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Sammanfattning: 

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) ska förskolan sträva efter att arbeta språkutvecklande och stimulerande 

på både svenska och andra modersmål som förekommer i barngruppen. Samtidigt ger inte Lpfö 98 några 

konkreta förslag för hur pedagogerna ska arbeta med detta mål. Syftet för denna studie var att undersöka hur 

pedagoger i mångkulturella förskolor hanterar flerspråkighet och vilka attityder de har till den. För att 

genomföra denna studie intervjuades fem pedagoger i mångkulturella förskolor och observationer gjordes i 

naturliga situationer i en av förskolorna. Studiens resultat visade att alla respondenter tänker positivt kring 

flerspråkighet och medvetet arbetar med den. De tänker på sin språkanvändning och använder både vardagliga 

situationer och planerade aktiviteter för att utveckla barnens språk. Pedagogerna berättade att högläsning, 

sångsamlingar och måltider är de mest språkstimulerande aktiviteterna för de flerspråkiga barnen. 

Observationerna visade att flerspråkig personal spelar en stor roll för att barn ska känna det naturligt att tala sitt 

modersmål i förskolans miljö. Tyvärr är det svårt att få fram flerspråkig personal för alla barns modersmål i alla 

förskolor. Detta leder till svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn och kan leda till att inte alla barn får samma 

förutsättningar inför kommande skolgång, beroende på det språk de talar. 
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1 Inledning 
Detta arbete handlar om flerspråkighet i förskolan. Språket är en stor del av människors 

kultur som är kopplat till nationell identitet och psykologi. De flesta människor i världen är 

flerspråkiga och anser sin flerspråkighet som en vanlig del av sitt liv (Skolverket, 2019, s. 2). 

På grund av instabila politiska situationer i världen, samt fattigdom, söker många människor 

ifrån olika delar av världen ett bättre liv för sig själva och sina barn i andra länder. 

Äktenskapen mellan människor som talar olika språk är också mycket vanliga nu. Sverige har 

tagit emot och hjälpt många människor som varit på flykt ifrån sina länder och är nu ett 

mångkulturellt land, ett land där många olika kulturer och språk möts. År 2017 hade ca 24 

procent av den svenska befolkningen en utländsk bakgrund. Antingen var de själva födda 

utomlands eller så hade de två utrikes födda föräldrar (Migrationsinfo, 2019). Vart femte barn 

som går i en svensk förskola har ett annat modersmål än svenska, så i de flesta förskolor i 

svenska stora städer träffar pedagoger barn som är två- eller även flerspråkiga (Skolverket, 

2013, s. 4). Mångkulturella förskolor är snarare norm än någonting annorlunda i det svenska 

samhället. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) påpekar att lärande och språk är hopknutna på samma sätt 

som språk och utveckling av personens identitet (Skolverket, 2016). Enligt Lpfö 98 är det 

förskolepersonalen som i första hand är ansvariga för barnens språkutveckling, både när det 

gäller svenska och ett eventuellt annat modersmål. Det är pedagogerna som ska stimulera 

barnens nyfikenhet och intresse för språken. Lpfö 98 betonar att det är viktigt för barn med 

utländsk bakgrund att få en bra nivå på sitt modersmål, eftersom det hjälper dem att lära sig 

svenska men också att utvecklas på andra områden. 

Lpfö 98 säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det är förskolan som 

ska bygga en stabil grund som ska hjälpa barnet att få en bra start i skolan oavsett vilket 

modersmål barnet talar. Pedagogernas positiva attityder och deras medvetna arbete med 

flerspråkighet är väldigt viktiga för barnens utveckling och lärande. Pedagogerna på 

förskolan är oftast de första människor, efter barnens föräldrar, som barnet lär sig av och 

lyssnar på. Skolverket (2013, s. 15) säger att pedagogerna ska göra så att barnen ska känna 

det naturligt att kommunicera både på svenska och på sitt modersmål i förskolemiljön. 

Sandvik & Spurkland (2015, s. 48) påpekar att för att lära sig ett språk behöver man ha 

möjligheter att använda det. I förskolan är det pedagogernas uppgift att skapa en trygg 

omgivning där barnen ska få möjligheter för att använda sina språk. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger hanterar flerspråkighet i förskolan. 

Arbetet är baserat på dessa tre frågeställningar: 

 Fråga 1: Hur arbetar förskolepedagoger för att utveckla barnens modersmål parallellt 

med det svenska språket? 

 Fråga 2: Vilka fördelar och nackdelar ser förskolepedagoger med flerspråkighet? 

 Fråga 3: Vad behöver förskolepedagoger fokusera på för att flerspråkiga barn ska ha 

en bra start i skolan? 

3 Bakgrund 

Arbetets tema valdes beroende på mitt intresse för flerspråkighet och barns språkutveckling. 

Som pedagog, flerspråkig och mamma till ett tvåspråkigt barn ser jag behovet av att fördjupa 

mig i detta tema för att använda denna kunskap i mitt framtida arbete inom förskolan. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) säger att det är viktigt för barnen att använda båda sina 

språk, modersmålet och svenskan (Skolverket, 2016), där svenskan är majoritetsspråket och 

det gemensamma språket i förskolan. Däremot påpekar Puskás (2013, s. 46) att Lpfö 98 inte 

säger vilka metoder eller arbetssätt som är bra att använda i arbetet med flerspråkiga barn, för 

att kunna nå målet. Pedagogerna måste bestämma det själva. Enligt min erfarenhet känner 

många pedagoger att det är svårt att arbeta med flerspråkighet om de inte kan barnens 

modersmål. Khousravi (2017, s. 16) påpekar att många pedagoger upplever detta uppdrag 

som en utmaning i deras arbete i förskolan. Det är inte alla förskolor som har hjälp av 

modersmålspedagoger eller flerspråkiga kollegor som kan barnens modersmål (Skolverket, 

2013, s. 7). Jag har hört olika åsikter om hur flerspråkighet påverkar barnens lärande och 

utveckling. Det är därför intressant och aktuellt att undersöka hur pedagoger hanterar 

flerspråkighet i förskolan, hur de arbetar med språkutvecklingen, deras syn på flerspråkighet 

och deras fokus för att hjälpa flerspråkiga barn att förbereda sig till skolan. 

3.1 Centrala begrepp 
Skolverket skriver om de viktigaste begreppen kring temat flerspråkighet. 

 

Flerspråkighet kan ses på två olika nivåer: 
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- Individuell, handlar om en person som använder två eller flera språk vardagligen. 

- Institutionell, handlar om att en viss institution bedriver sin verksamhet på två eller 

flera olika språk. Institutionell flerspråkighet på förskolenivå är inte så vanlig i 

Sverige. 

Flerspråkiga förskolor – Skolverket berättar att när man talar om begreppet ”flerspråkig 

förskola” menas oftast en förskola där största delen av barnen har ett annat modersmål än 

svenska (Skolverket, 2013, s. 7). Vidare påpekas att förskolan inte kan anses som flerspråkig 

automatiskt bara på grund att det finns flerspråkiga barn där. 

I förskolorna som valdes för detta arbete talar barnen två eller flera språk på individuell nivå, 

därför valdes att benämna förskolorna mångkulturella och inte flerspråkiga i detta arbete. 

Flerspråkiga barn - barn som talar fler än två språk vardagligen (Skolverket, 2013, s. 8). 

Modersmål – Lpfö 98 kopplar ihop begreppet modersmål med utländsk bakgrund och ett 

annat språk än svenska (Skolverket, 2013, s. 8). 

Kodväxling – medveten användning av flera språk i ett samtal eller replik (Skolverket, 2013, 

ss. 29-30). 

Språkblandning – begreppet används oftast när man pratar om hur barn växlar mellan språk 

(Skolverket, 2013, ss. 29-30). 

Tidigare ansågs det ofta att vuxna kodväxlar och barn blandar olika språk. Nu talar man om 

att barn också kan kodväxla och tydligt skilja på språken som de växer upp med, därför talar 

man om kodväxling bland både barn och vuxna. 

3.2 Styrdokument 
Styrdokumenten lägger ett stort ansvar på förskolan för flerspråkiga barns språkutveckling på 

både svenska och modersmålet. 

Både Lpfö 98 (Skolverket, 2016, s. 10) och Skollagen (Regeringskansliet, 2015), kapitel 8, 

paragraf 2, betonar att förskolan ska arbeta språkutvecklande både när det gäller svenska och 

andra förekommande modersmål. Arbetet med språk ska vara utmanande och stimulerande 

för språk och kommunikation. Förskolan (Skolverket, 2016) ska sträva mot att barn ska 

utveckla nyanserade talspråk och intresse för skriftspråk liksom för betydelsen av symboler 

och deras vikt i kommunikationen. Barnen ska utveckla förmåga att berätta, argumentera, 
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utveckla sitt ordförråd samt sin kulturella identitet om de har en utländsk bakgrund. Vidare 

påpekar läroplanen att ett välutvecklat modersmål hjälper barn med utländsk bakgrund att 

lära sig svenska och utveckla kunskaper på andra område. Lpfö 98 (Skolverket, 2016, s. 10) 

lägger stor vikt vid både svenska och modersmål på grund av den viktiga kopplingen mellan 

språk och kulturell identitet. Det är också förskolans ansvar att barnen ska känna sig trygga i 

sin identitet, vara delaktiga i sin kultur samt lära sig att respektera andras kulturer. Skollagen 

(Regeringskansliet, 2015), kapitel 8, paragraf 2, säger att förskolan ska erbjuda en trygg 

omsorg och utveckling och lärande som ska förbereda barnen för den kommande 

utbildningen. 

Förskolor som är flerspråkiga på en institutionell nivå är ovanliga i Sverige, påpekar 

Skolverket (2013, s. 7). Svenska är huvudspråket i förskolan, men nästan all personal som 

arbetar i den svenska förskolan träffa på flerspråkighet i sin praktik. Skolverket (2013, s. 4) 

påpekar att det är nästan vart femte barn som använder mer än ett språk i det vardagliga livet. 

På grund av detta betonar Skolverket att det är viktigt att förskolans personal får kunskapar 

om flerspråkighet och flerspråkiga barns språkutveckling. 

4 Perspektiv/Teori 

Det sociokulturella perspektivet valdes som en bas till detta arbete. Lpfö 98 betonar att 

barnens språkutveckling ska ske i samspel med omgivningen och kommunikation spelar en 

stor roll för detta. Lpfö 98 betonar också, med stöd i sociokulturell teori, att lek spelar en stor 

roll för kommunikation och att barnen lär av att samspela med varandra i leken. På grund av 

det anses en sociokulturell teori som passande till detta arbete. 

Teorin förknippas med Vygotsky, den ryska psykologen som formulerade sina idéer under 

1920- och 1930-talen i Sovjetunionen (Säljö, 2014, s. 48). Den centrala idén för teorin är att 

en människa från födelsen utvecklas och lär sig i samspel med sin omgivning. Det är 

omgivningen som bestämmer på vilket sätt man får agera i den verksamhet som man befinner 

sig i. Hur barnen agerar i olika situationer är från början beroende på de vuxna i dess 

omgivning. Språket är det viktiga redskapet mellan barnet och de vuxna, som hjälper barnen 

att uttrycka sig verbalt och att lära sig samspela med omgivningen samt att lära känna den 

kultur som finns i omgivningen där barnet befinner sig. Teorin betonar att man inte kan lära 

sig ett språk utan att lära sig att tänka inom ramen för ett visst samhälle och kultur (Säljö, 

2014, s. 67). Tänkandet och kommunikationen är kopplade till varandra. När man 
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kommunicerar möter man olika nya sätt att tänka (Säljö, 2014, s. 115). Språkutvecklande 

kommunikation med andra människor ska ske i för barnen meningsfulla situationer och med 

vuxnas stöttning (Håland Anveden, 2017, s. 94). 

Vygotsky använder begreppet ´den närmaste utvecklingszonen´ när han skriver om lärande 

och utveckling (Säljö, 2014, s. 120). Han menar därmed zonen mellan vad individen kan 

klara av själv och vad som individen kan klara av tillsammans med andra. Vygotsky menar 

att med lite hjälp eller handledning kan vi lösa mer än vi skulle kunna lösa själva. Vuxna kan 

ge barnen det stöd som de behöver för att sedan klara uppgifter på egen hand. Säljö (2014, s. 

121) betonar att situationerna i skolan ofta är nära till Vygotskys idé. Det skulle vara svårt att 

klara många av momenten i skolan utan att ha stöd och hjälp av andra människor. Håland 

Anveden (2017, s. 93) betonar att Vygotsky menar att uppgifterna som barnen bör få inte ska 

vara på en för låg eller för hög nivå. Det är de lagom svåra uppgifterna som utvecklar barnen 

på det bästa sättet. 

Kunskap anses som något som man kan använda för att lösa vardagliga problem som man 

redan har erfarenheter av tidigare (Säljö, 2014, s. 125). 

5 Litteraturgenomgång 

5.1 Det mångkulturella uppdraget 

Som tidigare beskrivits så kräver Lpfö 98 att pedagoger ska arbeta språkutvecklande på båda 

språken, svenska och barnens modersmål. Puskás (2013, s. 46) påpekar att Lpfö 98 inte ger 

några konkreta förslag för att hjälpa pedagogerna i detta arbete. Detta kan leda till att 

pedagoger ofta arbetar med flerspråkighet utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter. 

Många av dem ser det som en utmaning att arbeta i en verksamhet där många barn har 

språkkunskaper i svenska som inte stämmer med deras ålder. Vidare berättar Puskás (2013, s. 

49) att många har uppfattningen att små barn lär sig nya språk enklare och snabbare än 

vuxna. Enligt olika studier som Puskás (2013, s. 49) och Håland Anveden (2017, s. 48) 

hänvisar till stämmer inte denna uppfattning utan små barn behöver träna mycket på att höra 

och tala språket för att kunna lära sig det. Det är oftast olika ifrån barn till barn hur snabbt 

hen lär sig språket och det är oftast beroende på språkbegåvningen, barnets intresse och 

motivation, menar Baker (1996, s. 39). 
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Skolverket (2019, s. 2) framhåller att det är viktigt att arbetet med flerspråkighet pågår i alla 

språkliga domäner; genom familjen, på förskolan, på skolan och på fritiden. Detta för att 

barnet ska känna det naturligt att tala två eller flera språk i det vardagliga livet. Enligt 

Skolverket (2019, s. 4) går det oftast bra för barnet att lära sig två eller flera språk parallellt, 

men det är också oftast naturligt att ett språk dominerar i vissa situationer och det andra 

språket i andra situationer. Baker (1996, s. 44) säger att det är vanligt för flerspråkiga barn att 

ha ett språk som är starkare än det andra och att barnets ordförråd på de olika språken beror 

på hur mycket och vid vilka situationer som barnet använder dem. Hoff (2006, s. 64) betonar 

att alla flerspråkiga barn är olika och det finns barn som kan tala båda sina språk ungefär på 

samma nivå och andra som har mycket stor skillnad mellan dem. Förskolan har, som tidigare 

påpekats, ett stort ansvar för barnens språkutveckling. Det är då förskolepersonalen som ska 

skaffa kunskaper om barnens språk, säger Sandvik & Spurkland (2015, s. 150). Pedagoger 

kan göra det genom anteckningar, loggbok, eller observationer som kan göras med hjälp av 

ljud eller video. Man kan också använda tester. Även föräldrarna kan hjälpa med information 

om barnets kunskaper i modersmålet. 

Skolverket (2019, s. 56) påpekar att föräldrarna har ett stort inflytande på språkinlärning och 

språkutveckling hos sina barn. Arnberg (2004, s. 45) berättar att det finns många föräldrar till 

flerspråkiga barn som visar oro för att flerspråkighet kan inverka negativt på barnens 

språkinlärning och kan leda till att språket blir försenat. Det finns många undersökningar som 

visar att flerspråkiga barn inte börjar tala senare än ett-språkiga och alla barn börjar tala olika 

snabbt oberoende av hur många språk de lär sig. Baker (1996, s. 99) påpekar även att 

flerspråkighet inte leder till senare inlärningssvårigheter, vilket många ofta tror. Det finns 

många andra orsaker till att ett barn får inlärningssvårigheter. Om barnet lär sig båda språken 

tidigt i livet, kan hen oftast språken på en lika bra nivå som de andra jämnåriga barnen. När 

pedagogerna samtalar med föräldrarna kring barnets flerspråkighet bör de tänka på att basera 

samtalet på Läroplanens syn på språkutvecklingen samt den relevanta forskningen inom detta 

område. Pedagogerna bör meddela föräldrarna hur viktigt det är att stötta barnets 

modersmålsutveckling parallellt med det svenska språket och presentera vad förskolan kan 

hjälpa till och bidra med (Håland Anveden, 2017, s. 160). Enligt Skolverket (2019, s. 5) är 

det bäst för föräldrar att tala det språk som de kan ifrån sin barndom med sina barn, och det är 

oftast deras modersmål. Det språket är oftast rikare och hjälper i allmänhet barnets 

språkutveckling bäst. Det kan vara så att föräldrarna talar olika språk som modersmål, då 

rekommenderar Skolverket (2019, s. 6) att varje förälder ska tala sitt modersmål med barnet. 
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Skolverket pekar på forskningen som säger att ett väl utvecklat modersmål hjälper vid 

inlärningen av andra språk och att språken stöttar varandra. Att blanda olika språk är vanligt 

hos små flerspråkiga barn (Skolverket, 2019, s. 10). Äldre barn blandar oftast inte språken 

som de lärde sig tidigt i livet, de växlar medvetet mellan dem. 

Khousravi (2017, s. 17) hänvisar till EU:s rekommendationer för en bra start på barnens liv. 

En av dem är att kunna kommunicera väl på sitt modersmål, samt att kunna främmande 

språk. Barn som är flerspråkiga har en bra och värdefull kompetens, påpekar hon. På grund 

av detta är det viktigt att barnet, barnets föräldrar samt pedagogerna har ett positivt tänkande 

kring flerspråkighet. Pedagogerna ska hjälpa barnet att skaffa positiva attityder till de språk 

hen talar. Språken ska vara användbara, de är viktiga för att skaffa nya vänner, bygga 

relationer, hitta information eller spela spel. Barnen ska känna sig motiverade att använda de 

olika språken (Baker, 1996, s. 38). Khousravi (2017, s. 85) betonar att språkutveckling och 

språkstimulans är det viktigaste uppdraget i förskolan, därför är det viktigt att pedagogerna 

ser flerspråkighet som en kompetens och inte som ett problem. 

För att utveckla alla barnens språk, oavsett hur många de är, i förskolan, måste pedagoger 

tänka på den språkliga miljö barnen befinner sig i, betonar Skolverket (2013, s. 64). De 

förklarar att miljön ska vara språkutvecklande och stimulerande. För att skapa en sådan miljö 

samt dokumentera och följa lärandet måste pedagogerna ha kunskaper om barnens 

språkutveckling och lärande (Sandvik & Spurkland, 2015, s. 49). För pedagogerna är det 

viktigt att tänka på att det oftast är enklare att förstå det nya språket än att börja prata själv. Så 

många barn lär sig genom att lyssna på varandra (Håland Anveden, 2017, s. 81). Håland 

Anveden (2017, s. 110) förklarar också att det är viktigt att inte förenkla språket för 

nyanlända barn. Kommunikationen ska vara anpassad till barnens ålder. Utmaningar hjälper 

även barnen att lära sig språket. Däremot är det viktigt för alla människor att bli förstådda och 

kunna uttrycka sina känslor i ord. Pedagogerna kan få hjälp ifrån barnens föräldrar att få reda 

på vad de olika känslorna heter på de olika modersmålen som finns i gruppen och hur orden 

uttalas. Sedan kan de skriva kort med ord och bilder på känslorna (Khousravi, 2017, s. 25). 

Skolverket (2013, s. 50) säger att det är viktigt att ha personal som kan barnens modersmål i 

en mångkulturell förskola och bästa sättet för språkinlärningen är att inkludera de 

pedagogerna i den vardagliga verksamheten. Flerspråkig personal är också viktig under den 

tid då barnen inte kan det gemensamma språk som används i förskolan. De kan hjälpa till 

med att översätta, utveckla modersmålet, hjälpa till att kommunicera med barnens föräldrar 
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samt hjälpa till att förstå på vilken nivå barnet ligger i modersmålet (Sandvik & Spurkland, 

2015, s. 60). 

Håland Anveden (2017, s. 78) säger att det är viktigt för barn att samarbeta med varandra. 

Genom samarbete utvecklas deras ordförråd, de lär sig förskolans regler, kultur och rutiner. 

Oftast lär de yngre barnen av de äldre genom att samarbeta. Det är därför viktigt för vuxna att 

hjälpa barnen att börja samarbeta. 

5.2 Sociala aspekter 

Det finns olika åsikter och myter kring flerspråkighet. En del föräldrar är oroliga att deras 

barn måste kunna fler än ett språk i sitt vardagliga liv. Håland Anveden (2017, s. 47) liksom 

Lpfö 98 påpekar att språk och identitet är kopplade till varandra, därför är det viktigt att 

kunna sitt modersmål för att kunna identifiera sig med någon grupp av människor. Det är 

också viktigt att kunna svenska, som är det gemensamma språket i det svenska samhället. 

Håland Anveden (2017, s. 48) berättar att många forskare visar på många fördelar med 

flerspråkighet. Till exempel har flerspråkiga personer bättre språklig medvetenhet, mer 

utvecklat abstrakt tänkande och de är bättre på att hitta alternativa vägar att lösa problem. 

Håland Anveden (2017, s. 47) påpekar också att det finns många yrken där det behövs att 

man kan kommunicera på flera språk. Det är därför en stor fördel att lära sig flera språk ifrån 

barndomen. 

En del forskare ser även att det kan finnas nackdelar med att vara flerspråkig. Baker (1996, s. 

79) påpekar att om språket inte är tillräckligt utvecklat kan det vara svårt att klara studier på 

detta språk. Arnberg (2004, s. 47) hänvisar till en del forskning som visar att flerspråkiga 

barn kan ha sämre resultat än ett-språkiga i svenska när det gäller ordförråd och grammatik. 

Däremot är orsaken till detta oftast att flerspråkiga barn har mindre kontakt med det svenska 

språket. Det finns andra undersökningar som visar att deras kunskaper i språket ökar så fort 

de börjar ha en tätare kontakt med svenska. 

Flerspråkiga barn kan också ha problem med sin identitet (Baker, 1996, s. 80). Dock 

identifierar barn sig oftast tidigt med någon specifik grupp människor, även om de kan tala 

flera språk. 

Det är en vanlig uppfattning att flickor oftast är snabbare på att bli flerspråkiga. Baker (1996, 

s. 65) betonar att det oftast stämmer, men att det kan bero på att pedagoger har högre 

förväntningar på flickor än på pojkar i detta avseende. Det är inte bevisat att flickor lär sig 
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språket snabbare än pojkar. Däremot påverkar miljön som barn befinner sig i språkutveck-

lingen mycket mer än genus. Det språkliga samspelet mellan föräldrar och flickor eller 

pojkar, könsstereotyper och lärarnas uppträdande och förväntningar kan också ha stor 

påverkan på den skillnad könen uppvisar. 

Till sist vill jag hänvisa till Arnberg (2004, s. 50) och säga att omgivningens attityder till 

flerspråkighet och till de språk barnen talar spelar en mycket stor roll i språkutvecklingen. 

5.3 Didaktiska aspekter 

För att kunna undervisa i språket måste pedagoger tänka på vad själva språkinlärningen 

innebär. Svensson (2009, s. 15) hävdar följande: att kunna språket innebär att vara 

pragmatiskt, fonologiskt, morfologiskt, syntaktiskt och semantiskt medveten. Det betyder att 

man kan välja ord beroende på situation, identifiera ljud i orden som man använder, förstå 

hur ord bildas och böjs, hur ord kombineras till fraser och förstå ordens betydelse. 

För att kunna två eller flera språk måste barnet ha alla dessa kunskaper i de språken som hen 

talar. Arnberg (2004, s. 60) säger att enligt forskningen är det möjligt att uppnå goda resultat 

även om man lär sig tre språk parallellt, men det kräver då mycket arbete från barnet såväl 

som från föräldrar och pedagoger. Det är ändå vanligt att något av språken dominerar i alla 

fall. När barn lär sig två eller flera språk parallellt kan språken påverka varandra, säger 

Håland Anveden (2017, s. 77). Detta genom att barnet kan använda samma grammatiska 

regler för de olika språken. Vissa ljud i svenskan kan vara svåra för barn som har ett annat 

modersmål, men de ”fel” som barnet gör försvinner oftast när barnet kan språket på en högre 

nivå. 

Anne Kultti (2012) och Anders Skans (2011) har båda skrivit avhandlingar som visar viktiga 

resultat för den didaktiska aspekten av barnens språkutveckling och är därför viktiga för 

denna studie. 

Både Kultti och Skans genomförde sina studier i mångkulturella förskolor. Kultti gjorde sin 

studie i åtta olika förskolor, Skans gjorde en längre fältstudie på en förskola. 

Båda studierna handlar om pedagogernas arbete med flerspråkighet i förskolan. De båda 

visade att pedagogerna medvetet arbetar språkutvecklande genom att dels genomföra olika 

planerade pedagogiska aktiviteter och dels fokusera på språket i vardagliga situationer. Båda 

studierna genomfördes på förskolor där det fanns pedagoger som talade barnens modersmål. 

Däremot berättar Kultti (2012, s. 117) att modersmålet användes ganska begränsat i de flesta 
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aktiviteter och bara om det fanns ett gemensamt modersmål mellan några barn eller barn och 

pedagoger. Skans påpekar att i förskolan där han genomförde sin studie inkluderades andra 

språk i verksamheten på ett naturligt sätt och det visade positiva effekter på språkinlärningen. 

Svensktalande pedagoger kunde några ord på barnets modersmål, som de lärde sig av barnen. 

Barnen som deltog i Kulttis observationer kodväxlade beroende på situation och med vem de 

pratade (Kultti, 2012, s. 177). Kultti (2012, s. 177) anser också att de flesta flerspråkiga 

barnen som hon observerade redan i tidig ålder var kompetenta i sin språkanvändning och 

enkelt kunde byta modersmålet till svenska vid gemensamma aktiviteter. Skans påpekar att 

det kan finnas svårigheter med modersmålsanvändningen. Till exempel fanns det inte tillgång 

till personal som kunde alla språk som var representerade på förskolan. 

Kultti genomförde sin studie på åtta olika förskolor och berättar att i alla dessa förskolor 

genomfördes aktiviteter i små grupper, men de organiserades på olika sätt och med olika 

struktur. Det påverkade att barnen hade olika möjligheter för språkutvecklingen (Kultti, 2012, 

s. 167). Kultti menar att den pedagogiska kommunikationen med hela barngruppen liksom 

med enstaka barn är till fördel för flerspråkiga barns språkutveckling. Både Skans och Kultti 

nämnde vardagliga situationer och pedagogiska aktiviteter som lika viktiga för att utveckla 

språket hos flerspråkiga barn. Kultti (2012, s. 167) säger att enligt hennes studie är måltider, 

sångsamlingar, lek och sagostunder mycket viktiga för barnens utveckling av kommunikativa 

förmågor. Hennes observationer visade att aktiviteter såsom sagostunder och sångsamlingar 

är oftare förekommande i några av de studerade förskolorna än i andra. Skans (2011) 

presenterade också samlingar, sagoläsningar, sångstunder samt måltider som viktiga 

språkutvecklande stunder på förskolan. De flesta författare nämner vardagliga situationer och 

pedagogiska aktiviteter som lika viktiga för flerspråkiga barns språkutveckling. 

Båda Kultti och Skans påpekar att pedagogernas positiva inställning är viktiga för de 

flerspråkiga barnens språkutveckling. 

För pedagogerna är det viktigt att inte enbart arbeta språkutvecklande vid de planerade 

aktiviteterna. De flesta vardagliga situationer kan bli språkutvecklande om pedagogen 

medvetet använder språket i kommunikation med barnen. Skolverket (2013, s. 64) säger att 

språket känns mer meningsfullt för barn när det används i vardagliga situationer. Håland 

Anveden (2017, ss. 110-123) berättar att det finns många vardagliga situationer i förskolans 

verksamhet som kan användas för språkutvecklingen. Till exempel kan barn lära sig om 

kläder, kroppsdelar, färger eller prata om vädret i tamburen. I badrummet kan barnen prata 
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om tvål, vatten samt kommentera allt som görs just nu. Måltiden är en bra språkutvecklande 

stund då man oftast sitter i små grupper och har tid att prata med varandra. Man kan prata om 

olika smaker, till exempel om dukning eller lukt. Kultti (2014, s. 19) anser att måltiderna är 

bra situationer för att träna på språket och lära sig nya ord. Även Skolverket (2013, s. 65) 

poängterar att måltiderna kan vara bra tillfällen att utveckla såväl modersmålet som svenskan 

om situationen är väl planerad och organiserad. 

Gjems (2011, s. 502) betonar att vardagliga rutiner kan leda till många dialoger mellan barn 

och mellan barn och vuxna. Det är viktigt att hjälpa barnen att prata mer genom att ställa 

öppna frågor, förklara och visa sitt intresse (Gjems, 2011, s. 511). De situationerna som utgår 

ifrån barnens engagemang och intresse är oftast de mest språkutvecklande (Gjems, 2011, s. 

512). 

Det finns planerade aktiviteter och strategier som mer än andra hjälper att utveckla 

flerspråkiga barns språk. Skolverket (2013, s. 68) ser lässtunden som en av de mest 

språkutvecklande aktiviteterna. Aktiviteten ökar ordförrådet, utvecklar förmågan att berätta 

och hjälper barnet att lära sig läsa och skriva i framtiden. Det är viktigt att personalen hjälper 

alla barn att känna sig delaktiga vid högläsningen, oberoende av deras modersmål. Enligt 

Puskás (2013, s. 53) ger aktiviteten positiva effekter på språkutvecklingen för både ett- och 

flerspråkiga barn. Sandvik & Spurkland (2015, s. 93) poängterar att det är bäst att arbeta i 

små grupper när man arbetar med litteratur. Håland Anveden (2017, s. 130) ser bokspråket 

som en brygga till skolspråket, då det innehåller bredare grammatik och vokabulär än det 

vardagliga språket. Vidare säger hon (2017, s. 143) att böcker kan hjälpa vid modersmåls-

stimulering, då barnen kan läsa eller lyssna på CD oberoende av om det finns personal som 

kan barnens modersmål eller inte. Puskás (2013) berättar att det finns några olika dilemman 

som kan uppstå vid högläsningen i praktiken, det handlar t.ex. om hur mycket utrymme 

barnen ska ha för att samtala om boken. I praktiken visar det sig att pedagoger oftast läser allt 

som står i boken, men det finns situationer när det är lämpligare att samtala om boken istället. 

Nästa gruppaktivitet som både Khousravi (2017, s. 53) och Håland Anveden (2017, s. 119) 

anser vara språkutvecklande är musiksamlingen. Khousravi påpekar att musikens rytm, puls 

och rörelse hjälper till i språkinlärningen. Man kan ha bilder och olika föremål som hjälper att 

illustrera musikens innehåll, samt använda rörelse och kroppsspråk för att visa ordens 

betydelse för barnen. Både Khousravi och Håland Anveden betonar att det finns möjlighet att 
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lyssna och lära sig olika språk för att utveckla modersmålet. Däremot påpekar Khousravi att 

det viktigaste alltid är att utgå ifrån barnets intresse när det rör valet av musik. 

Håland Anveden (2017, s. 147) nämner också rim och ramsor, planerade samlingar, skapande 

och lek som bra aktiviteter för språkutvecklingen. Rim och ramsor hjälper flerspråkiga barn 

att öva på uttalet och olika språkljud. I välplanerade samlingar som har ett syfte och där 

pedagogerna använder olika pedagogiska material är det lättare att fånga barnens intresse. 

Olika former av skapande kan också hjälpa till att utöka ordförrådet genom att barnen får 

samarbeta och samtala (Håland Anveden, 2017, s. 120). Genom lek lär barnen många olika 

nya begrepp och det är viktigt för pedagogerna att använda nya ord när de leker tillsammans 

med barnen. 

Khousravi (2017, s. 61) berättar att det finns många bra pedagogiska appar för läsplattor som 

kan vara till hjälp i arbetet med flerspråkighet. Med hjälp av dem kan man arbeta med olika 

språk och utveckla barnens kreativitet. 

Puskás (2013) betonar att det är ganska vanligt att arbeta med flerspråkighet genom att 

svensktalande personal lär sig några ord på barnens modersmål och använder tecken som 

stöd. Däremot påpekar hon att det inte finns någon forskning om hur tecken som stöd 

påverkar på flerspråkiga barns språkutveckling. När svensktalande pedagoger försöker 

inkludera barnens modersmål i verksamheten kan det leda till paradoxala situationer och 

flerspråkiga barn kan ses som barn i behov av mer stöd i svenska även om det inte alltid 

stämmer. 

5.4 Kulturella aspekter 

Håland Anveden (2017, s. 75) berättar att det finns kulturella skillnader när det gäller hur 

barnens språksocialisation sker. Den första skillnaden är sättet att kommunicera med barnet. 

Det sätt som är vanligt i västvärlden kallas ’barncentrerat språktillägnande’. Vuxna anpassar 

sitt språk till barnens språkliga nivå. Till exempel pratar de vuxna med enklare ord, talar 

långsammare, upprepar och betonar viktiga ord, pekar och ställer frågor till barnet. 

Det andra sättet kallas ’situationsberoende språktillägnande’. Barnet lär sig språket genom att 

lyssna på vuxna och härma dem. Vuxna talar inte mycket med barnen innan de är tillräckligt 

mogna i sitt språk. 

Pedagogerna måste därför tänka på att det i förskolan kan finnas barn med olika bakgrund 

och med olika språkerfarenheter. 
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Flerspråkiga barn har oftast flera möjligheter att kommunicera med olika grupper av 

människor och uppleva olika kulturer och få erfarenhet av dem (Baker, 1996, s. 11). Med de 

olika språk som barnet lär sig erövrar hen ett speciellt sätt att betrakta världen, hur man beter 

sig, regler, moraliska värderingar samt kultur, så som till exempel musik, poesi och historia. 

En tvåspråkig person har ofta en kombination av två olika kulturer. Genom att möta 

människor som talar barnets modersmål och besöka olika kulturella evenemang fördjupar hen 

sig i de kulturer som varje språk innebär, menar Baker (1996, ss. 29-30). 

Khousravi (2017, s. 13) påpekar att barnen kommer från olika familjer med olika vanor och 

traditioner, och att det finns skillnader i vår kultur även om vi kommer ifrån samma land. Det 

är viktigt att tänka på det när man planerar undervisningen. Mångkulturella sätt ska alltid 

finnas med oavsett vilken bakgrund barnen har. 

6 Metod 

6.1 Val av metodansats 

Bryman (2008, s. 340) berättar att om forskaren är intresserad av människors syn och 

tolkningar är det lämpligt att göra en kvalitativ studie. Denna studie är kvalitativ, då mitt 

intresse som forskare var att se hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet, samt vad de 

själva säger om sitt arbete med flerspråkighet. För studien valdes att använda två kvalitativa 

metoder: kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt observationer. 

6.2 Intervjun som metod för datainsamling 

Bryman (2008, s. 412) beskriver att intervju är den mest använda metoden i kvalitativa 

studier. De frågeställningar som arbetet till störst del är baserat på handlar om pedagogernas 

arbete med flerspråkighet och deras gemensamma och olika sätt att hantera den. Trost (2010, 

s. 32) betonar att om frågeställningarna handlar om att hitta mönster i upplevelser och 

erfarenheter är kvalitativa intervjuer en lämplig metod att använda för arbetet. Därför tycker 

jag att den valda metoden passar bra till detta arbete. 

Varje intervju genomfördes med hjälp av en lista med teman som skulle diskuteras. De 

faktiska frågorna varierades beroende på pedagogernas svar. För att låta respondenterna 

känna frihet när de svarade samt låta deras erfarenheter styra diskussionen kring de önskade 

temana valdes i huvudsak öppna frågor. Slutna frågor användes då något behövde bekräftas 
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eller förtydligas. Bryman (2008, s. 241) berättar att det är bra att använda öppna frågor då 

forskaren inte leder respondenternas tankar och därmed kan få mer genuina svar på frågorna. 

Bryman (2008, s. 415) berättar att forskare som genomför en kvalitativ semistrukturerad 

intervju ska ha en intervjuguide, en lista med specifika teman som ska diskuteras under 

intervjun. Ordningen på frågorna kan varieras beroende på respondentens svar. Det kan också 

ställas frågor som inte tillhör ämnena på listan men som är knutna till respondentens tidigare 

svar. 

Trost (2010, s. 71) påpekar att listan med teman inte ska vara för lång och att den bara ska 

innehålla de övergripande områdena. Forskaren bör också kunna listan utantill. Listorna till 

varje intervju behöver inte vara identiska, men de måste vara jämförbara. 

6.3 Observationer som metod för datainsamling 

Observationer gjordes för att se hur det pedagogerna berättade om i intervjuerna användes i 

praktiken, samt för att komplettera informationen som samlades in med hjälp av intervjuerna. 

För arbetet valdes att göra ostrukturerade observationer och att vara en icke deltagande 

observatör. Bryman (2008, s. 266) berättar att icke-deltagande observatörer inte deltar i 

verksamheter, bara iakttar vad som pågår och gör anteckningar. 

Observationerna genomfördes med inspiration av naturliga observationer som metod. 

Bryman (2008, s. 341) berättar att naturalism är en tradition som hjälper oss att få uppfattning 

om människors samspel i deras naturliga situation. Observationerna gjorde jag genom att 

hålla mig i bakgrunden så att människorna jag observerade i så hög grad som möjligt inte 

kände av att jag fanns i verksamheten, utan att de kunde bete sig så naturligt som möjligt i 

situationerna jag observerade. 

6.4 Urval 

Arbetet gjordes i en mellanstor svensk stad på tre mångkulturella förskolor där de flesta barn 

talade två eller fler språk samt i en förskola som inte ligger i ett mångkulturellt område. På 

förskolan i området som inte är mångkulturellt är alla barn svensktalande, men även där fanns 

ganska många flerspråkiga barn. 

Pedagogerna som deltagit i studien valdes med ett strategiskt urval med tanke på att de skulle 

arbeta i förskolor och avdelningar där det fanns flerspråkiga barn. 
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Det var fem pedagoger av olika ålder och med olika lång pedagogisk erfarenhet som deltog i 

studien. Observationerna genomfördes under två dagar i en av de mångkulturella förskolorna. 

Förskolan för observationerna valdes med tanke på att det där fanns personal som kunde tala 

barnens modersmål. 

Pedagogerna kallas i detta arbeta för F1 till F5. 

F1 arbetar i en mångkulturell förskola och har 16 års erfarenhet på två olika förskolor som 

förskollärare och har alltid arbetat med flerspråkiga barn. Arbetar med barn i ålder 3-5 år. 

F2 arbetar inte i mångkulturell förskola för tillfället, men i förskolan där hen arbetar finns 

flerspråkiga barn. Har 19 års erfarenhet inom förskolan och har under alla år haft flerspråkiga 

barn i sina grupper. Arbetar med barn i ålder 3-5 år nu. 

F3 arbetar i en mångkulturell förskola, har 4 års erfarenhet som förskollärare, på samma 

arbetsplats. Arbetar med femåringar. 

F4 arbetar i en mångkulturell förskola och är en nyexaminerad förskollärare som nu arbetar 

sitt första år på förskolan. Arbetar med barn från ett till tre år. 

F5 arbetar i en mångkulturell förskola och har 6,5 års erfarenhet som förskollärare på två 

olika förskolor. Arbetar med femåringar. 

6.5 Etiska principer 

Bryman (2008, s. 126) betonar att det är viktigt att tänka på etiska frågor när man forskar. 

I detta arbete uppfylldes de viktigaste etiska principerna, vilka Bryman beskriver (2008, ss. 

131-132): 

Informationskravet handlar om att alla som deltar i studien ska informeras om studiens syfte, 

samt bli informerade om att det är frivilligt att delta i den. 

Pedagogerna, som deltog i intervjuerna, vårdnadshavarna, samt chefen för förskolan där 

observationerna gjordes, fick information om arbetets syfte samt att de deltar i studien 

frivilligt. 

Samtyckeskravet handlar om deltagarnas frivilliga samtyckte till att delta i studien. 
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Pedagogerna som deltog i intervjuerna gav sitt samtycke innan intervjuerna genomfördes. 

Observationerna i förskolan gjordes med samtycke ifrån förskolans chef samt barnens 

vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet handlar om konfidentialitet, anonymitet, för människorna som deltar i 

studien. 

Det finns inte namn på staden, förskolorna, pedagogerna eller barnen som deltog i arbetet. 

Alla pedagoger kallas ”hen” med tanke på genusperspektivet. 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade informationen som handlar om enskilda 

personer enbart får användas för forskningsmålet. All information som samlades in används 

bara för denna studie. 

6.6 Genomförande 

Innan observationerna påbörjades kontaktades förskolechef, pedagoger samt föräldrarna till 

barnen på förskolan för att få tillstånd att göra dessa observationer i förskolan, samt för att 

informera om studien som skulle göras och syftet med den. Alla som deltog i observationerna 

informerades om att de inte ska bete sig på något annorlunda eller ovanligt sätt, eller planera 

någonting speciellt på grund av observationerna utan låta mig vara en icke-deltagande 

observatör som så lite som möjligt påverkar verksamheten. 

För att dokumentera pedagogernas och barnens agerande användes anteckningsblock, miljön 

dokumenterades också med hjälp av anteckningar. 

Observationerna gjordes under två dagar på förskolan. Pedagogerna intervjuades en och en 

vid olika tillfällen på sina arbetsplatser efter arbetstid. Trost (2010, s. 67) påpekar att det inte 

är bra att intervjua personer i grupp eftersom det då kan vara svårt att få fram de enskilda 

respondenternas egna åsikter. Det finns risk att någon håller med sin kollega istället för att 

formulera sin egen åsikt, eller att de inte säger sin åsikt eftersom de vet att kollegorna inte 

håller med. 

Alla intervjuer spelades in, efter att pedagogerna gett mig tillstånd att göra så. Att spela in 

intervjuerna valdes eftersom Trost (2010, s. 74) förklarar att det är enklare att komma ihåg 

allt som diskuterades om det går att lyssna på intervjun i en lugn miljö efteråt, en eller flera 

gånger. Det var också enklare att skapa en bättre kontakt med respondenterna och fokusera på 

frågorna och dialogerna utan att tänka på att göra anteckningar. Valet av platser för 
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intervjuerna gjordes av pedagogerna själva, så att de skulle känna sig bekväma och miljön 

skulle vara lugn och ostörd. Trost (2010, s. 65) påpekar att platsen för intervjuer spelar en 

stor roll för kvaliteten på intervjun. Varje intervju tog cirka 30 minuter. 

Observationerna dokumenterades med anteckningar. Jag valde att inte ta bilder eller video på 

grund av sekretess i förskolan. 

6.7 Databearbetning/analys 

Nästa steg efter datainsamlingen var databearbetningen. Insamlade data analyserades med 

inspiration av en fenomenografisk analysmodell, som består av sju steg:  

(Dahlgren & Johansson, 2015, ss. 166-171): 

1. Bekanta sig väl med det samlade, transkriberade, materialet. 

2. Försök hitta viktiga momenten ifrån intervjuerna. 

3. Försök hitta likheter och skillnader inom materialet, jämför dem. 

4. Gör grupperingar av likheter/skillnader och kategorisera dem. 

5. Hitta likheter i kategorierna, försök hitta kärnan i dem. 

6. Nämn kategorierna. 

7. Para ihop kategorierna till färre antal. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs på dator. För att enklare kunna läsa och smidigare 

kunna arbeta med materialet skrev jag ut det. Jag läste några gånger för att bekanta mig väl 

med det och markerade sedan de viktiga momenten med en färgpenna. De viktiga delarna 

klipptes ut med sax och därefter grupperades de efter likheter samt kategoriserades. 

Kategorierna gavs namn och begränsades till ett mindre antal och sedan placerades de under 

de tre olika huvudteman som knyter an till mina frågeställningar. 

När jag genomförde observationer på förskolan antecknades dessa med block och penna. För 

att inte förlora detaljer renskrevs och kompletterades anteckningarna på dator direkt efter 

varje observationstillfälle. Efter slutförda observationer lästs de renskrivna anteckningarna 

noggrant några gånger och de viktigaste delar markerades med en färgpenna. Därefter 

jämfördes de markerade delarna med det transkriberade materialet från de intervjuer som 

gjordes i samma förskola där observationerna genomfördes. Detta för att hitta likheter och 

skillnader mellan vad pedagogen berättade till mig om sitt arbete och hur de arbetar i 

praktiken. 
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6.8 Metoddiskussion 

Metoden för observationen som jag valde är icke-deltagande observation. Den första dagen 

var det ganska svårt att ha denna roll i förskolan, därför att många av barnen, liksom 

pedagoger och annan personal, var intresserade av mig. Det gjorde att en del barn inte var så 

uppmärksamma på aktiviteterna under dagen utan istället ofta tittade på mig. Nästa dag var 

det mycket enklare att observera i förskolan, då det för mig, för personalen samt för barnen 

kändes mer naturligt att jag var där. Jag tycker att båda metoderna som valdes för arbetet 

passade bra för studiens syfte, då pedagogerna själva kunde berätta om sitt arbete och jag 

kunde se hur verksamheten fungerade. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer bedömde jag också som rätt metod för detta arbete. 

Frågorna kunde varieras beroende på pedagogernas svar och respondenterna kände sig inte 

märkbart begränsade av frågorna. Frågorna ställdes inte i någon specifik ordning, istället fick 

respondenterna känna sig fria att avvika ifrån frågorna i sina svar och deras svar fick styra 

diskussionen. 

Att kombinera dessa två metoder känns efteråt som mycket passande, eftersom det gav mig 

en bra bild av hur pedagogerna arbetade med flerspråkighet. 

7 Resultatredovisning 
I följande avsnitt redovisas intervjuer och observationer var för sig. 

7.1 Intervjuerna 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades innan nästa intervju. Materialet lästes igenom 
för att hitta de viktiga momenten för vidare analys. I analysen utgick jag från följande 
huvudteman, som knyter an till mina frågeställningar: 

7.1.1 Att utveckla flera språk parallellt 
I analysen framträdde följande sju teman: 

1. Hur pedagogerna kommunicerar med flerspråkiga barn 

2. Gruppindelning 

3. Anpassning av aktiviteter 

4. Språkstöd 

5. Pedagogiskt material 

6. Planerade och oplanerade aktiviteter 

7. Språkutvecklande arbetssätt 
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7.1.1.1  Hur pedagogerna kommunicerar med flerspråkiga barn 

Sättet som pedagogerna kommunicerar med barnen på innefattar olika delar. Dels vilket 

språk som pedagogerna använder och dels sättet de använder sitt språk på. Anpassar de 

språket på något sätt för de flerspråkiga barnen? 

Alla pedagoger som deltagit i intervjuerna använder svenska som huvudspråk när de 

kommunicerar med barnen. Däremot för att uppmärksamma barnens modersmål samt 

kommunicera med barn som inte kan så mycket svenska använder de antingen ord och små 

fraser som de kan på barnens modersmål eller översätter/kodväxlar själva, om de kan språket. 

Ibland tar de hjälp av kollegor som kan det språk som barnet talar. 

Tre av fem pedagoger berättade att det är viktigt att prata konstant när man arbetar med 

mångkulturella barn. De flesta pedagoger säger att det också är viktigt att benämna alla saker 

samt säga orden många gånger för att barnen ska minnas dem. 

”Till exempel vid matbord nämner man alla saker varje gång …. kniv, gaffel, 
vattenglas, vatten. Man tycker att man bara mantrar själv, men man gör det för 
barnens skull. Till slut fastnar det, till slut kan de säga vatten” (F1). 

De flesta pedagoger påpekade att det är viktigt att anpassa sitt språk när man arbetar med 

flerspråkiga barn, samt tänka på det enskilda barnets språknivå. 

”Meningarna ska vara enkla, korta, för att de ska hänga med och förstå” (F1). 

”Man måste prata tydligt. Prata med hela meningar, prata långsamt” (F2). 

Två av pedagogerna, F1 och F2, nämnde att tecken och bilder som stöd är en viktig del i 

kommunikationen med flerspråkiga barn. Men F1 påpekade att det är svårt för pedagoger att 

minnas tecken om de inte använder dessa konstant. 

F3 och F5 påpekar att det är bra att använda hjälp av barnen som har starkare svenska för att 

översätta och hjälpa de som har svagare svenska bland kamraterna. 

”Det styrker modersmålet för barnet som kan svenska, självkänslan och styrker 
även svenskan. Man måste tänka orden för att översätta. Och så stärker det 
barnen som får hjälpen, så det sättet är väldigt bra, tycker jag” (F5). 

F5 berättar också att flerspråkiga barn behöver få tydliga rutiner som är likadana varje dag. 

Så om barnen inte förstår så mycket svenska måste verksamheten vara begriplig på annat sätt. 

Det gör det enklare att fokusera på andra saker. F5 berättade också att de använder många 

olika estetiska uttrycksformer som hjälp till kommunikation med barnen. 
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”Vi hade några barn som inte kunde svenska. De kunde visa saker med hjälp av 
det som de målat. Berättat mycket rikare än om de bara skulle pratat” (F5). 

Sammanfattningsvis är de flesta intervjuade pedagogerna överens om att man måste tänka på 

sitt språk i arbetet med flerspråkiga barn, anpassa sitt språk, benämna saker, använda ord/ 

fraser på barnens modersmål samt kunna översätta vid behov - antingen själv eller med hjälp 

av kollegor. Två av fem pedagoger framhåller bilder och tecken som stöd och hjälpmedel i 

arbetet med flerspråkighet. Pedagog 5 nämnde estetiska uttrycksformer som hjälp i 

kommunikationen. 

7.1.1.2 Gruppindelning 

Gruppindelning är ett annat intressant område. Delas barnen in i grupper vid olika aktiviteter, 

och hur delas i så fall barnen? Sker uppdelningen efter till exempel ålder eller språk? Hur 

hanterar pedagogerna de flerspråkiga barnens inkludering i gruppen? 

Alla de fem pedagogerna berättar att de oftast arbetar i mindre grupper. De flesta 

pedagogerna förklarar att små grupper ger pedagogerna möjlighet att ge mer tid till varje 

enskilt barn och att barnen enklare kan fokusera på vad de gör. 

”Små grupper är viktiga för alla barn, men extra viktiga för flerspråkiga. Man 
kan ge mer hjälp åt dem då, fånga upp” (F5). 

De flesta pedagoger är överens om att det är bra att inte dela upp barnen beroende på ålder. 

Däremot arbetar två av fem pedagoger i barngrupper med barn av jämna åldrar, så de nämner 

andra saker som är viktiga för gruppindelning. 

Pedagogerna F1 och F4 säger att språknivå är viktigt att tänka på när man delar grupper. 

”Gruppen delas på språknivå, inte på ålder. Treåringar kunde vara med 
femåringar” (F1). 

”Vi har en blandad grupp från 1,5 till 3, nästan 4. Om jag planerar en aktivitet 
där jag ska satsa på språket så väljer jag till en grupp barn som kan passa med 
varandra och pratar på ungefär jämn nivå” (F4). 

Pedagogerna F3, F4 och F5 tänker på vilka barn som kan passa bra ihop med varandra när de 

delar grupperna. 

Det är bara F2 som säger att hen delar in grupper efter ålder och aldrig efter språknivå, så i 

grupperna kan det vara barn som inte kan så mycket svenska. 
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”Man ska tänka att barnen lär sig genom den sociala delen och 
kommunikationen med andra barn, så det är bra när det barnet är i barngruppen 
och pratar svenska med andra för att kunna lära sig svenska” (F2). 

Alla fem pedagogerna tycker att flerspråkiga barn ska vara inkluderade i gruppen, även om 

det finns svårigheter med det: 

”De kan förstå sammanhangen och hänga med i lekarna. Men innebörden är 
svårt att förstå om man inte förstår språket så bra. Det är svårt att förstå regler 
och förklaringar” (F1). 

”Men det handlar om pedagogernas roll, hur pedagogen ordnar situationer för 
att barnen ska känna sig trygga i den här gruppen och leka” (F2). 

Pedagog F4 säger att inkluderingen i gruppen inte beror på flerspråkighet eller på de språk 

barnen kan. Det beror mer på social kompetens och lekutveckling. Så flerspråkiga barn är 

inkluderade i grupper på samma sätt som andra. Pedagog F5 tycker att de flesta barn är 

inkluderade i grupper men det är pedagogerna som ska hjälpa dem att bli inkluderade även 

om de har svag svenska. 

Slutsatsen blir att det inte är så många av pedagogerna som tänker på ålder när de delar 

grupperna. Inte heller de två pedagoger som arbetar med barn i samma ålder nämnde ålder 

som anledning för gruppindelningen. De flesta tycker att barn som ska vara i samma grupp 

ska passa till varandra personligen, och två av fem pedagoger tänker att språknivån måste 

stämma. 

De flesta pedagogerna tycker att det är pedagoger som hjälper barn som inte kan så mycket 

svenska att bli inkluderade i alla fall. Alla är överens om att de flesta barnen är inkluderade 

oavsett vilka språk de pratar. 

7.1.1.3 Anpassning av aktiviteter 

Anser respondenterna att det behövs anpassning av aktiviteterna för de flerspråkiga barn som 

finns i gruppen? 

Alla fem pedagogerna berättar att de anpassar antingen valet av aktiviteter eller sättet att 

genomföra dem på grund av de flerspråkiga barnen som finns i gruppen.  

F1 och F2 berättar att de använder mycket material som kan göra aktiviteten tydligare för 

flerspråkiga barn, så som bilder, fotografier, symboler eller tecken som stöd. 

F2, F3 och F4 anpassar sitt språk i aktiviteterna. 
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”Det handlar om hur jag anpassar mig, pratar. Jag försöker att använda enklare 
ord för att de ska kunna förstå lättare. Förklarar orden på svenska och på 
arabiska. Jag frågar - vet du vad det här orden betyder? Jag visar på något sätt. 
De ska få förståelse för begrepp och ordförråd” (F3). 

F2 berättar att hen tänker på sitt språk när hen har aktiviteter med flerspråkiga barn. Hen 

sätter ord på allt, pratar långsammare och tydligare. 

F4 anpassar sig till barnens ordförståelse men påpekar att det inte är till flerspråkighet man 

anpassar sig, utan till varje enskilt barns språkliga nivå. 

”Vi anpassar oss inte för flerspråkighet, mer för individuella barn, skulle jag 
säga. Jag anpassar mig till deras ordförståelse, till exempel. Så om barn som kan 
ett mer abstrakt eller reflekterande språk, tänker jag på det i planeringen. Barn 
som är lite yngre eller inte bott lika längre i Sverige” (F4). 

F1 och F5 tänker på val av aktiviteter i sitt arbete med flerspråkiga barn. 

”Hur man planerar aktiviteter med flerspråkiga barn. Det brukar bli lite kortare 
stunder. Lite oftare, intensivare, snabbt om man kör planerade aktiviteter” (F1). 

”Vi anpassar aktiviteter. Vi jobbar mycket med 100 språklighet – med estetiska 
uttrycksformer. Det skulle jag säga är ett speciellt arbetssätt som de behöver. 
Därför att estetiska uttrycksformer ger de möjlighet att utrycka sig på ett annat 
sätt. Om de inte har orden så får de chans att teckna, måla och rita. Vi jobbar 
mycket i ateljén; målar, ritar, jobbar med lera” (F5). 

Flera av respondenterna tänker på språket när de planerar och genomför aktiviteter med 

flerspråkiga barn. Två av pedagogerna tänker på speciellt material som behövs för att vara 

tydligare när de gör aktiviteterna, så som bilder, fotografier, tecken som stöd o.s.v. 

Två av fem pedagoger nämnde att de genomför speciella aktiviteter eller aktiviteter på ett 

speciellt sätt på grund av flerspråkighet. 

Slutligen vill jag säga att alla fem pedagoger planerar och anpassar aktiviteter på något sätt 

medvetet för att utveckla språket hos de flerspråkiga barnen. 

7.1.1.4 Språkstöd 

De flesta pedagoger berättade att det tidigare fanns modersmålspedagoger i deras förskolor 

som kunde hjälpa med flerspråkiga barns språkutveckling men att dessa inte längre finns 

tillgängliga för förskolan. 
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Alla pedagoger förutom F1 berättar att i deras förskolor finns flerspråkig personal som kan 

hjälpa till med att kodväxla eller översätta vid behov. F3 kan själv en del av barnens 

modersmål. 

Tre av fem pedagoger - F2, F3 och F4 - nämnde att barnens föräldrar är delaktiga och kan 

hjälpa pedagogerna i deras arbete med språkutvecklingen. 

Däremot säger F1 att det tyvärr oftast inte finns så mycket stöd att få ifrån barnens föräldrar. 

”Där jag jobbar har föräldrarna det inte så bra socioekonomiskt och är ofta 
trötta, deprimerade. De orkar inte engagera sig i förskolan. Viktigast är att 
barnen har ätit och sovit” (F1). 

Pedagogerna F3 och F5 nämnde att barnen kan stötta varandra själva i språkutvecklingen. 

Barnen som har starkare svenska hjälper att översätta till kamraterna med svagare svenska. 

F2 och F5 berättade att det finns stöd för flerspråkiga barn på deras avdelningar. F2 berättade 

att barn som inte kan så mycket svenska kan få stöd/språkhjälp två timmar per dag. 

I F5:s förskola finns det brobyggare på ett av barnens modersmål som kommer några gånger 

per vecka och arbetar med språkträning samt med kontakten med föräldrar. De flesta 

pedagogerna påpekar att de själva har en stor del av ansvaret för utvecklingen av det svenska 

språket samt modersmålet hos barnen i förskolan. 

De flesta pedagogerna berättade att det finns någon typ av stöd eller hjälp i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling. I de flesta förskolor där de intervjuade pedagogerna 

arbetar finns det flerspråkig personal som kan översätta vid behov. Barnens föräldrar är också 

en hjälp med barnens språkutveckling. I en del förskolor finns även kommunal språkhjälp så 

som brobyggare eller språkstöd på svenska. 

Tyvärr finns det förskolor som inte har något stöd i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Där känner sig pedagogerna ensamma i detta arbete. 

7.1.1.5 Pedagogiskt material 

Vilket pedagogiskt material använder pedagogerna i arbetet med de flerspråkiga barnen? Är 

materialet på svenska eller finns det även pedagogiskt material på barnens modersmål? 
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De flesta pedagoger nämnde inte något speciell pedagogiskt material eller program som de 

använder i sitt arbete. Det är bara F2 som berättade att de använder ett pedagogiskt program 

samt pedagogiska ”appar”. 

”Det material som vi jobbar med nu är ´Före Bornholmsmodellen´. Vi tycker att 
det materialet är en bra metod för att utveckla språket hos barnen. Nu är det vårt 
bästa verktyg för att höja språket hos barnen. Vi har mycket material som 
handlar om att jobba med ord, bokstäver, rim och sammansatta ord” (F2). 

Hen berättar också att de använder läsplattor med olika pedagogiska ”appar”. 

De flesta pedagoger nämnde QR-koder som de använder i sitt arbete. De är överens om att 

QR-koder är bra på grund av att barnen kan lyssna på dem själva och att de finns på olika 

språk. 

De flesta pedagoger sa att de använder ramsor, sagor och sånger. F1, F4 och F5 berättar 

också att de använder mycket material för att kunna bygga, rita eller skapa något. F5 påpekar 

att sådant material hjälper barnen att utrycka sig om de har problem att använda det verbala 

språket. 

F1 och F4 berättar att de använder material ifrån internet som barnen kan lyssna eller läsa på 

sitt modersmål. Däremot berättar F2, F3 och F5 att de inte använder så mycket material på 

modersmålet, bara QR-koder. F2 påpekar att det inte finns material på modersmålet i 

förskolan, men de planerar att skaffa det genom kommunen. 

F3 säger att de inte har någon som kan läsa på barnens modersmål, så det är svårt att använda 

material på modersmålet. F5 påpekar att materialet finns men nästan aldrig används. 

Om vi summerar allt som pedagogerna säger, ser vi att i de flesta förskolor finns inte något 

pedagogiskt program för att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn. Däremot nämnde 

de flesta pedagoger ramsor, sånger, sagor och QR-koder som de använder i sitt dagliga 

arbete. Två pedagoger berättade om material för skapande, som hjälp i språkutvecklingen. De 

flesta nämnde att det finns material på barnens modersmål i förskolan men hälften av 

förskolorna använder det inte mycket, på grund av olika anledningar. 

7.1.1.6 Planerade och oplanerade aktiviteter 

Fyra av fem pedagoger tycker att oplanerade/vardagliga situationer är viktigast för 

flerspråkiga barnens språkutveckling. 
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”Jag tycker att planerade aktiviteter är mindre viktiga. Rutiner och vardagliga 
situationer är viktigare i början. De hjälper att hitta tryggheten. Om de är trygga 
kan de enklare ta i sig kunskapen. Överallt tränar man på språket. När man äter, 
klär på sig… hela tiden. Man måste prata konstant när man jobbar med 
mångkulturella barn” (F1). 

Vidare berättar F3 att vardagliga situationer, som till exempel dukning eller påklädning, är 

mycket viktiga för språkutvecklingen. 

”Det är hela verksamheten. Jag skulle snarare säga att det inte är någon specifik 
aktivitet som är viktig det är mer förhållningssättet” (F5). 

Pedagog F2 säger också att hen använder oplanerade situationer för språkutvecklingen. Till 

exempel när barnen spelar med varandra finns det mycket utrymme att prata. Enligt hen är 

dock planerade pedagogiska aktiviteter viktigast för språkutvecklingen. Detta då pedagogen 

har möjlighet att använda bra språkutvecklande material. Hen berättar att de arbetar med ord, 

bokstäver, rim, tränar på att skriva på läsplattor och använder appen ”book creator”. 

Andra pedagoger säger också att det finns aktiviteter, situationer som de planerar och som har 

stor vikt i språkutvecklingen. F1 säger att sånger, högläsning, ramsor, att ställa öppna frågor 

och lek med pedagoger är väldigt språkutvecklande. F3 nämner högläsningen och berättelser 

som är bra för språkutvecklingen. 

F4 säger också att högläsningen är en tydlig och bra pedagogisk aktivitet som de genomför 

varje dag. Hen påpekar att den hjälper för hörförståelse. Samtal kring böcker utvecklar sedan 

det verbala språket. Även sånger nämner hen som en bra aktivitet. Sånger har de på svenska 

och de försöker hitta sånger på de olika barnens modersmål. F5 berättar att sång och 

högläsning, berättelser och estetiska aktiviteter är aktiviteter som är bra för språkutvecklingen 

och som görs i deras förskola. 

Pedagogerna berättade att det inte finns planerade aktiviteter på barnens modersmål. I de 

flesta förskolor finns det möjlighet att översätta vid behov och använda QR-koder som hjälp 

med språket. 

De flesta pedagoger säger att högläsning och sånger är bra språkutvecklande aktiviteter som 

de ofta använder i verksamheten. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att alla respondenter använder båda typer av aktiviteter, 

planerade och oplanerade, för språkutvecklingen. De flesta lägger större vikt vid vardagliga 
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situationer när de tänker på språkutvecklingen. Däremot nämnde alla respondenter några 

olika planerade aktiviteter som enligt deras åsikter är viktiga och hjälper att utveckla språket. 

Högläsning och sånger är de mest nämnda aktiviteterna. 

Alla aktiviteter sker på svenska hos samtliga respondenter. Däremot finns det hjälp med 

översättningen och kodväxlingen i de flesta förskolor, både för planerade aktiviteter och för 

de vardagliga situationer som sker i förskolan. 

7.1.1.7 Språkutvecklande arbetssätt 

Använder respondenterna något särskilt språkutvecklande arbetssätt i det pedagogiska 

arbetet? 

Alla pedagoger nämnde språket som en stor och viktig del av arbetet med flerspråkiga barn. 

En del pedagoger nämnde de sätt som de kommunicerar och arbetar med barnen på som ett 

speciellt arbetssätt. 

”Vi arbetar med språk genom språkande förhållningssätt. Då kan det vara 
situationer som att byta blöja eller äta lunch som är lika viktigt för 
språkutveckling som att läsa en bok. Det beror på hur jag förhåller mig och hur 
jag pratar med barnen. Spontana situationer kan vara lika viktiga genom ett 
förhållningssätt som en planerad aktivitet” (F4). 

F1, F2 och F3 berättade om sitt sätt att arbeta och tala med flerspråkiga barnen, men gav inte 

något speciellt namn till det använda arbetssättet. 

F1 påpekar att man måste prata konstant och använda korta och enkla meningar när man 

arbetar med mångkulturella barn. Det är viktigt att benämna alla saker och upprepa ord 

många gånger. Bilder och fotografier är viktigt material för att tydligt visa för flerspråkiga 

barn vad som ska hända. F2 berättar att det är viktigt att prata med hela meningar, tydligt och 

långsamt med flerspråkiga barn. Att använda bilder och tecken som stöd är bra för att göra 

saker konkreta. Hen påpekar att pedagoger ska hjälpa barnen ”att forma deras tankar.” 

”Först hör barnen, använder de det i tankarna. Sedan använder de det i språket. 
Det är så Vygotsky säger, språket är så ifrån början” (F2). 

F3 berättar att de hela tiden använder språket på olika sätt. Samtalar, frågar barnen om vad de 

gör eller har gjort. När hen översätter upprepar hen alltid saker på svenska, för att barnen ska 

lära sig ordet. 
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Alla pedagoger arbetar på något speciellt sätt med flerspråkiga barn. Två av dem hade 

särskilda namn på sina arbetssätt, de andra hade det inte. De flesta arbetssätt handlade om hur 

pedagoger ska förhålla sig till sitt språk för att hjälpa barnen med språkutvecklingen. De 

flesta pedagogerna talar om att man ska anpassa sitt språk på något sätt i arbetet med 

flerspråkiga barn. 

Det är bara F2 som berättade att hen följer Vygotskys teori om språkutvecklingen i sitt 

arbetssätt. Andra pedagoger nämnde inte någon teori som de använder i sitt arbete. 

7.1.2 Fördelar och nackdelar med flerspråkighet 

Under denna rubrik presenteras pedagogernas svar som handlar om deras inställningar till 

flerspråkighet samt de fördelar och nackdelar med flerspråkighet som pedagogerna nämnde. 

Alla fem pedagoger som deltog i intervjuerna visade att de har en positiv inställning till 

flerspråkighet. 

Både F1 och F2 berättade att enligt deras erfarenhet klarar oftast flerspråkiga barn bra att lära 

sig flera språk parallellt, och utvecklingen går på samma sätt som hos ett-språkiga barn, under 

förutsättning att de inte har någon typ av språkstörning. Så det är bara bra att kunna fler språk 

än ett ifrån början, tycker de. 

F1 och F3 är överens om att de barn som kan två språk enklare kan lära sig ytterligare språk i 

framtiden. 

”Det är bra att kunna många språk. Om du lärde dig ett eller två språk till, är det 
lättare att lära sig fler. Du har förstått att det finns många fler. Det är enklare att 
kategorisera och få i sig fler språk” (F1). 

Det finns flera fördelar som pedagogerna nämner, till exempel F1 och F2 säger att barnens 

flerspråkighet är kopplat till olika kulturer och detta bidrar positivt till alla som arbetar med 

flerspråkiga barn. 

F5 berättar också att de barnen som kan flera språk på bra nivå oftast har rikare språk än de 

som bara talar ett språk. 

Hen märker också att flerspråkiga barn oftast kan reflektera över sitt språk och jämföra de 

olika språken de kan tala. Pedagogen berättar att det är en av fördelarna som hen ser med 

flerspråkighet. 
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F4 säger att det är en förmån att kunna flera språk. Hen beskriver inte varför hen tycker så, 

däremot påpekar hen att barn lär sig språk olika snabbt beroende på deras intresse och hur 

ofta pedagoger läser för barnen samt vilka ord de hör. F2 håller med om att intresset driver 

språkinlärningen och säger vidare att hen alltid utgår ifrån barnens intresse i sitt arbete. 

”Jag ska hjälpa dem att kunna. Jag ska hjälpa dem att öva på svenska, 
modersmål och kanske andra språk om de har intresse” (F2). 

Ingen respondent sa att det finns några direkta nackdelar med flerspråkighet, däremot nämnde 

de flesta en del svårigheter som flerspråkighet kan leda till. 

F1 berättade att enligt hens erfarenhet kan språkutvecklingen bli långsammare om barnet lär 

sig fler än två språk parallellt. Vidare påpekade hen att det kan vara svårare för flerspråkiga 

barn att klara tester som barnen ska klara innan skolstart, men att det är fel på testerna, inte på 

barnen. 

Samtidigt säger F4 att enligt hens erfarenhet är det svårt att säga om uppfattningen att 

flerspråkiga barn börja prata senare stämmer eller inte. 

F3 anser att en svårighet är att samma ord kan ha olika betydelse på olika språk, hen betonar 

att det kan leda till situationer där man missförstår varandra. 

F5 pratade om att det är viktigt för icke svensktalande att kunna svenska för att inte hamna 

utanför gruppen där det gemensamma språket är svenska. Hen anser att det är ett stort 

problem, inte själva flerspråkigheten i sig. 

I allmänhet ser pedagogerna mycket fler positiva saker i flerspråkighet än svårigheter. De är 

överens om att det är en förmån att kunna tala fler än ett språk. Gemensamt som en del 

pedagoger tänker på som en positiv del är att tillgången till olika kulturer, vilket flerspråkig-

het ofta leder till, ger enklare inlärning av nya språk. Det finns gemensamt en åsikt om att 

flerspråkiga barn oftast kan klara det bra att lära sig två språk parallellt, så det är bara positivt 

att kunna fler än ett språk som barn. 

En del av pedagogerna anser också att det är deras arbete och barnens intresse som är 

viktigast för att barnen ska bli flerspråkiga. 

Även om det finns några olika saker, som nämnts ovan, som pedagogerna oroar sig lite för; 

till exempel de prov som flerspråkiga barn ska kunna klara innan skolan eller osäkerheten om 

ifall flerspråkiga barn kan börja prata i samma ålder som de barn som har bara ett språk, så 
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har alla de fem intervjuade pedagogerna en positiv inställning till sitt arbete med flerspråkiga 

barn. 

7.1.3 Att ge flerspråkiga barn en god start i skolan 

För att svara på denna fråga fann jag i materialet tre olika kategorier som pedagogerna talade 

om: 

1. Kulturskillnaden 

2. Språk - möjligheter för flerspråkiga barn att nå en bra nivå i svenska språket innan 

skolan 

3. Övriga saker som pedagogerna behöver tänka på 

7.1.3.1 Kulturskillnaden 

Tre av de fem intervjuade pedagogerna (F3, F4 och F5) tycker att kulturskillnaden inte är en 

så viktig aspekt när de gäller att förbereda de flerspråkiga barnen för en bra start i skolan. 

F4 menade att kultur och flerspråkighet inte är kopplat till varandra, enligt hens åsikt. 

”Jag tror att man inte ska koppla ihop kultur och flerspråkighet. Det är två olika 
aspekter. Om man tänker på läroaspekterna med språket tror jag att man inte ska 
koppla till exempel etnicitet eller så för att det kan ge förutfattade meningar om 
hur ett språk ser ut” (F4). 

F5 påpekade att det snarare finns kulturskillnader med barnens föräldrar, än med barnen. 

”Samtidigt som de allra flesta människor har erfarenhet om skolan. Även från 
sina hemländer. Jag har inte tänkt på det” (F5). 

F3 tyckte inte heller det är viktigt att prata om kulturskillnader. F1 och F2 berättade att det är 

viktigt att visa respekt och uppmärksamma olika kulturer. F2 berättar att i förskolan kan man 

prata om kultur på en enkel nivå, det är viktigt att visa respekt för olika kulturer och arbeta 

med värdegrunden. 

F1 säger att det är svårt att prata om kultur som de inte känner så bra. Däremot berättar hen 

att de uppmärksammar barnens kultur genom att prata om deras högtider, samt visa svensk 

kultur och traditioner genom att fira svenska högtider, till exempel Lucia. Hen påpekar också 

att traditioner förändras, det kommer nya traditioner för nya generationer. 

Ingen av pedagogerna berättade att de jämför den svenska kulturen med andra kulturerna. De 

flesta respondenter tycker inte heller att de behöver tänka på skillnader i olika kulturer när de 
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arbetar med mångkulturella barn. Även de andra pedagogerna som tycker att kultur är en 

viktig aspekt, säger att det är svårt att prata om av olika anledningar, så som barnens ålder 

eller att pedagogerna själva inte kan så mycket om olika kulturer. Däremot tycker de att det är 

viktigt att uppmärksamma detta och det är viktigt att visa den svenska kulturen för barnen. 

7.1.3.2 Språk - möjligheter för flerspråkiga barn att nå en bra nivå i svenska 

språket innan skolan 

Alla pedagoger är överens om att det är viktigast att fokusera på svenska språket för att hjälpa 

de flerspråkiga barnen att ha en bra start i skolan. Alla säger också att det är möjligt för 

flerspråkiga barn att nå samma eller även högre nivå än ett språkiga/svensktalande barn innan 

de börjar skolan. 

”Det beror på deras intresse och hur mycket stöd de får. Det beror också på 
materialet som vi använder. Det finns bra material som består av lekar och 
uppgifter som gör att barn lär sig språket, övar på språket mer. Men det beror på 
om barnet har intresse för de lekarna, aktiviteterna eller inte. På förskola kan vi 
inte tvinga barnen att göra saker. Det beror på intresse, men jag som pedagog 
kan skapa intresse på ett bra och pedagogiskt sätt och kan främja lusten hos 
barnen. Pedagogernas förhållningssätt och planeringen är viktigt. Allt ingår i 
varandra” (F2). 

De flesta pedagoger säger att det beror på barnen själva och deras intresse samt pedagogernas 

arbete, vilken nivå barnen ska få på det svenska språket innan skolan. Alla pedagoger tycker 

att det är möjligt att nå en bra nivå och ser positivt på frågan. 

7.1.3.3 Övriga saker som pedagogerna behöver tänka på 

F1 tycker att flerspråkiga barn behöver lite längre tid att gå till förskolan än ett-språkiga och 

bör inte börja senare än 1,5 - 2 års ålder. 

”Om barnet kommer vid 3-3,5 år då känner man panik. Jag kommer inte hinna 
att ge grunden, stabiliteten att stå på. Om man tänker på att det är 60 gånger 
man måste höra ett ord för att komma ihåg det. Och det är alla ord, då behöver 
man mycket tid” (F1). 

F2 säger att man ska arbeta med värdegrund, jämställdhet och genus, men det är inte bara 

viktigt för de flerspråkiga barnen, utan för hela gruppen. Det är också viktigt att tänka på 

trygghet, om barnen är trygga kan de lära sig mer, påpekar hen. 

F5 berättade att det är viktigt att lära barnen att kunna ta instruktioner innan de börjar skolan 

samt att förbereda deras självständighet. Till exempel att lära dem klä på och av sig. 
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F3 och F4 pratade också om saker som det är lämpligt att överlämna till skolan och som inte 

är lämpligt. 

Övriga saker som pedagogerna nämnde som viktiga för en bra skolstart handlade mest om 

saker som berör mer eller mindre alla barn och inte bara de flerspråkiga. Det var bara F1 som 

nämnde att just flerspråkiga barn behöver vara längre tid i förskolan för att förbereda sig bra 

till skolan. 

7.1.4 Kommentarer 

Intervjuerna visade att alla fem pedagogerna arbetar med flerspråkighet på ett medvetet sätt. 

Alla ser bara fördelar med att kunna flera språk, men påpekade att det kan förekomma en del 

svårigheter. Pedagogerna visade att de har en positiv inställning till flerspråkighet samt 

berättade att arbetet med flerspråkiga barn kräver att pedagoger anpassar sig i sitt språk i 

vardagliga situationer såväl som i planerade aktiviteter. Att de anpassar valet av aktiviteter 

och det pedagogiska materialet. Pedagogerna anser vardagliga situationer som de mest 

språkutvecklande, om pedagogen tänker medvetet på språkanvändningen. Flerspråkig 

personal anses som en stor hjälp i arbetet med utveckling i både svenska och modersmålet. I 

förskolor där det inte finns hjälp av flerspråkig personal känner pedagogerna att det är svårare 

att arbeta med språk- utvecklingen. Alla pedagoger påpekade att det är de som kan hjälpa 

flerspråkiga barn att känna sig inkluderade, trygga och att få ett bra språk innan de börjar 

skolan. 

7.2 Observationerna 

Observationerna gjordes i förskolan där pedagog F4 arbetar. I förskolan finns svensktalande 

pedagoger samt de som kan tala barnens modersmål. De svensktalande pedagogerna 

genomförde bara aktiviteter på svenska. Ibland hade de hjälp av andra pedagoger som kunde 

översätta till modersmål. 

7.2.1 Fokus på språk 

Pedagogerna använde det verbala språket hela tiden, nämnde alla saker vid namn, visade med 

händerna (tecken som stöd), upprepade de ord (t.ex. färger) som var viktiga genom någon 

aktivitet många gånger. De gav tydliga instruktioner till barnen om det var något barnen 

förväntades att göra. 

- ”Släng det här smutsiga pappret i den vita papperskorgen.” 
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- ”Ta tvålen. Uppe först. Handflata mot handflata. Skölj med vatten. Försiktigt, 

koftan kan bli blöt.” 

Observationerna visade att bilder är en viktig del av förskolans verksamhet. Pedagogerna 

använde dem för att barnen skulle se tydligare vad de ska göra samt för att samtala kring dem 

med barnen. 

Till exempel en tallrik - äta lunch, en frukt - fruktsamling, kudde - sova och så vidare. Det 

fanns även bilder på saker som barnen gjort eller varit med om. 

Aktiviteter som jag observerade genomfördes i mindre grupper, ca 5 barn. Oftast var det 

liknande ålder på barnen i gruppen. Barnen som deltog i aktiviteter hade olika modersmål, 

men kunde alla prata svenska på ungefär samma nivå. 

Sångsamlingen var en vardaglig aktivitet, då barnen tränade inför Luciafirandet. De flesta 

kunde texterna och var engagerade. Estetiska aktiviteter så som måla och rita genomfördes 

båda dagarna som jag var i förskolan och var initierade av båda barnen och pedagogerna. 

Genom dessa aktiviteter samtalade pedagogerna mycket med barnen, använde färgernas 

namn, storleksbegrepp, jämförelser, och visade med tecken. 

En av dagarna förekom bokläsning. Bokläsningen genomfördes i en mindre grupp med barn 

av olika ålder, de som ville vara med. Pedagogen kommenterade bilderna, ställde frågor och 

diskuterade om barnens egna erfarenheter. 

P: ”Vad gör Ingrid?” 

B1: ”Hon sitter och hon har prickar på kläderna.” 

P: ”Du har också prickar på din klänning.” Pekar på dem. ”Vem träffade vi i skogen som 

hade prickar?” 

B2: ”Nyckelpiga.” 

Fruktstund förekom båda dagarna och det fanns många begrepp som pedagogerna samtalade 

med barnen om - del, hel, storlek, verb, namn på frukter. 

Pedagogerna använde alla vardagliga situationer där barn ställde frågor som språkutveck-

lande. Om barnen kom till dem och undrade något blev det oftast en dialog, där pedagogen 

var ledare som ställde öppna frågor till barnen. 
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På väggen fanns bilder på skogen. Barnen hade varit i skogen och sett en nyckelpiga. 

Ett barn, ca 2,5 år, kommer fram och pekar på en av bilderna: 

B: ”Titta! Nyckelpiga!” 

P: ”Ja, det är en nyckelpiga. Finns du med på bilden?” 

B: ”Ja.” 

P: ”Vad gör du där?” 

B: ” Tittar på nyckelpiga, målar.” 

P: ”Vad målar du här?” 

B: ”Jag målar nyckelpigan.” 

P: ”Vart hittade vi nyckelpigan?” 

B: ”I skogen.” 

P: ”Vad finns på andra bilden?”/…/ 

I avdelningen fanns bilder och textskyltar på väggarna, det leder ofta till samtal kring dem. 

Det är namn på färger, sångtexter med bilder, bildsymboler, bilder på aktiviteter som barnen 

deltagit i. I korridoren finns en skylt med ”hej” på olika språk. 

I vardagliga situationer kodväxlar de pedagoger som kan flera språk då och då till de andra 

språken, när de pratar med vissa barn. Pedagogerna påpekade för mig att barnen känner sig 

tryggare om någon kan prata modersmål med dem. En av de svensktalande barnskötarna 

påpekar för mig att hen benämner allt och alltid försöker prata tydligare, med korta meningar, 

samt ta bort prepositioner. Då förstår barnen henne bättre, påpekar hen. På samma sätt pratar 

hen med föräldrarna. 

7.2.2 Kommentarer 

Observationerna visade att det insamlade materialet från intervjun av pedagog F4 stämmer 

med materialet som samlades in genom observationer som en kvalitativ metod. Pedagog F4 

berättade att de mest använder vardagliga situationer för barnens språkutveckling. De dagar 

som jag var i förskolan, talade de verkligen mycket med barnen och använde alla vardagliga 

situationer för att samtala vidare och få dialog med barnen. Min närvaro i förskolan kunde 

självklart påverka pedagogernas beteende. Däremot kunde jag höra att många barn talar 

svenska på en väldigt bra nivå, de flesta barnen i gruppen var flerspråkiga och talar sitt 

modersmål hemma. Då kan jag tro att det är pedagogerna som spelar en stor roll i barnens 

språkutveckling. 
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Pedagog F4 nämnde sånger och högläsning som bra pedagogiska aktiviteter för språkutveck-

lingen. Båda aktiviteterna genomfördes de dagar som jag genomförde observationer i 

förskolan. 

Högläsningen var en tydligt språkutvecklande aktivitet, som skedde i mindre grupper. Genom 

att ställa frågor, diskutera om barnens erfarenheter och upprepa nya ord fördjupades barnens 

ordförråd, deras hörförståelse samt olika typer av språkliga medvetenheter. 

Jag kunde märka att barnen var engagerade på sångsamlingarna och kunde sångtexterna. Men 

det var svårare att se pedagogernas språkutvecklande arbete i dessa situationer, då det inte 

fanns mycket utrymme mellan sångerna. Pedagogerna pratade inte så mycket på samlingarna. 

Jag tror att det berodde på att gruppen tränade till Luciafirandet och målet var mer att kunna 

sångerna än att utveckla språket mer. Däremot är själva sångerna också en viktig del av 

språket. 

Pedagog F4 berättade att det inte fanns aktiviteter som sker på barnens modersmål, bara hjälp 

med översättningen. Jag kunde se att många olika barns modersmål användes i förskolans 

verksamhet. Det fanns några i personalen som talade med barnen på modersmålet, även med 

de som kunde svenska och använde det i de flesta situationer. Personalen översatte eller 

kodväxlade med barnen ibland. Det kändes att det var naturligt att människor talade olika 

språk i förskolans miljö. 

Pedagog 4 berättade att hen anpassar sig mer till barnens språknivå och ordförståelse än till 

flerspråkighet. Däremot påpekade en av hens kollegor att hen anpassar sitt språk just till de 

flerspråkiga barnen, hen benämner allt och försöker alltid prata tydligare, med korta 

meningar, samt ta bort prepositioner. Hen påpekar att det hjälper barnen att förstå bättre. 

Eftersom det fanns ganska många i personalen på avdelningen var det svårt att säga om de 

flesta hade samma sätt att umgås med barnen eller inte. Gemensamt var att de pratade tydligt 

och ställde öppna frågor som ledde fram till diskussioner. De använde tecken som stöd och 

visade de saker som de pratade om. 

Mina observationer visar att sätten att kommunicera med barnen stämde väldigt bra med de 

flesta sätt som pedagogerna beskrev i intervjun. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel kopplas resultatet av studien till studiens frågeställningar samt relevant 

litteratur som presenterats i litteraturkapitlet. 

8.1 Fråga 1: Hur arbetar förskolepedagoger för att utveckla barnens 

modersmål parallellt med det svenska språket? 

Pedagogerna som deltog i studien är medvetna om det forskningsresultat som Puskás (2013, 

s. 49) och Håland Anveden (2017, s. 48) hänvisar till, att små barn behöver mycket träning i 

sitt tal- och skriftspråk för att kunna lära sig det. De flesta pedagogerna säger att man måste 

prata konstant och upprepa orden många gånger för att barnen ska minnas dem. Samtidigt 

säger pedagogerna att det är viktigt att anpassa sitt språk till flerspråkiga barn samt att tänka 

på barnens språknivå när man pratar. Däremot säger Håland Anveden (2017, s. 110) att det 

inte är nödvändigt att förenkla språket för nyanlända och flerspråkiga barn. Det är viktigast 

att kommunicera med barnen anpassat till deras ålder, då utmaningarna enligt Håland 

Anveden hjälper barnen att lära sig snabbare.  

Alla respondenter berättade att de kan, och använder, ord och korta fraser på barnens 

modersmål, samt att de flesta tar hjälp av flerspråkiga kollegor som kan översätta vid behov. I 

de flesta förskolor fanns personal som kunde barnens modersmål samt föräldrar som också 

var inkluderade och kunde hjälpa med språkutvecklingen. Däremot fanns det också förskolor 

som inte hade något stöd av flerspråkig personal eller av barnens föräldrar. Skans (2011, s. 

130) kunde se samma svårigheter med modersmålsanvändning när han genomförde sin 

studie, då det inte fanns personal som kunde alla modersmål som var representerade i 

förskolan där han genomförde studien. Det skulle heller inte vara möjligt att tillgodose 

behovet av personal som behärskar alla de språk som kan förekomma i en förskola. 

Khousravi (2017, s. 25) anser att tekniken med att lära sig några ord på barnens modersmål är 

bra, då det är viktigt för barnen att vara förstådda och kunna uttrycka sina känslor med ord. 

Skans (2011, s. 123) betonade att i förskolan där han genomförde sin studie visade 

inkludering av ord på barnens modersmål i verksamheten positiva effekter på barnens 

språkinlärning. Båda Skans och Kultti berättade att det fanns personal som kunde barnens 

modersmål på de förskolorna där deras studier genomfördes. Enligt Skolverket (2013, s. 50) 

är bästa sättet för att lära sig både svenska och modersmålet parallellt att inkludera 

modersmålspedagogen i verksamheten. Flerspråkig personal anses också vara viktig när barn 
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ännu inte kan det svenska språket. Då kan personalen hjälpa till med att översätta, utveckla 

modersmålet hos barnen samt arbeta med barnens föräldrar. 

Två av pedagogerna berättade att det är bra att använda tecken som stöd för flerspråkiga barn. 

Däremot menar Puskás (2013) att det inte finns någon forskning om hur tecken som stöd 

påverkar flerspråkiga barns språkutveckling. Hon påpekar också att när svensktalande 

pedagoger inkluderar barnens modersmål i verksamheten, kan det leda till paradoxala 

situationer. Det kan även leda till att barnen anses vara i behov av särskilt stöd i svenska även 

om det inte alltid stämmer. Enligt litteraturen är tecken som stöd samt användning av några 

ord på barnens modersmål vanligt förekommande i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. 

Författarna är dock inte överens om att dessa typer av stöd är mycket språkutvecklande för 

flerspråkiga barn. 

Några av de intervjuade pedagogerna nämnde också det stöd som är bra och användbart för 

språkutvecklingen. Alla fem pedagogerna berättade att det är bra att arbeta i små grupper 

vilket även stämmer med Kulttis studie (2012). Men det kan vara olika språkutvecklande 

beroende på organisationen. De flesta av de fem pedagogerna anser att det är viktigare att 

dela in barnen i grupper efter principen att de ska passa till varandra personligen och inte i 

huvudsak enligt deras ålder eller språknivå. Två av fem pedagoger sa att barnen kan stötta 

varandra i språkutvecklingen på svenska liksom på modersmålet om det är flera i gruppen 

som talar samma språk. Håland Anveden (2017, s. 78) anser också att samarbetet mellan 

barnen är en viktig del av språkutvecklingen, som till exempel hjälper att höja barnens 

ordförråd. 

Alla pedagoger anser att vardagliga situationer är mest språkutvecklande. Hur mycket barnen 

lär sig i dessa situationer är dock beroende på pedagogernas språkanvändning och deras 

förhållningsätt till språket. Däremot berättade även alla pedagoger i min studie att det finns 

olika språkutvecklande aktiviteter som de också tycker är viktiga för språket. De flesta 

författare anser att vardagliga situationer och planerade pedagogiska aktiviteter är lika viktiga 

för språkutvecklingen, men pedagogerna måste vara medvetna om språkanvändningen när de 

kommunicerar med flerspråkiga barn. Skolverket (2013) betonar att vardagliga situationer 

kan vara väldigt språkutvecklande, då språket används i för barnen meningsfulla situationer. 

Skolverket (2013, s. 64) samt Håland Anveden (2017, ss. 110-123) säger att det finns många 

språkutvecklande situationer i förskolans vardagliga verksamhet. Gjems (2011) säger att det 
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är viktigt att uppmuntra barnen till att prata mer i vardagliga situationer genom att ställa 

frågor, förklara och visa intresse för det barnen pratar om eller gör. 

Litteraturen i likhet med de fem respondenterna nämner sångsamling, högläsning samt 

måltider som de mest språkstimulerande aktiviteterna i förskolan. Några författare nämner 

också lek, rim och ramsor samt lek tillsammans med en pedagog som bra språkutvecklande 

aktiviteter.  

8.2 Fråga 2: Vilka fördelar och nackdelar ser pedagoger med 

flerspråkighet? 

Enligt Khousravi (2017, s. 85) är det viktigt att pedagoger som arbetar i förskolan anser att 

flerspråkighet är en värdefull kompetens. De andra forskarna betonar att det finns mest 

fördelar med att kunna flera språk ifrån barndom. Pedagogerna som deltog i studien har 

positiva attityder till flerspråkighet och säger att de inte ser några nackdelar, bara många 

fördelar. Det finns emellertid några svårigheter i arbetet med flerspråkighet som pedagogerna 

berättade om. Samtidigt påpekade de att det är deras arbete och barnens intresse som hjälper 

till att utveckla flerspråkighet hos barnen. Alla respondenterna är överens med Skolverket 

(2019, s. 4), som nämner en del fördelar med flerspråkighet, till exempel bättre språklig 

medvetenhet och abstrakt tänkande, bättre problemlösningsförmåga och större möjligheter att 

hitta bra jobb i framtiden. Samtidigt är forskarna lite mindre positiva än pedagogerna i 

studien på några punkter. De berättar att det kan finnas nackdelar med att vara flerspråkig då 

språken kan bli utvecklade på olika nivå. Till exempel ifall flerspråkiga barn har olika mycket 

kontakt med de olika språken. Vissa barn som lär sig svenska parallellt med sitt modersmål, 

kan få sämre ordförråd och grammatik, om de inte får möjlighet att använda sina båda språk i 

naturliga situationer. Ju mer barnen har kontakt med språket, desto bättre blir språket, betonar 

forskarna. Detta gäller oavsett hur många språk de har kontakt med. Flerspråkiga barn kan 

också få problem med sin identitet, men de väljer oftast ganska snabbt vilken grupp av 

människor de identifierar sig med. Pedagogerna visade oro när det gäller de tester som 

flerspråkiga barn ska gå igenom före skolstarten, samt att flerspråkiga barn kan bli sena i sin 

språkutveckling. Men här hänvisar Arnberg (2004, s. 45) till forskning som visar att 

flerspråkiga barn generellt sett inte börjar tala senare än andra, och hur snabbt barnet lär sig 

är beroende på barnets utveckling, föräldrar och pedagoger – inte deras flerspråkighet. 
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8.3 Fråga 3: Vad behöver pedagoger fokusera på för att flerspråkiga barn 

ska ha en bra start i skolan? 

Alla fem pedagogerna sa att det är viktigast att fokusera på det svenska språket för att barnen 

ska få en bra start i skolan. De tycker att det är möjligt att få en bra språknivå för flerspråkiga 

barn men att det beror på barnets intresse och mognad liksom på pedagogernas arbete. 

Håland Anveden (2017, s. 48) beskriver också att hastigheten som barnen lär sig språket med 

oftast är beroende på deras språkbegåvning, intresse och motivation. Baker (1996, s. 44) 

berättar att det är vanligt för flerspråkiga barn att ha ett språk som är starkare än de andra 

beroende på hur mycket barnet använder de olika språken. Hoff (2006, s. 64) berättar att det 

är olika hos flerspråkiga barn, det finns de som har båda språken på ungefär samma nivå och 

de som har mycket skillnad mellan sina språk. De flesta pedagoger påpekade också att man 

inte behöver tänka på skillnaden mellan olika kulturer, däremot är det viktigt att uppmärk-

samma och visa respekt för olika kulturer och visa den svenska kulturen för barnen. Håland 

Anveden (2017, s. 75) berättar att det finns skillnader på de sätt som barnen lär sig språk i 

olika länder, så i förskolan kan pedagogerna träffa barn med olika språkerfarenheter. Baker 

(1996, s. 11) säger att olika språk innebär olika kultur och olika sätt att betrakta världen. 

Övriga saker som pedagogerna tycker är viktigt att fokusera på innan skolstarten är det som 

gäller alla barn och inte bara flerspråkiga. Bara en av pedagogerna betonade att flerspråkiga 

barn behöver en längre tid i förskolan för att förbereda sig inför skolan. 

8.4 Slutsatser 

Studien visade att pedagogerna som arbetar med flerspråkiga barn oftast är medvetna om sin 

språkanvändning och är bekanta med forskningsresultat och Lpfö perspektiv kring 

flerspråkighet samt Vygotskys sociokulturella teori. Däremot anpassar de flesta sitt språk 

beroende på flerspråkighet och barnens språknivå, de förenklar språket. Detta kan leda till att 

de flerspråkiga barnen får sämre nivå på sitt svenska språk än de ett-språkiga barnen innan 

skolstarten. Detta eftersom de får höra färre och inte lika svåra ord som sina svensktalande 

blivande klasskamrater. 

Varför arbetar pedagogerna i studien på detta sätt? Enligt min uppfattning utgår deras 

beteende ifrån de erfarenheter de har av att barnen förstår dem bättre om de pratar enklare. 

De kommunicerar därför så utan att tänka på ett långsiktigt perspektiv för barnens 

språkutveckling. Å andra sidan framhåller de hur viktigt det är att de samtalar med barnen, att 

de talar med hela meningar, att de benämner saker och företeelser i vardagen med deras rätta 
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namn, att barnen får höra samma ord många gånger. Pedagogerna ger åtskilliga exempel på 

hur de arbetar medvetet för att barnens ordförråd ska utvecklas. Så som en sociokulturell 

teori, vilket detta arbete är baserat på, och som Lpfö betonar, lyfter pedagogerna fram att det 

är viktigt för barn att kommunicera och samspela med varandra och med vuxna. 

Alla fem pedagoger arbetar med båda svenska och modersmål och de flesta av dem visade att 

de inte känner några större svårigheter i detta arbete. Enligt en sociokulturell teori anses 

språket som ett viktig redskap mellan barnet och vuxna, som hjälper barnet att uttrycka sig 

verbalt och lära sig samspela med sin omgivning och lära känna kulturen där hen befinner 

sig. Studien visade att alla pedagoger har stor förståelse av språkets betydelse för barnen och 

medvetet arbetar med språkutvecklingen. 

 Det finns olika metoder som pedagogerna använder för barnens språkutveckling. Många 

känner att det är viktig att uppmärksamma barnens modersmål genom att själva lära sig ord 

på det samt arbeta med tecken som stöd. Tyvärr är inte alla forskare överens om att detta är 

ett bra eller språkutvecklande sätt att arbeta på för flerspråkiga barns språkutveckling. Jag tror 

ändå inte att de sätten kan påverka negativt för språkutvecklingen, då de flesta barn oftast 

känner sig glada och stolta när något intresserar sig för deras modersmål. Tecken som stöd 

kan ses som en rolig metod som kan förtydliga när det är något som barnen inte förstår. 

Observationerna som genomfördes för studien visade också att flerspråkig personal spelar en 

stor roll för att barn ska känna det naturligt att tala olika språk i förskolans miljö. 

Alla forskare och respondenter är överens om att det är flerspråkig personal och delvis 

föräldrar som är en stor hjälp i arbetet med både modersmålet och det svenska språket för 

nyanlända barn. De pedagoger som inte har denna hjälp känner sig mycket mer oroliga och 

vill ha mer stöd i arbetet med flerspråkighet. Så som Skans (2011, s. 130) berättar, visade den 

studien också att det är orättvist att en del barn har mer stöd i sin modersmålsutveckling än 

andra, på grund av pedagogernas kompetens i de språk som finns representerade i 

förskolorna. Jag tror att det är bristen på flerspråkig personal och den ekonomiska situationen 

som påverkar denna skillnad när det gäller den hjälp som barnen kan få med sin flerspråkiga 

utveckling. Det är oftast enklare att anställa en pedagog som kan något vanligt modersmål 

och kan hjälpa några barn samtidigt än att ordna hjälp till barn med ett mindre vanligt 

modersmål. Samma situation gäller med det material som pedagoger kan hitta på olika språk 

på nätet. Det är oftast enklare att hitta material på vissa vanliga språk och svårare på andra, 

mindre vanliga, språk. Tyvärr finns det även en stor skillnad på föräldrarnas inflytande och 
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engagemang i sina barns lärande, som en av denna studies pedagoger berättade. Det är ibland 

svårt att samarbeta med föräldrarna om de är i svårare ekonomiska situationer, ofta är trötta 

och inte har energi eller engagemang för sina barn och deras utveckling. Alla sådana 

anledningar kan tyvärr leda till att barnen inte kommer att få lika bra utbildning och stöd, 

beroende på det språk de talar, deras föräldrars engagemang, förskolan där de går samt 

pedagogernas engagemang i arbete med flerspråkighet. 

De vardagliga situationerna anses vara de mest språkutvecklande hos alla fem pedagoger i 

studien och de anser alla att det är pedagogernas sätt att prata som hjälper barnen att utveckla 

språket och inte själva situationerna i sig. I litteraturen nämns att vardagliga oplanerade 

situationer och planerade aktiviteter är lika viktiga för barnens språkutveckling. Studiens 

resultat visade att de aktiviteter som ses som viktiga och extra språkutvecklande i både 

litteratur och av respondenterna är sångsamlingar, högläsning samt måltider. Bokläsningen 

och sångsamlingen var även förekommande aktiveter i förskolan där observationerna för 

studien genomfördes. Högläsningen var den mest språkutvecklande aktiviteten i studien då 

det fanns mycket utrymme för barnen att prata, diskutera och ställa frågor. 

Jag tycker att det är mycket positivt att pedagogerna bara ser fördelar med flerspråkighet, 

eftersom det är deras uppgift att samtala med barnens föräldrar och förklara hur viktigt det är 

att tala modersmålet med sina barn samt att sprida positiva attityder om det hos barnen. Inga 

pedagoger nämnde styrdokumenten eller Skolverkets syn på flerspråkighet under intervjuerna 

när fördelar och nackdelar med att vara flerspråkig diskuterades. De refererade inte heller till 

något forskningsresultat. Baker (1996, s. 99) påpekar att det är viktigt att basera samtalet om 

flerspråkiga barns språkutveckling med deras föräldrar på relevanta forskningsresultat och 

förskolans styrdokument. Att respondenterna inte angav några sådana referenser vid dessa 

intervjuer tyder på att de troligtvis inte heller anger dem vid diskussion med föräldrar. 

Oron över att flerspråkighet kan leda till en försenad språkutveckling är troligtvis baserad på 

de myter kring flerspråkiga barns språkutveckling som finns. Jag tycker att det behövs mer 

utbildning och kurser om flerspråkiga barn språkutveckling för förskolans personal så att de 

kan referera de fördelar som de ser med flerspråkighet till relevanta forskningsresultat samt 

kunna lugna eventuell oro hos föräldrarna om att flerspråkighet kan bli en nackdel för deras 

barn. 

Pedagogerna är medvetna om att flerspråkiga barn behöver träna mycket på det svenska 

språket för att få en bra start i skolan. Däremot lägger de mindre vikt på modersmålet, 
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troligtvis på grund av att det inte är det språk som ska används i skolan. Skolverket pekar på 

att forskningen visar att ett väl utvecklat modersmål hjälper vid inlärningen av andra språk. 

Intervjusvaren och observationerna visade att modersmålet spelar en stor roll i alla de 

förskolor där pedagogerna arbetar. Däremot tänker de ändå mest på det svenska språket när 

de talar om skolan. Det är viktigt att pedagogerna säger att det är möjligt att nå samma 

språknivå på det svenska språket innan skolåldern, det visar att de är medvetna om att flera 

språk inte påverkar varandras kvalitet. Pedagogerna är också medvetna om att det är deras 

uppgift att hjälpa barnen att få möjlighet att träna på och använda språken som de lär sig. De 

anser sig som ”handledare” som hjälper barnen i deras språkutveckling. Så som Vygotsky 

säger kan barnen klara mer med hjälp av en handledare än de skulle klara själva. Först lär sig 

barnen av pedagoger och sedan kan barnet fortsätta lära sig själv på egen hand inom samma 

område.  

 Det skulle vara bra för pedagogerna att tänka på de kulturella skillnader som flerspråkighet 

kan innebära. I den sociokulturella teorin påpekas att när man lär sig ett språk, lär man sig att 

tänka inom ramen för ett visst samhälle och kultur. Alla barn som går i förskolan kan ha olika 

språkerfarenheter beroende på familj och land de kommer ifrån. Jag tycker att det är viktigt 

för pedagoger att ha förståelse för varför något barn till exempel har ett annat sätt att umgås 

och lära sig språket än de andra. 

8.5 Förslag till ytterligare forskning 

Det var bara ett begränsat antal intervjuer som genomfördes och de flesta var gjorda inom 

samma geografiska område. Detta kan därför påverka att det finns mycket likheter i 

pedagogernas svar och deras sätt att arbeta med flerspråkighet. 

Observationerna genomfördes under en kort och begränsad tid och bara i en flerspråkig 

förskola. Den första dagen kände sig varken personalen eller barnen avslappnade och betedde 

sig därför inte helt som vanligt, på grund av att jag var där. Det skulle vara intressant att 

genomföra observationer under en längre tid samt på flera olika förskolor och då till exempel 

se hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i de förskolor där det inte finns lika mycket hjälp 

och stöd av flerspråkig personal. Jag tycker att det finns behov av att göra flera intervjuer i 

olika kommuner och områden för att få en bredare och djupare uppfattning om pedagogernas 

arbete med flerspråkighet. 
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