, sånger 

och rörelsevisor en bra metod att använda sig av i förskolan. Med rörelser till en sång får det 

flerspråkiga barnet en kroppslig förstärkning av ordens betydelser. Detta är också något som 

särskilt tas upp inom forskningen (Ladberg, 2003). När förskolan delar in barnen i mindre 

grupper vid olika aktiviteter, till exempel läsgrupper, får leken och språket stort utrymme. 

Vikten av detta är också något som särskilt lyfts inom viss forskning (se t.ex. Ladberg, 2003). 

Leken hjälper de flerspråkiga barnen att få en förståelse för det svenska språkets ord och 

begrepp då det sker naturligt i samspel med andra barn (Gustavsson, 2004). På båda 

avdelningarna använder de sig av böcker i arbetet med att stärka barnens språkutveckling. När 

pedagogerna läser för barnen får de flerspråkiga barnen hör svenska språkets språkmönster 

och melodi (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Bilderna i böckerna ger förståelse för 

innehållet. När pedagogerna läser berättelser och sagor för barnen får de inspiration och olika 

modeller på hur berättelser kan skrivas. På en av avdelningarna komponerar barnen berättelser 

tillsammans i gruppen som sedan delas med de barn som var delaktiga. Genom det arbetet 

menar de intervjuade pedagogerna att barnen får träning av ord, grammatik och uttal. För att 

få igång barnens tankar kan man utgå från en gemensam erfarenhet som till exempel en 

utflykt för att utifrån den skriva en berättelse. På förskolan arbetar de inte bara med att läsa 

böcker utan de använder sig även av rim, ramsor, sång och musik som hjälper barnen att 

utveckla språk och språkmelodi. När man samtidigt, som man sjunger en sång om till exempel 

en spindel håller man fram en bild på en spindel vilket hjälper det barnen att förstå vad sången 

handlar om. När vi läser böcker för barnen i förskolan får barnen höra svenskans 

språkmönster, uttrycker pedagogerna. Innan barnen har börjat förstå svenska språket är det 

bra att börja med böcker som har bilder och lite text. Det ska helst vara böcker som speglar 

barnens intresse. (Myndigheten för skolutveckling, 2004). Detta är något som de intervjuade 

pedagogerna också för fram. 

En sak som pedagog 2 påtalade, vilken redan nämnts, är avsaknaden av fortbildning för de 

som arbetar med flerspråkiga barn. Då all kunskap är färskvara krävs det kontinuerlig 

fortbildning för att nya kunskaper ska tillgodogöras och den kunskap pedagogerna redan har 

behöver näring för att inte falla i glömska, var en uppfattning som framkom vid ett flertal 

tillfällen under intervjuerna.  

”Kommunen är ansvarig för att vid behov tillhandahålla kompetensutveckling så 

att personalen i tillräckligt hög grad har kompetens att arbeta med språk och 

mångfald i barngruppen” (Skolverket, 2005:35). 
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5. Sammanfattning 
 

Det här ämnet har jag valt för att jag själv vill få mer kunskap om att arbeta med flerspråkiga 

barn och jag vill gärna ta del av några erfarna pedagogers upplevelser. Genom att undersöka 

det här ämnet har jag fått en större förståelse för hur viktigt det är att kombinera erfarenhet 

med forskning. Forskningen ger pedagogerna andra sätt att tänka på när de upplever att 

arbetet går på rutin och barnen inte utvecklar sin språkutveckling och språkinlärning. 

Uppsatsen ger även andra möjlighet att ta del av vad jag har kommit fram till. 

Jag har valt att intervjua två pedagoger på en mångkulturell förskola. Pedagogerna arbetar 

båda med barn från olika länder. Eftersom pedagogerna arbetar på olika avdelningar men på 

samma förskola fick jag olika svar från dem, arbetssätten mellan avdelningarna skiljer sig 

följaktigen åt. Mitt resultat visar på att även om arbetet skiljer sig åt uttrycker båda 

intervjuade pedagoger åsikter vilka stämmer väl in med de centrala rekommendationer och 

direktiv som skickas ut. På de aktuella avdelningarna är barnen från tre år upp till fem år.  

På den undersökta förskolan är de flerspråkiga barnen delade på de olika avdelningarna. Att 

de är spridda på olika avdelningar beror på var det finns plats när barnen ska börja förskolan, 

vilket stämmer väl i relation till hur Skolverket uttrycker framgångsrika arbetsmodeller.  

”Om antalet språk och kulturer begränsas i grupperna har personalen större 

möjligheter att utveckla sin kompetens kring de olika språken och kulturerna, 

vilket främjar barnens kulturella identitet och underlättar språkutvecklingen” 

(Skolverket, 2005:36).  

När man inte kan ett språk och inte vet hur samhället fungerar kan det göra att man känner oro 

och otrygghet är en uppfattning som är vanligt förekommande i den forskning jag tagit del av 

inför det här arbetet. När man kan kommunicera med omgivningen känner sig människan 

tryggare och oron kommer att minska. Detta är något som vid flera tillfällen framkommer som 

en uppfattning vid intervjuerna med pedagogerna. Övriga uppfattningar som styrks av både 

forskningen och de intervjuade pedagogerna är att erövra svenska språket tar olika lång tid 

men barnen lär sig oftast fortare än föräldrarna och att barnen lär sig fort har att göra med 

deras vilja att kommunicera med de andra barnen, och medan de lär sig språket har de roligt. 

Genom att aktivt arbeta med språkutvecklingen i vardagen på förskolan utmanas 

förskollärarna till att hitta nya arbetsmetoder. Den här förskolan synes ha en väl fungerande 

plan för hur de arbetar med flerspråkiga barn, men som inom alla områden är det bra att hitta 

nya arbetssätt och utmaningar, vilket de intervjuade pedagogerna särskilt för fram. Att ha 

många metoder att välja på är bra enligt en stor del av forskningen då det gäller att vara 

uppfinningsrik i arbetet med barn. Barn tröttnar fort på det som inte utmanar dem. När något 

blir tråkigt vill barnen helt enkelt inte genomföra det. Alla lär vi oss bättre när vi har roligt. 

Arbetet på de här två avdelningarna sker inte på samma sätt även om det handlar om samma 

förskola. Grundidén är dock densamma. Att aktivt stärka de flerspråkiga barnens 

språkutveckling så att de kan ingå i vårt mångkulturella samhälle som trygga medborgare. På 

den här förskolan arbetar de aktivt varje dag med språkutveckling enligt de intervjuade 



 

25 

 

pedagogerna, för att stärka alla barns språk. De som behöver extra stöd i sin språkutveckling 

sägs få det. I arbetsgruppen, som pedagog 1 ingår i, samarbetar de med en specialpedagog. 

Specialpedagogen hjälper förskolorna att utarbeta ett arbetssätt som ska fungera i vardagen. 

Specialpedagogen har en kompetens som hjälper pedagogerna i förskolan när det behövs mer 

eller andra arbetssätt. Pedagogerna får stöd av specialpedagogen att ta fram material utöver 

det de har, och ser med nya ögon vad som fungerar och inte fungerar i vardagen på förskolan, 

för att arbetet skall fungera bra för både pedagoger och barn. Båda de intervjuade 

pedagogerna menar att man i vardagen därför funnit ett bra sätt att samarbeta kring de barn 

som behöver extra språkträning, oberoende av skälen till detta. Att de flerspråkiga barnen kan 

kommunicera på svenska efter ett till två år som pedagogerna uttrycker det är på många sätt 

imponerande. Barnens motivation är antagligen högre då de har behov av att lära sig svenska 

då barn och pedagoger i förskolan inte talar samma språk som dem.  

Då språk är en färskvara är det viktigt att de flerspråkiga familjerna använder sitt modersmål 

så att det bevaras och inte försvinner, vilket med tydlighet påpekas inom både forskningen 

och av de intervjuade pedagogerna. När pedagogerna samarbetar med föräldrarna uttrycker de 

att det är viktigt att diskutera familjernas värderingar som de kan ha med sig från hemlandet. 

Kultur innehåller mer än det synliga och att i vårt möte med familjer från andra länder 

förknippa ordet kultur med identitet, normer och värderingar är svårare uttrycker Benckert, 

Håland & Wallin (2008), vilket också framkommer i intervjuerna med pedagogerna. 

 

Det den här förskolan kan utveckla är att arbeta mer över avdelningarna. När barn från olika 

avdelningar, med liknande bakgrund och samma modersmål träffas får barnen stöd och hjälp 

av varandra i sin språkutveckling. Att det sker under roliga former som dans och lek är mer 

utvecklande än om barnen skulle sitta ensam, eller med någon enstaka kamrat, med en 

pedagog och träna på ord. 
 

”Finns det flera barn som har samma modersmål är det viktigt att se till att de får 

möjlighet att leka tillsammans” (Myndigheten för skolutveckling, 2004:43). 

 
Det här arbetet har väckt ett flertal nya frågor hos mig såsom.  

Får de flerspråkiga barnen ett försprång när det gäller att tillägna sig nya språk, om vi jämför 

med de svenska barnen som oftast kommer i kontakt med endast ett språk?  

Är det vi svenska vuxna som begränsar vad och hur barnen lär sig nya språk?  

Har de flerspråkiga barnen svårare att nå målen i läroplanen? 

För att få svar på dessa frågor skulle en mer utökad studie med ett annat upplägg behöva 

genomföras, men jag vill mena att mitt arbete på ett tydligt sätt visar vikten av att tänka 

igenom hur man bör arbeta med barn som är flerspråkiga och att det också finns bra metoder 

att använda för att stärka dessa barn i deras språkutveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagog 1 och 2 
 

 Kan alla barnen/föräldrarna svenska språket när de kommer till förskolan? 

 Använder förskolan tolk, i så fall när? 

 Hur kommunicerar ni med föräldrarna om de inte behärskar svenskan? 

 Hur förmedlar ni information till föräldrarna? 

 Hur gör ni föräldrarna delaktiga i förskolans verksamhet? 

 Hur arbetar ni med flerspråkiga barns inlärning av svenska språket? 

 Hur lång tid tar det innan de flerspråkiga barnen kommunicerar med andra på 

svenska? 

 När lär sig barnen bäst? 

 Har ni avsatt särskild tid för att arbeta enbart med de flerspråkiga barnen? 

 Vad gör förskolan för att stärka de flerspråkiga barnens inlärning av svenska? 

 Lär sig de svenska barnen andra språk? 

 Hur arbetar ni med de olika kulturernas traditioner? 

 Anser du att det behövs mer eller någon särskild utbildning för att arbeta i en 

mångkulturell förskola? 

 

 

 


