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Sammanfattning  

Följande studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar specialpedagoger och förskollärare 

har gällande hur de samverkar för att skapa förutsättningar för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Empiri har samlats in i form av semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger och förskollärare som arbetar i förskoleenheter med många flerspråkiga 

barn. Resultatet tyder på att det finns en rad utmaningar vad gäller förskolans uppdrag att 

utveckla barnens modersmål och att språkutveckling hos flerspråkiga barn främst handlar om 

att utveckla det svenska språket. Strategier för att utveckla barnens svenska bygger främst på 

att kontextualisera och skapa förståelse i kommunikationen genom olika typer av multimodala 

hjälpmedel. Då det gäller att utveckla barnens modersmål handlar strategier främst om att 

samverka med andra aktörer så som processtödjare, brobyggare och föräldrar. 

Specialpedagoger samverkar med förskollärare då det uppstår problem gällande barnens 

utveckling av svenska språket. Specialpedagogerna ger då förskollärarna stöd genom 

handledning och i vissa fall avlastning. Det är tydligt att pedagogerna vill ha ett kritiskt 

perspektiv på barn i behov av särskilt stöd men då det handlar om språkstörning framträder 

det kompensatoriska perspektivet. Vilka perspektiv som får råda beror på etiska aspekter och 

vem som har makten att bestämma. Här förefaller politiker, arbetsgivare, föräldrar och 

logopeder ha stor inverkan på förskolans arbete.  
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1	Inledning		

Huruvida flerspråkiga barns språkutveckling är en specialpedagogisk fråga kan diskuteras, 

men i skollagen (SFS 2010:800) står det att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat 

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

modersmål.” (kap. 8 10§). Skolinspektionen (2017) och Polly Björk-Willén (2018) menar 

dock att det är många förskolor som saknar arbetssätt för detta och andra (Kulttis, 2012; 

Wendin och Warström, 2018) framhåller att det på många förskolor i Sverige råder en 

enspråkig norm där fokus är att utveckla barnens svenska. Enligt Björk-Willén (2014) är 

flerspråkiga barn inte per automatik i behov av särskilt stöd men hon anser att 

flerspråkigheten kan utgöra ett hinder om omgivningen gör det till ett hinder. Torpsten (2017) 

menar att flerspråkiga barn på grund av den enspråkiga norm som råder på förskolor i Sverige 

inte kan delta fullt ut i verksamheten förrän de kan svenska. Schwartz och Palviainen	(2016) 

anser vidare att om undervisning endast fokuserar på att lära ut majoritetsspråket så kan det 

bidra till att både barnens modersmålsutveckling och andraspråksutveckling saktas ned. 

Således menar Schwartz och Palviainen	(2016) och Torpsten (2017) att flerspråkiga barn inte 

får tillgång till en undervisning där de kan nå sin fulla potential. 

 

Lutz (2013) menar att styrdokumenten är vaga när det gäller att avgöra vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Han menar dock att förskolans styrdokument har en relationell syn på 

barn i behov av särskilt stöd där behovet av stöd beror på omständigheterna i omgivningen. 

Enligt Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) finns inga tydliga 

riktlinjer för hur särskilt stöd ska ges, bara att det ska ges och att det ska finnas 

specialpedagogisk kompetens. Däremot står det i examensordningen för specialpedagoger 

(SFS 2007:638) att de ska visa förståelse för vikten av att samverka med andra, vara 

kvalificerade samtalspartners och arbeta för att undanröja hinder i lärmiljön för att skapa 

förutsättningar för barns lärande. Björk-Willén (2018) menar att det finns ett behov av att öka 

kunskaper kring flerspråkighet både på lärarutbildningar och på förskolor. Hon anser att 

pedagoger i förskolan behöver förbättra sina kunskaper gällande hur de kan arbeta för att 

utveckla undervisningen i svenska som andraspråk och samtidigt stödja och uppmuntra 

barnen i deras modersmål (Björk-Willén, 2018). Följande studie undersöker 

specialpedagogers och förskollärares uppfattningar gällande hur de samverkar för att skapa 

förutsättningar för flerspråkiga barns språkutveckling. 

 



 
2 

	

2	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers och förskollärares uppfattningar 

gällande hur de samverkar för att skapa förutsättningar för flerspråkiga barns språkutveckling. 

För att få en bild av detta har jag valt att formulera tre preciserande frågeställningar:  

• Vilka förväntningar har förskollärare på specialpedagoger i arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling?  

• Hur uppfattar specialpedagoger sin egen och förskollärarens roll gällande flerspråkiga 

barns språkutveckling?  

• Vilka strategier har specialpedagoger och förskollärare i arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling?  
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3	Definitioner	av	begrepp	

Enligt Håkansson (2003) har det varit svårt att enas kring definitioner av begrepp inom 

språkforskningen. Därför presenteras inledningsvis några begrepp som används i denna 

studie.  

 

3.1	Modersmål		

Björk-Willén (2018) menar att begreppet modersmål är komplext då det kommit att få en 

outtalad innebörd att modersmål är ett icke-svenskt språk. Hon menar också att begreppet 

modersmål antyder att barnen bara har ett modersmål. Hon anser dock att barn kan ha flera 

modersmål då många barn växer upp med föräldrar som pratar olika språk. Enligt 

Abrahamsson och Bylund (2012) brukar modersmål i vetenskapliga sammanhang likställas 

med begreppet förstaspråk. Det begreppet tydliggör att det handlar om vilket språk barnet 

lärde sig först, inte vilket de kan bäst. Även dessa forskare menar att ett barn kan ha flera 

förstaspråk. Även om begreppet förstaspråk till viss del tydligare beskriver vad jag menar, 

kommer jag att använda mig av begreppet modersmål då det är det begreppet som används i 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016, 2018). 

 

3.2	Andraspråk	 

Enligt Björk-Willén (2018) syftar andraspråk till det språk barn lär sig efter att de lärt sig 

sitt/sina modersmål. Hon menar att begreppet endast syftar till att visa i vilken ordning barnen 

lärt sig språken, inte att barnet kan språket sämre. Vidare bör också klargöras att ett barn kan 

ha flera modersmål och då kan andraspråket vara det tredje språket som barnet lär sig (Björk-

Willén, 2018). 

 

3.3	Flerspråkighet	

Enligt Håkansson (2003) och Björk-Willén (2018) finns det olika kriterier för hur begreppet 

flerspråkighet definieras. De menar båda att det går att definiera begreppet flerspråkighet från 

kriterier så som ursprung, kompetens, funktion eller attityd. De menar att sett till 

ursprungskriteriet är individen flerspråkig om hen exponerats för fler än ett språk från början. 

Kompetenskriteriet innebär att individen behärskar mer än ett språk, funktionskriteriet syftar 

till att individen använder flera språk än ett och attitydkriteriet innebär att individen i fråga 
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själv identifierar sig som flerspråkig. Så som jag använder begreppet flerspråkig inkluderas 

alla som uppfyller något av ovanstående kriterier i begreppet. 

 

3.4	Simultan	språkinlärning	

Håkansson (2003) menar att barn vid simultan språkinlärning lär sig flera språk samtidigt och 

att det sker på ett sätt som liknar ett enspråkigt barns språkutveckling. Det innebär att barnen 

utvecklar två eller flera modersmål. Barnen hoppar mellan de olika språken och korrigerar 

och utvecklar sina språkkunskaper simultant i interaktioner med andra. Enligt Håkansson 

(2003) gör detta att barnen ofta utvecklar en högre kompetens inom båda språken än vad barn 

som har en successiv språkinlärning gör. Oftast sker simultan språkinlärning genom att 

föräldrarna talar två olika språk hemma (Håkansson, 2003). Det kan också ske då ett barn som 

har ett annat språk hemma börjar förskolan vid ett års ålder.  

 

3.5	Successiv	språkinlärning		

Successiv språkinlärning innebär att barnet först har lärt sig ett eller flera modersmål för att 

sedan lära sig ett andraspråk. Enligt Håkansson (2003) brukar man inte tala om successiv 

språkinlärning förrän barnen är 3 år. Vid successiv språkinlärning lär sig inte barnen på 

samma sätt som vid simultan språkinlärning då de redan nått en viss kognitiv mognad. Enligt 

Skolverket (2013) tillägnar sig barn ett nytt språk på olika sätt. En del barn kommunicerar 

mycket och direkt medan andra tystnar och lyssnar för att sen praktisera språket. De menar 

vidare att det finns flera faktorer som påverkar hur snabbt ett barn lär sig ett nytt språk, t.ex. 

barnets ålder, personlighet, motivation och hur mycket barnet exponeras för det nya språket 

(Skolverket, 2013). 

 

3.6	Transspråkande	och	kodväxling	

Björk-Willén (2018) menar att transpråkande innebär att flerspråkighet ses som norm och att 

barnen får använda alla sina språk och andra icke-verbala språk för att kommunicera. Olika 

språk kan också användas i samma mening, detta kallas kodväxling. Håkansson (2018) och 

Salameh (2018) menar att kodväxling kräver en hög språklig kompetens och Salameh (2018) 

menar att det är ett sätt för flerspråkiga individer att uttrycka sig i längre fraser. Många barn 

kan kodväxla redan vid 2,5 år ålder (Salameh, 2018). Björk-Willén (2018) menar att 

skillnaden mellan begreppen transspråkande och kodväxlande ibland kan vara hårfin. I denna 

studie har begreppet transspråkande använts då det handlar om flerspråkighet som norm eller 
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att flera olika språk talas, men ett i taget. Kodväxling används då det syftar på att individen 

använder flera språk i samma mening. 

 

3.7	Språkstörning 

Enligt Salameh (2018) är språkstörningar ett relativt outforskat område och definitionen av 

vad en språkstörning är kan därför skifta. Enkelt definierat innebär en språkstörning att barnen 

har en långsammare språkutveckling än förväntat. Salameh (2018) menar att då man talar om 

förväntad språkutveckling hos successivt flerspråkiga barn är det viktigt att tänka på hur länge 

barnen tillägnat sig sitt andraspråk, inte på deras ålder. Håkansson (2003, 2018) och Salameh 

(2018) framhåller vidare att eftersom en språkstörning måste visa sig i alla barnets språk krävs 

det att man bedömer barnens språkkunskaper i samtliga språk för att kunna ställa en diagnos 

om en språkstörning. 

 



 
6 

4	Teoretiska	utgångspunkter	

Utifrån att jag, inför min kommande roll som specialpedagog, vill undersöka hur 

specialpedagoger och förskollärare samverkar vill jag också undersöka vilka 

specialpedagogiska perspektiv som blir synliga i empirin. Dessa tre perspektiv presenteras 

nedan.  

 

Inom den specialpedagogiska forskningen finns framförallt två perspektiv på 

specialpedagogik och forskare benämner perspektiven olika men definitionen är den samma 

(Lutz, 2013; Nilholm, 2007; Persson, 2007). Jag väljer här att använda mig av Nilholms 

(2007) begrepp: det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivets grundtanke är att barnen är bärare av problemet. Därför 

söker man inom detta perspektivet förklaringar av neurologisk eller psykologisk karaktär. Det 

görs genom att barnen diagnostiseras. På så vis kan man särskilja de som inte är ”normala” 

och med hjälp av diagnosen kan lärarna kompensera barnen för deras brister så de passar in i 

normen (Lutz, 2013; Nilholm, 2007; Persson, 2007). Nilholm (2007) menar att detta är det 

perspektiv som länge varit rådande inom den specialpedagogiska forskningen men att på 

senare tid har också ett annat perspektiv börjat ta plats: det kritiska perspektivet. Inom det 

kritiska perspektivet kritiserar man det kompensatoriska tankesättet och vill istället poängtera 

att problematiken inte ligger på barnet utan på omgivningen och dess förväntningar (Lutz, 

2013; Nilholm, 2007; Persson, 2007). I det kritiska perspektivet menar man att problematiken 

är relationell, det vill säga att problem uppstår i mötet med andra människor och med olika 

miljöer. I detta perspektiv blir behovet av stöd alltså relationsbundet och det blir således 

verksamheten och pedagogerna som arbetar där som är bärare av problemet.  Pedagogens roll 

blir då att anpassa verksamhetens miljö och organisation så att den passar alla barn och barns 

olikheter ses som en tillgång (Lutz,2013; Nilholm, 2007; Persson, 2007). Nilholm (2007) 

menar vidare att det finns ett tredje perspektiv på specialpedagogik: dilemmaperspektivet. 

Enligt Nilholm (2007) finns det en komplexitet i att barn och elever i utbildningssystemet ska 

ges ungefär samma kunskaper oavsett intresse och fallenhet samt att utbildningen dessutom 

ska anpassas till varje individ. Dilemmaperspektivet har således inte någon särskild syn på 

specialpedagogik utan fokuserar snarare på att kritiskt granska vilket av de andra två 

perspektiv som är rådande och vem som bestämmer vilket perspektiv som ska råda. Han 

menar att etiska aspekter och makt är faktorer som avgör vilket specialpedagogiskt perspektiv 

som råder (Nilholm, 2007).  
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5	Tidigare	forskning		

För att sätta studien i ett sammanhang presenteras här tidigare forskning kring 

specialpedagogens roll, flerspråkiga barns språkutveckling, undervisning för flerspråkig 

utveckling och språkstörning hos flerspråkiga barn.  

 

5.1	Specialpedagogens	roll		

Varken i skollagen (SFS 2010:800) eller i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) finns 

det någon beskrivning för specialpedagogens roll och arbete. Det som står i skollagen (SFS 

2010:800) är att specialpedagogisk kompetens ska finnas och att specialpedagogiska insatser 

ska göras vid behov samt att det är förskolechefen som är ansvarig för att detta görs. Partanen 

(2012) menar att skollagen skriver fram att specialpedagogisk kompetens ska finnas men hur 

kompetensen ska användas lämnas till varje förskolechef. Detta gör att specialpedagogernas 

roll kan komma att se väldigt olika ut (Partanen, 2012). Göransson mfl. (2015) menar att det 

dokument som kan ge lite vägledning kring specialpedagogens roll är examensordningen för 

specialpedagoger (SFS 2007:638). Där står t.ex. att specialpedagogen ska arbeta 

förebyggande för att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer samt vara en samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor. Specialpedagogen ska också ”visa insikt om betydelsen 

av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper” (SFS 2007:638).  

 

Göransson mfl. (2015) har gjort en studie kring specialpedagogens roll och arbete och menar 

att en av specialpedagogernas viktigaste uppgifter är att samverka med andra. Studien visar på 

att specialpedagoger samverkar med skolledning, vårdnadshavare och andra externa aktörer så 

som habiliteringen och specialpedagogiska skolmyndigheten för att skapa förutsättningar för 

varje barns lärande. I samverkansarbetet anser dock Göransson mfl. (2015) att 

specialpedagoger kan ha svårt att finna jurisdiktion. De menar att andra fält så som medicin 

och psykologi fått en mer självklar roll då det är framskrivet i skollagen att det ska finnas 

tillgång till särskilda yrkesroller så som skolsköterska och psykolog.   

  

Den absolut vanligaste arbetsuppgiften för specialpedagoger i förskolan är enligt Göransson 

mfl. (2015) att handleda arbetslag. Bladini (2004) menar att syftet med all handledning är att 

skapa en förändring men att handledningen kan vara av olika karaktär. Bladini (2004) och 

Sundqvist (2014) menar att det finns en sorts handledning av mer konsultativ eller rådgivande 
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karaktär då handledaren delar med sig av sin expertis i form av tips och råd. Sedan finns det 

också en handledning av reflekterande karaktär. Den typen av handledning bygger på att 

handledaren ställer frågor och utmanar pedagogens föreställningar och skapar diskussion 

(Bladini, 2004; Sundqvist, 2014). Bladini (2004) anser att båda dessa typer av handledande 

samtal kan vara verkningsfulla.  

 

5.2	Flerspråkiga	barns	språkutveckling		

Enligt Salameh (2018) är det vanligt att man tror att barn som lär sig två språk har en 

långsammare språkutveckling. Det har dock bevisats att flerspråkig språkinlärning inte har 

större belastning på hjärnan än enspråkig språkinlärning (Salameh, 2018). Enligt Salameh 

(2018) kräver det emellertid att barnen får tillgång till tillräcklig input i båda språken och 

möjlighet att använda båda språken. Håkansson (2018) menar vidare att språkutvecklingen i 

de olika språken kan gå i vågor. En period kan det ena språket utvecklas mycket och det andra 

stå still medan det senare är tvärtom. Det beror på att olika delar i språkutvecklingen tar olika 

lång tid. Håkansson (2018) menar således att kodväxling kan vara en hjälp för flerspråkiga 

individer att uttrycka sig i längre meningar och han anser att skickliga språkare använder 

kodväxling lika naturligt som kroppsspråk.  

 

5.2.1	Två	synsätt	

Enligt Håkansson (2003, 2018) och Torpsten (2017) finns det två olika sätt att se på 

flerspråkig språkinlärning inom forskarvärlden. Antingen ser man det som att språken lärs in 

var för sig som separata språk eller så ser man det som att utvecklingen av språken samverkar.  

Torpsten (2017) menar att de som är av åsikten att språken lärs in separat anser att 

undervisningen av modersmål och andraspråk bör skiljas åt medan de som menar att språken 

lärs in i samverkan med varandra förespråkar en transspråkande undervisningsmiljö.  

 

Enligt Håkansson (2003) finns det forskning som tyder på att flerspråkiga barn som lär sig 

språken simultant har ett språksystem. Dessa forskare menar likt Salameh (2018) att barnen 

får ett ordförråd som består av begrepp på flera språk. Vilket språk de kan ordet på beror på i 

vilka situationer barnet använder de olika språken. Enligt Salameh är dock ungefär 30% av 

ordförrådet gemensamt vilket innebär att barnen har dubbla uppsättningar av en del ord. 

Därför kan utvecklandet av ordförrådet ofta ta längre tid (Salameh, 2018). Torpsten (2017) 

framhåller att forskning visat att om barn får stöd i att utveckla sitt modersmål bidrar det till 
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att de utvecklar sina kunskaper i båda sina språk och i sitt lärande i stort. Salameh (2018) 

anser vidare att barn som lär sig språk successivt kan dra nytta av tidigare kunskaper om 

språkliga strukturer då de ska lära sig nästa språk. Det finns emellertid också forskare som 

menar att barn först måste kunna orden på sitt modersmål för att sedan kunna lära sig orden på 

sitt andraspråk, men detta har också motbevisats av andra (Håkansson, 2003).  

 

5.3	Undervisning	för	flerspråkig	språkutveckling		

Schwartz och Palviainen (2016) framhåller att olika språk har olika hög status både i 

samhället, på förskolan, bland föräldrar och bland barn och att det kan påverka hur mycket av 

de olika språken barnen exponeras för. Morales och Rumenapp (2017) har genomfört en 

studie på en förskola i Illinois, USA, i ett område där nästan alla barn var latinamerikanska. 

Studien genomfördes i två olika grupper med 3-5åringar. Engelska användes som främsta 

språk i båda klassrummen men i det ena klassrummet fanns en lärare som också var skicklig i 

spanska. Båda lärarna hade var sin flerspråkig medhjälpare i klassrummet. Enligt Morales och 

Rumenapps (2017) tycks det finnas en känsla hos lärarna att om ett spanskt ord (modersmålet) 

uttalas så ska det översättas till engelska och de menar att detta sänker värdet på det spanska 

språket. Detta kan förklaras med att föräldrarna, enligt lärarna i studien, många gånger 

framhåller att de vill att barnen främst ska få lära sig samhällsspråket (Morales och Rumenap, 

2017). På samma sätt som Morales och Rumenaps (2017) resultat tyder på att 

majoritetsspråket (engelskan) är det som fått ta mest fokus i undervisningen menar Kultti 

(2012) att svenskan har fått samma plats i förskolor i Sverige. Både Kultti (2012) och 

Torpsten (2017) anser emellertid att förskolan är en mångkulturell mötesplats som har 

möjligheter att skapa förutsättningar för barn med ett annat modersmål än svenska att utveckla 

både sitt/sina modersmål och det svenska språket och bli flerspråkiga. Enligt Kultti (2012) 

och Torpsten (2017) är dock pedagogernas kompetens och erfarenheter samt kvalitén på 

verksamheten och arbetet med språkutveckling en viktig faktor vad gäller flerspråkiga barns 

möjligheter att utveckla sina språk. Nedan presenteras strategier för att utveckla barns svenska 

samt strategier för att utveckla barns modersmål.  

 

5.3.1	Strategier	för	undervisning	av	svenska		

Håkansson (2018) menar att för de barn som lär sig språk successivt är kvalitén på input på 

andraspråket av stor betydelse. För att ge barnen en hög kvalité på den språkliga inputen och 

ge barnen möjlighet att utveckla sitt andraspråk är det enligt Håkansson viktigt att 
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pedagogerna kontextualiserar, gestikulerar, ställer följdfrågor och visar intresse för det barnen 

gör/berättar. Skans (2011) menar också att pedagoger i förskolan bör anpassa sitt språk till en 

nivå som ligger lite över barnens nivå för att barnen ska utveckla sina språkkunskaper. Han 

framhåller dock att det är viktigt att pedagoger i förskolan är medvetna om att barnen kan 

befinna sig på en högre kognitiv nivå än vad deras andraspråk tillåter.  

 

Flera forskare (Håkansson, 2018; Kultti, 2012, Puskás, 2018, Salameh, 2018; Skanns, 2011) 

menar vidare att möjligheterna för barnen att prata, leka och samspela, skriva och använda 

sina språk är avgörande för språkutvecklingen. Därför menar Kultti (2012) att personalen 

måste inta barnens perspektiv och fundera över vilka möjligheter till kommunikation och 

deltagande i samspel de ger barnen. Brook Chapman de Sousas (2017), Kultti (2012) och 

Ljunggren (2016) har på olika sätt undersökt hur personalen på förskolan kan arbeta för att 

skapa förutsättningar för flerspråkiga barn att delta i olika samtal då de ännu inte behärskar 

majoritetsspråket, deras andra språk. Brook Chapman de Sousas (2017) framhåller att barnen 

behöver ha visst inflytande över vad konversationen ska handla om för att öka deras aktivitet. 

I Skans (2011) studie finns dock en tendens att pedagogerna sällan ger gensvar på barnens 

kommentarer utan att de istället följer sin egen planering. Brook Chapman de Sousas (2017) 

menar att det är ett dilemma att ge barnen inflytande över samtal då styrdokument mer och 

mer tydligt formulerar vad som ska finnas med i undervisningen i förskolan. Brook Chapman 

de Sousas (2017) anser dock att pedagoger i förskolan behöver utveckla sin förmåga att hjälpa 

barnen att bli mer aktiva i samtal. Hon menar att det är viktigt att skapa en samförståelse i 

gruppen kring det man gör och att ett sätt att göra det är att utgå från barnens tidigare 

erfarenheter (Brook Chapman de Sousas, 2017). Andra sätt att skapa förståelse för barnen är 

att lärarna pekar, ställer frågor och prata om det de gör/ser (Brook Chapman de Sousa, 2017; 

Kultti, 2012). Vidare anser också forskarna (Brook Chapman de Sousa, 2017; Kultti, 2012; 

Ljunggren, 2016) att multimodala hjälpmedel, så som bilder, föremål, teknik och gester, är ett 

sätt att skapa förståelse och delaktighet. Ljunggren (2016) menar t.ex. att genom att barnen 

fick tillgång till video- och ljudfiler på olika språk gick pedagogerna från att ställa 

kontrollfrågor som undersökte om barnen förstått vad de försökt lära ut till att istället ställa 

frågor så som ”vad pratar din syster om?” vilket ökade barnens möjlighet till dialog.  

 

5.3.2	Strategier	för	undervisning	av	modersmålet	

Salameh (2018), Skans (2011) och Torpsten (2017) menar att flerspråkiga pedagoger är en 
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god förutsättning för att utveckla barnens språk. De menar att flerspråkiga pedagoger har en 

viktig roll i att stimulera barnens flerspråkiga språkutveckling och att barnen blir stärkta i 

utvecklingen av sin mångkulturella identitet genom att höra pedagoger som pratar samma 

språk som deras föräldrar. Kultti (2012) menar vidare att det finns en risk att barnen ser sitt 

modersmål som irrelevant om ingen pratar det språket.  

 

I Skans (2011) studie används flerspråkiga pedagoger för att ge stöd på modersmålet i 

undervisningen. Skans menar att de flerspråkiga pedagogerna använder sig både av 

systematisk och funktionell språkväxling och ”flipp-flopp” växling. Han menar att 

systematisk och funktionell språkväxling innebär att modersmålet kan används för att förklara 

vissa delar av undervisningen för barnen så de förstår. ”Flipp-flopp” växling innebär att man 

växlar mer ostrukturerat mellan språken för att använda det bästa språket i varje situation 

(Skans, 2011). Båda dessa former är alltså olika sätt att transspråka. Skans (2011) och Kultti 

(2012) menar dock att samma stöd inte kan ges till de barn som har ett modersmål som inte 

behärskas av pedagogerna. Kultti (2012) och Morales och Rumenapp (2017) menar dock att 

barn kan skapa förutsättningar för varandra att transspråka och kodväxla då det inte finns 

pedagoger som kan göra det. Morales och Rumenapp (2017) menar att barnen i deras studie 

transspråkar med varandra för att skapa mening av det de gör och de visar sig vara medvetna 

om att de transspråkar och varför. Båda studierna (Kultti, 2012; Morales & Rumenapp, 2017) 

tyder på att barn redan tidigt väljer språk utifrån vem de pratar med. Kultti (2012) menar att 

om den person barnet kommunicerar med pratar samma modersmål så använder de 

modersmålet, annars väljer de svenskan då svenskan är det språk som präglar miljön. I 

Morales och Rumenapp (2017) studie framgår att barnen väljer språk både utifrån vem de 

pratar med och utifrån situation. I studien använder sig barnen av sitt modersmål om de blir 

oense eller ska samarbeta. I ett exempel beskriver en pojke att han bytte till spanska i en 

diskussion för att kompisen bättre skulle förstå då pojken ser den kompisen som 

spansktalande snarare än engelsktalande. Pojken valde alltså att använda det språk som han 

tänkte att kompisen bäst skulle förstå (Morales & Rumenapp, 2017). 

 

Salameh (2018) anser att det går att skapa en transspråkande förskola även utan flerspråkig 

personal. Kultti (2012) anser att hur barnen blir bemötta då de använder olika språk är 

avgörande för hur stora möjligheter barnen får att träna sitt modersmål och Torpsten (2017) 

understryker att lärarnas attityder till flerspråkighet är avgörande för detta. Ljunggren (2016), 
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Morales och Rumenapp (2017) och Skans (2011) framhåller vikten av att skapa en förskola 

där flerspråkighet ses som en styrka och som något eftersträvansvärt. Brook Chapman de 

Sousas (2017) anser att det är viktigt att pedagogen ger barnen respons på vad de säger, 

oavsett om de pratar språket som de flesta kan eller sitt modersmål eller om de gestikulerar 

osv. Brook Chapman de Sousas (2017) och Kultti (2012) menar att om barnen får respons på 

vad de säger oavsett vilket språk de använder så ökar deras delaktighet i samtal och 

interaktioner. Torpsten (2017) menar också att förskolan kan arbeta för ett transspråkande 

klimat genom att låna böcker på olika språk så att barn och vuxna tillsammans kan upptäcka 

skriftspråkens olikheter. Hon menar dock att detta kräver att det finns böcker på olika språk 

och på olika kognitiv nivå samt böcker som kan fånga upp barnen utifrån deras olika intressen 

(Torpsten, 2017). Skans (2011) och Ljunggren (2016) menar också att förskolan kan 

samverka med föräldrarna för att skapa ett transspråkande klimat. Skans (2011) beskriver hur 

personalen i hans studie samverkar med föräldrar för att lära sig vissa ord på barnens 

modersmål som personalen kan använda i sin undervisning. I Ljunggren (2016) studie 

samverkar förskolan med föräldrar på ett annat sätt för att skapa en flerspråkig miljö. 

Föräldrar och/eller syskon till barnen på förskolan spelade in video- eller ljudsekvenser. 

Ljudklippen kopplades sedan till så kallade hot-spots och filmerna sparades på lärplattor. Hot-

spotsen som blivit uppsatta på olika bilder på förskolan kunde läsas in med hjälp av en digital 

penna. Pennan scannade av den så kallade hot-spotten och då spelades en ljudfil upp där 

barnen fick höra föräldrar/syskon säga något om bilden på barnens olika modersmål. En 

svensktalande pedagog spelade också in ljudfiler på svenska. Videosekvenserna kunde barnen 

titta på med hjälp av lärplattor. Både den digitala pennan och lärplattorna fanns fritt 

tillgängliga för barnen under studiens gång. På detta sätt menar Ljunggren (2016) att barnen 

och pedagogerna tillsammans kunde upptäcka olika språk, även när ingen pedagog kunde det 

språket.  

 

5.4	Språkstörning	hos	flerspråkiga	barn			

Enligt Salameh (2018) måste en språkstörning vara synlig i alla barnets språk för att barnet 

ska få diagnosen språkstörning. Vidare kan språkstörningen handla om olika aspekter av den 

språkliga medvetenheten. Det kan handla om fonologiska svårigheter (svårt att höra och 

forma olika språkjud), lexikala svårigheter (litet ordförråd), grammatiska svårigheter (t.ex. 

svårt att böja orden från singular till plural) eller pragmatiska svårigheter (svårigheter att 
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förstå språkets sociala funktion). Nedan presenteras strategier för undervisning av barn med 

språkstörning. 

	

5.4.1	Strategier	för	undervisning	vid	språkstörning	

Salameh (2018) menar att de som arbetar i förskolan, enligt styrdokumenten, inte ska bedöma 

barn men att de däremot ska följa varje barns utveckling för att utifrån det utveckla 

verksamheten. Hon menar därför att en bedömning om eventuell språkstörning kan kollidera 

med läroplansuppdraget. Enligt Salameh (2018) är det dock viktigt att göra en sådan 

bedömning av ett barn med språkstörning för att kunna ge barnet stöd och stimulans utifrån 

just dennes behov. Hon menar att det utan en sådan bedömning finns en stor risk att barnet 

endast får tillgång till den generella språkundervisningen och att det inte är tillräckligt för 

barn med språkstörning. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) kan 

specialpedagogen ha en roll i att kartlägga barnets situation då barnet fått diagnosen 

språkstörning. De menar att en kartläggning bör se till miljön som barnet vistas i, hur barnet 

blir bemött och hur resurser fördelas för att ta reda på barnets styrkor och svårigheter i 

förhållande till verksamhetens krav. Vidare bör kartläggningen också göras i flera olika 

situationer. De menar att specialpedagogen kan göra observationer för att undersöka detta och 

sedan ge förslag på stöd. Stödet kan t.ex. handla om att ge arbetslag handledning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015).  

 

Robertson och Ohi (2016) anser att samarbete mellan förskollärare och logopeder är 

nödvändigt för att skapa goda interventioner för barn med språkstörning. Deras undersökning 

tyder på att lärare fokuserar på att de har ett ansvar att skapa sociala kontexter där barnen blir 

delaktiga i lek och samspel och på så sätt utvecklar sitt språk. Logopederna i studien tänkte 

istället tvärtom, att de behövde hjälpa barnen att träna sina språkkunskaper så att de på så sätt 

också kan bli mer aktiva i lek och samspel. Robertson och Ohi (2016) menar därför att ett 

samarbete mellan förskollärare och logopeder gör att båda professionernas kunskaper och 

styrkor kring ämnet kan skapa goda insatser för språkutveckling. Enligt studien ansåg båda 

professionerna att ett sådant samarbete var viktigt och de värdesätter varandras 

expertkunskaper. Dock anser de att de saknar tid för att göra detta. Utifrån resultatet i sin 

studie sammanfattar Robertson och Ohi (2016) en modell i tre steg för hur logopeder och 

förskollärare kan samarbeta för att skapa förutsättningar för barn med språkstörning att 

utveckla sina språk. De menar att det första man behöver tänka på är att ge barnen stöd både i 



 
14 

språkutvecklingen och i sociala och emotionella förmågor på förskolan. Dessutom bör 

undervisningstillfällena vara meningsfulla för barnen och utgå ifrån barnens intressen. Det 

andra man bör tänka på är enligt Robertson och Ohi (2016) att samverka kring hur stödet ska 

se ut och avslutningsvis menar de att logopederna bör delge förskollärare kunskap kring 

språkstörningar så att de tidigt kan identifiera det.  

 

Salameh (2018) poängterar att enspråkighet inte är någon lösning på en språkstörning. Hon 

menar att om barnen endast får språkstimulans i ett av sina språk så kommer fortfarandet det 

språket utvecklas lika långsamt som om de skulle stimulera barnet i alla hens språk. Därför 

menar Salameh (2018) att det inte finns någon anledning att välja bort ett språk bara för att 

barnet har en språkstörning. Hon anser därför också att det är viktigt att förskolan i möjligaste 

mån stöttar barnen i alla deras språk men hon menar då att flerspråkig personal är en viktig 

förutsättning. För att stimulera språkutvecklingen för barn med språkstörning anser Salameh 

(2018) att det är passande att leka olika lekar och spela olika spel tillsammans för att på ett 

lustfyllt sätt träna språkets olika delar och då menar hon att förskolan är en naturlig plats att 

göra detta. Genom dessa spel och lekar kan man träna på att uttala och höra skillnad på olika 

fonem samt träna ordförståelsen och den grammatiska förståelsen. Hon menar också att 

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är ett sätt att utveckla 

barnens ordförråd genom att de både får se och höra begreppen och att bildsekvenser är ett 

sätt att stötta barn med pragmatiska svårigheter så att de t.ex. vet vad som ska hända i olika 

rutinsituationer (Salameh, 2018).  

 

5.5	Slutsatser	tidigare	forskning		

Samtliga studier som presenterats gällande flerspråkiga barns språkutveckling har genomförts 

i förskolan. Intressant är att trots att Håkansson (2003, 2018) och Torpsten (2017) menar att 

det finns flera olika synsätt på hur flerspråkig utveckling går till tycks samtliga forskare, vars 

studier presenterats ovan, förespråka ett transspråkande klimat för att skapa förutsättningar för 

flerspråkiga barns språkutveckling. De menar att det är viktigt att alla språk ses som en 

tillgång och att pedagogernas bemötande då barnen använder olika språk är avgörande. Vidare 

menar forskarna att pedagogerna bör arbeta medvetet för att skapa förutsättningar för barnen 

att delta i olika samtal. Forskningen tyder också på att avgörande framgångsfaktorer för barns 

språkutveckling är att personalen har de kompetenser som krävs för att verksamheten ska 
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kunna hålla en hög kvalité. I detta syfte förespråkar forskarna också att förskolan samverkar 

med logopeder och föräldrar. 
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6	Metod		

Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det inför ett examensarbete viktigt att välja en 

metodansats och inte bara en datainsamlingsmetod. Syftet med föreliggande studie var varken 

att generera någon ny teori eller någon allmän beskrivning kring specialpedagoger och 

förskollärares samverkan kring flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet var att ta del av 

några specialpedagogers och förskollärares uppfattningar kring samverkan gällande 

flerspråkiga barns språkutveckling. Därför stod valet mellan två möjliga forskningsansatser: 

fenomenografisk eller fenomenologisk. Båda ansatserna tillåter forskaren att lägga tidigare 

teorier lite åt sidan och fokusera på det empiriska materialet i analysarbetet (Dahlgren & 

Johansson, 2015; Szklarski, 2015). Kopplingar mellan resultat och teori bör dock göras när 

resultatet är klart (Dahlgren & Johansson, 2015).  Szklarski (2015) menar att forskare med en 

fenomenologisk ansats fokuserar på att hitta essensen i det empiriska materialet. Dahlgren och 

Johansson (2015) skriver att forskare som har en fenomenografisk metodansats vill få syn på 

flera enskilda individers uppfattningar av ett visst fenomen och att även resultat som endast 

uppstår ett fåtal gånger i empirin kan vara intressant. Då syftet med studien var att ta del av, 

förstå och förmedla informanternas uppfattningar kan studien sägas vara inspirerad av en 

fenomenografisk forskningsansats. 

 

6.1	Val	av	datainsamlingsmetod		

Då syftet med studien var att få syn på flera informanters uppfattningar kring 

forskningsfrågan var det rimligt att välja en datainsamlingsmetod som kan ge detta. Dahlgren 

och Johansson (2015) menar att den bästa datainsamlingsmetoden för en fenomenografisk 

forskningsansats är semistrukturerade intervjuer. I föreliggande studie valdes därför 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

 

En semistrukturerad intervju innebär att en intervjuguide skrivs utifrån vilka olika 

fenomen/teman forskaren vill undersöka (Dahlen, 2008). Till varje tema skrivs ett antal frågor 

och intervjuaren har sedan möjlighet att hoppa mellan frågorna så länge som varje tema 

berörs (Bryman, 2011; Dahlen, 2008; Dahlgren & Johansson, 2015). I denna studie gjordes 

två intervjuguider, en för specialpedagoger och en för förskollärare (se bilaga 2 och 3). Teman 

i intervjuguiderna utgår från de tre forskningsfrågor som presenterades i syftet och frågor 

formulerades utifrån delar av den tidigare forskning som presenterats. I semistrukturerade 

intervjuer menar Dahlgren och Johansson (2015) att det är viktigt att forskaren får så fylliga 
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svar som möjligt och för att uppnå detta används probing. Det innebär att intervjuaren ställer 

frågor som uppmuntrar informanten att utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 2015). Det 

kan t.ex. vara uppföljningsfrågor så som ”hur menar du då?” eller sonderingsfrågor så som 

”kan du berätta mer?” eller bara ett uppmuntrande ”mm” eller ”aa”. (Bryman, 2011). Därför 

fanns ett antal uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor med som stöd i intervjuguiderna. 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats och spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades och raderades efter det från mobilen. Empirin 

består av sex intervjuer, á ca 30-45 min, med fyra förskollärare och två specialpedagoger.  

 

6.2	Urval		

Urvalet av informanter till föreliggande studie är till viss del målstyrt och till viss del ett 

bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval innebär enligt Bryman (2011) att forskaren väljer ut 

informanter som anses kunna bidra med kunskaper och erfarenheter inom den valda 

forskningsfrågan. I denna studie innebar det målstyrda urvalet att informanter som arbetar i 

enheter med många flerspråkiga barn eftersöktes. Ett bekvämlighetsurval innebär vidare att 

forskaren väljer informanter som är lätt att komma i kontakt med (Bryman, 2011). 

Bekantskaper användes för att få mailadresser till potentiella informanter. De flesta tackade ja 

till att delta men ett fåtal tackade nej på grund av tidsbrist och sjukdom. Studiens sex 

informanter arbetar i fyra olika förskoleenheter. Från två av dessa enheter finns både 

specialpedagog och förskollärare representerade. Nedan finns en kort beskrivning av de olika 

förskoleenheterna/informanterna. 

 

6.2.1	Förskoleenhet	1		

Här finns många flerspråkiga barn och i personalgruppen finns det flera som är flerspråkiga. 

Specialpedagog 1 arbetar som konsult till flera olika chefer och förskolor. Hon beskriver sin 

roll som en utomstående konsult som ska kunna vara en kvalificerad samtalspartner både för 

chefer och pedagoger och att hennes arbetsbeskrivning bygger på att hon endast arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd. Förskollärare 1 arbetar på en förskola där majoriteten av barnen 

har ett annat modersmål och där många pedagoger har ett annat modersmål än svenska. 

 

6.2.2	Förskoleenhet	2		

I denna enhet varierar antalet flerspråkiga barn och personal mellan förskolorna och många av 

de flerspråkiga barnen har föräldrar som är uppvuxna i Sverige. Specialpedagog 2 berättar att 
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hon både arbetar med barn i behov av särskilt stöd och med andra frågor som rör det 

systematiska kvalitetsarbetet. Hon har inte något särskilt fokus på flerspråkighet just nu men 

har erfarenheter av det sedan innan. Förskollärare 2 arbetar på en förskola där endast ett fåtal 

av barnen har ett annat modersmål än svenska.  

 

6.2.3	Förskoleenhet	3		

I förskoleenheten som Förskollärare 3 arbetar i har majoriteten av barnen och många i 

personalen ett annat modersmål än svenska. På hennes förskola finns en transspråkande kultur 

där både pedagoger och barn kodväxlar.  

 

6.2.4	Förskoleenhet	4		

Förskollärare 4 arbetar på en förskola där nästan alla barn har annat modersmål än svenska 

och där det finns många flerspråkiga pedagoger. Barnen pratar främst svenska på förskolan 

men det finns framförallt ett språk som flera barn kan och de barnen kommunicerar på sitt 

modersmål med varandra.  

 

6.3	Forskningsetiska	principer		

Enligt vetenskapsrådet (2010) finns fyra etiska aspekter att ta hänsyn till när forskning 

genomförs: informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

Det innebär att informanterna ska få information om studiens syfte och om hur den insamlade 

empirin ska användas. Vidare har forskaren ett ansvar att agera konfidentiellt så att 

informanterna förblir anonyma för andra än forskaren själv och informanterna ska informeras 

om detta. Slutligen ska informanterna också lämna sitt samtycke att delta i studien (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2010). För att tillgodose dessa aspekter fick samtliga informanter ett 

brev per mail (se bilaga 1) med information om studiens syfte, deltagarnas anonymitet i 

uppsatsen och hur resultatet ska användas innan de tackade ja till att delta. Samtycke att delta 

i intervjun gjordes genom att informanterna svarade ja via mail och i brevet informerades de 

om att de kan avbryta när de vill.   

 

Då jag fick kontakt med samtliga informanter via bekanta är det svår att göra deltagarna helt 

anonyma i uppsatsen. Därför var jag noga med att, när jag först hörde av mig till eventuella 

informanter, berätta för dem vem jag fått deras kontaktuppgifter ifrån. Vidare har jag varit 
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noga med att inte presentera för många fakta om varje informant då det gör det lättare för 

mina bekanta att veta vilken informant som är deras kontakt.  

 

6.4	Analys	

Studiens empiri har bearbetats till ett resultat genom en tematisk analys. Braun och Clarke 

(2006) menar att en tematisk analys kan ta hänsyn både till likheter och olikheter vilket är 

lämpligt då syftet med studien var att ta del av, förstå och förmedla informanternas 

uppfattningar kring hur de samverkar för att skapa förutsättningar för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Enligt Braun och Clarke (2006) innebär en tematisk analys att forskaren 

läser igenom intervjuerna i sökandet efter mönster för att skapa teman och underteman. 

Dahlgren och Johansson (2015) och Braun och Clarke (2006) menar vidare att i den här typen 

av analys behöver inte ett tema bero på att det förekommer ofta i datainsamlingen utan det 

kan också vara något som verkligen fångar något viktigt rörande forskningsfrågan (Braun & 

Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) menar dock att forskaren får se upp så att resultatet 

inte bara blir en samanställning utan att empirin också analyseras.  

 

Det första steget i en tematisk analys är att bekanta sig med materialet (Braun & Clarke, 2006; 

Dahlgren & Johansson, 2015). Ett bra sätt att göra det är enligt Dalen (2008) att forskaren 

själv transkriberar sina intervjuer och att det är fördelaktigt att göra det så nära inpå intervjun 

som möjligt. Följaktligen transkriberades intervjuerna i denna studie löpande och så nära efter 

genomförandet som möjligt. Vid transkriberingen antecknades också tankar kring resultat och 

diskussion i ett separat dokument. Dahlgren och Johansson (2015) och Braun och Clarke 

(2006) menar vidare att man bör läsa sina transkriberingar flera gånger. Därför har 

intervjuerna lästs igenom flera gånger med olika fokus. Första gången lästes intervjuerna med 

fokus på att minnas informanternas utsagor. Intressanta avsnitt ströks under och anteckningar 

i marginalen gjordes. Sedan gjordes en kort sammanfattning av varje intervju. Tankar kring 

resultat och diskussion fylldes på i det separata dokumentet. Nästa steg i en tematisk analys är 

enligt Braun och Clarke (2006) och Dahlgren och Johansson (2015) att forskaren börjar leta 

efter utdrag och ord som kan kopplas till undersökningsfrågorna för att skapa koder av 

empirin. Dessa koder jämförs sedan för att sorteras i olika teman som bör granskas så att de 

inte går in i varandra (Braun & Clarke, 2006; Dahlgren & Johansson, 2015). Detta steg 

genomfördes ett flertal gånger. Intervjuerna lästes och ord/citat färgmarkerades enligt 

följande: lila=strategier, rosa=samverkan och orange=utmaningar. En punktlista med begrepp 
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som sammanställer resultatet fylldes på under läsningarna. En mindmap över teman och 

underteman skapades och de markerade citaten klipptes ut och sorterades utifrån mindmapen. 

Då alla citat inte passade in i de teman och underteman som testats skapades en ny mindmap 

med nya och färre antal teman och underteman. När alla citat var insorterade kontrollerades 

alla teman och underteman så att de inte gick in i varandra och vissa justeringar gjordes. 

Sedan började processen att producera ett resultat i skrift och vissa ytterliga förändringar 

gjordes. Dahlgren och Johansson (2015) menar dock att analysarbetet inte kan ses som en rak 

linje utan att forskaren kommer få gå fram och tillbaka flera gånger för att slutföra analysen, 

vilket blev fallet även i denna studie. Intervjuerna lästes igenom ytterligare en gång med fokus 

på att hitta skillnader och likheter i informanternas utsagor och teman och underteman 

justerades ännu en gång. Efter det lästes resultatet i sin helhet och teman och underteman 

kontrollerades ännu en gång. Braun och Clarke (2006) menar att det i resultatet är viktigt att 

tänka på att föra fram evidens för de olika teman som framkommit i analysen och att det 

förslagsvis görs med hjälp av utdrag från intervjutranskriberingarna (Braun & Clarke, 2006). 

För att tydliggöra vad varje tema och underteman innebär används därför citat. Då 

informanterna svarat tämligen lika har val av citat gjorts utifrån vilket som bäst beskriver 

temat/undertemat, inte med fokus på att informanter ska representeras lika. Braun och Clarke 

(2006) menar också att läsaren helst redan i namnet ska få en bild av vad varje 

tema/undertema handlar om. Avslutningsvis lästes därför resultatet ännu en gång i sin helhet 

och teman och underteman fick sina slutgiltiga namn.  

 

6.5	Metoddiskussion	

Thornberg och Fejes (2015) menar att för att generera en studie med hög validitet och 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning krävs det att forskaren ständigt reflekterar över sina val 

och tillvägagångssätt. Därför presenteras här några aspekter som jag övervägt vad gäller 

metoden. För det första var tanken att finna informanter från fyra olika förskoleenheter och att 

finna en specialpedagog och en förskollärare från varje enhet. Detta för att se om deras 

uppfattningar om samverkan dem emellan och specialpedagogens roll i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling stämmer överens. Tyvärr var det svårt att få tag i 

specialpedagoger som kunde/ville delta. Detta beror dels på att det bara finns ett fåtal 

specialpedagoger som arbetar i förskolan i den undersökta kommunen och att jag ville 

intervjua specialpedagoger som arbetar i enheter med mycket flerspråkiga barn. Det beror 

också på att jag ville intervjua personer som jag själv aldrig träffat. Bryaman (2011) menar 
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dock att det i kvalitativa studie tills slut uppstår en mättnad i empirin. Det vill säga att 

ytterligare en intervju inte tillför något nytt och då behövs ingen ytterligare empiri. Efter att 6 

intervjuer genomförts pekade resultatet på att informanterna har ungefär lika uppfattningar 

och en eller två informanter till hade antagligen inte spelat någon större roll.  

 

För det andra skriver Thornberg och Fejes (2015) att kvalitén i kvalitativa studier beror 

mycket på forskarens kompetens. De menar att det är svårt att genomföra kvalitativ forskning 

och att det kräver träning. De menar att forskaren behöver vara lite av en detektiv, som letar 

efter ledtrådar och är sensitiv för olika nyanser som kommer fram. Vidare menar de att 

forskaren behöver vara systematisk och disciplinerad och se samband i helheten samt kunna 

kritiskt granska och pröva framväxande mönster och samtidigt tänka kreativt och pröva sig 

fram för att hitta nya infallsvinklar. Det har varit en prövning att analysera den insamlade 

empirin men jag har inte varit rädd för att välja bort en tanke i analysen för att få fatt på något 

annat. Vidare har jag försökt titta kritiskt på min studie och ha ett öppet förhållningssätt för att 

inte blanda in mina egna tidigare erfarenheter. Thornberg och Fejes (2015) menar att 

forskaren också måste vara en god kommunikatör som kan lyssna och ställa rätt frågor till 

sina informanter. Även i intervjuerna har jag försökt att lägga mina tidigare erfarenheter åt 

sidan för att inte av misstag styra eller leda informanterna i deras svar och för att ställa många 

frågor som gör att informanterna utvecklar och fördjupar sina svar.  
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7	Resultat	

Den tematiska analysen som gjorts resulterade i två övergripande teman: Specialpedagogen 

och förskolläraren samverkar då ett problem uppstått och Svenskan prioriteras oftast före 

modersmålet. Under varje tema finns två underteman. Teman och underteman presenteras 

nedan och citat används för att tydliggöra vad varje tema och undertema innebär.  

 

7.1	Specialpedagogen	och	förskollärare	samverkar	då	ett	problem	uppstått		

Informanterna i förskoleenhet 1 och 3 tydliggör att specialpedagogen endast har en roll i 

flerspråkiga barns språkutveckling då det gäller barn i behov av särskilt stöd. I förskoleenhet 2 

och 4 berättar informanterna att specialpedagogen kan fungera som en samtalspartner även då 

det inte handlar om barn i behov av särskilt stöd utan mer om flerspråkighet i stort. Dock har 

man i förskoleenhet 2 inte den typen av diskussioner just nu. Samtliga informanter är också 

ense om att specialpedagogen endast samverkar med förskollärarna för att utveckla 

flerspråkiga barns svenska. I förskoleenhet 1 och 3 är informanterna överens om att 

specialpedagogen endast kontaktas då man misstänker en språkstörning eller om det också 

finns annan problematik utöver flerspråkigheten.  

 
Specialpedagogen är ju egentligen om det är att vi misstänker någon form av språkstörning 
eller om det är lite andra problematiker kring. Då är det ju… då är ju specialpedagogen inne. 
(Förskollärare 3) 
 
Då är det jättesvårt att veta… Är det så att de inte har lärt sig svenskan än eller är det så att det 
finns en språkstörning i botten. Det är en sån här nyckelfråga när det gäller flerspråkighet. För 
jag kommer ju bara när det är problem. Jag kommer ju aldrig när det fungerar bra. 
(Specialpedagog 1) 

 

Av citaten går att utläsa att pedagogerna i förskoleenhet 1 och 3 kontaktar specialpedagogen i 

hopp om att få ett svar på varför barnen inte pratar svenska för att utifrån dessa svar också få 

veta hur de ska jobba vidare. I förskoleenhet 2 och 4 talar man inte om begreppet 

språkstörning, däremot talar informanterna om barn som kanske inte förstår: 

 

Det kan vara att man har uppmärksammat att barnet kanske inte har så mycket tala språk eller 
har svårt att uttrycka sig. Eller om man upplever att barnet har svårt att förstå. 
(Specialpedagog 2) 

 

Specialpedagog 2 beskriver här att hon kontaktas av pedagoger då de upplever att det är ett 

barn som inte talar så mycket och att pedagogerna då eftersöker svar på samma sätt som 
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pedagogerna i förskoleenhet 1 och 3. Specialpedagogernas främsta strategi då de blir 

kontaktade förefaller vara att göra en kartläggning. De tittar då på hur barnens språkkunskaper 

ser ut, vilken miljö barnen vistas i och vilken kompetens pedagogerna har och utifrån 

kartläggningen så handleder och stötta de arbetslagen på olika sätt (se citat från 

specialpedagog 1, s.24) I arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling har det angående 

specialpedagogens roll utkristalliserat sig två underteman: Specialpedagogen som handledare 

och Specialpedagogen som avlastare åt förskollärarna.  

 

7.1.1	Specialpedagogen	som	handledare	

Samtliga informanterna ser specialpedagogen som en samtalspartner att diskutera med och få 

vägledning av, men handledningen kring flerspråkiga barns språkutveckling ser lite olika ut. I 

förskoleenhet 2 och 4 säger informanterna så här: 

 
Ja men vi kan bolla med henne att nu har vi det här i gruppen… hur kan vi tänka här? Då 
kommer hon ofta med nån input. Just som att… ja, men att vi varken lägger det på en för lätt 
nivå eller en för svår nivå för barnen. Om… låt säga att barnen pratar med två-ords-meningar, 
så ska vi lägga till ett ord så att vi inte lägger till allt för många ord. (Förskollärare 4) 
 
Ja men, om jag känner att det här kan jag inte gå vidare med, eller vi, kollegiet, vi behöver få 
vägledning framåt kanske. Eller vi kanske behöver hjälp att observera ”är det bara vi som ser 
det här” så. (Förskollärare 2) 

 

Här beskriver förskollärare 2 och 4 att specialpedagogen fungerar som en coach som utifrån 

en utomståendes position är med och observerar, samtalar och vägleder personalen i det 

generella arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling eller andra pedagogiska frågor. 

Ibland sker detta med hjälp av input så som en artikel och ibland genom att specialpedagogen 

delger vad hon sett i sina observationer. Utifrån detta diskuterar de sedan strategier för det 

fortsatta arbetet. I förskoleenhet 1 och 3 berättar informanterna följande: 

 

Vi har ju fått en tipslista i princip. ”Jobba med de här övningarna och prova vad som funkar 

och inte funkar”. Och sen återkopplar vi. … Det här funkar. Det där funkar inte riktigt, för att 

man ska försöka hitta var den befinner sig och vad behöver just det här barnet. 

Specialpedagogen kan ju mest ge generella förslag. Sen måste vi försöka anpassa det till just 

det är barnet. (Förskollärare 3) 

 

I dessa förskoleenheter består handledningen främst av att utifrån en kartläggning kunna ge 

pedagogerna tips och råd kring övningar och material som de kan använda för att utveckla 
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barnets svenska. Detta följs sedan upp genom att förskollärarna berättar vad som fungerar och 

vad som inte fungerar.  

 

Eftersom specialpedagogerna endast blir kontaktade vid problem framhåller 

specialpedagogerna i studien att de, vid handledningen, har ett ansvar att lyfta problemet från 

barnet och till verksamheten.  

 
Och det är ju då man får göra en kartläggning på ett sätt. Titta på miljön på ett annat sätt. På 
pedagogernas förmåga på ett tredje sätt. O så försöker man baka ihop det där. (Specialpedagog 
1) 
 
Och jag kanske mer lyfter perspektivet: hur kan vi använda de andra språken som barnen har 
tillgång till? Ibland är det flera språk. (Specialpedagog 2) 

 

Specialpedagogerna beskriver att eftersom pedagogerna kommer till dem då de 

uppmärksammat ett problem så hamnar handledningssamtalet lätt i barnets svårigheter. De 

menar då att de har ett ansvar att titta på både verksamheten och barnets utmaningar. 

Specialpedagog 2 lyfter också att hon försöker få pedagogerna att fundera över hur de kan 

använda barnets alla språk som en tillgång.  

 

7.1.2	Specialpedagogen	som	avlastning	åt	förskollärarna		

Som nämnts ovan ser specialpedagogens roll olika ut men resultatet tyder på att 

specialpedagogen bland annat har en roll som avlastare.  

 
Ibland kan det vara att jag stöttar dem genom att t.ex. plocka fram bildstöd. Om vi kommer 
fram till att vi tror att det skulle hjälpa barnet i kommunikationen. Att vi har bilder kring 
rutiner och så. Och aktiviteter och så. Och då kan jag t.ex. vara behjälplig i det, att plocka 
fram det materialet. (Specialpedagog 2) 

 

Specialpedagogerna beskriver här hur de avlastar förskollärarna genom att göra sådant som 

förskollärarna själva inte har tid till. Detta ser dock lite olika ut i de olika förskoleenheterna. I 

förskoleenhet 1 och 2 berättar informanterna att specialpedagogen har en roll att hjälpa och 

stötta förskollärarna genom att plocka fram material såsom bildstöd (förklaras på s. 28) och 

tips på övningar till barn som behöver extra stöd för att utveckla det svenska språket. I 

förskoleenhet 3 framgår av intervjuerna att specialpedagogen har mycket att göra och därför 

inte är särskilt tillgänglig. Det som specialpedagogen i förskoleenhet 3 avlastar med är att 

plocka fram tips på övningar för utveckling av svenska för barn med språkstörning. 



 
25 

Förskollärare 4 talar inte om att specialpedagogen tar fram material men att de kan få lästips 

av specialpedagogen. Samtliga informanter lyfter dock att förskollärarna gärna vill förbereda 

sitt eget material. 

 
Det är ju så också att man kan sakna tid ibland… för att förbereda olika saker. Låt säga att det 
är nåt barn som behöver nåt speciellt, och så behöver nån… eller man behöver nåt speciellt 
material eller några speciella bilder att man behöver, att det skulle finnas tid. (Förskollärare 4) 

 

Informanterna uppger att förskollärarna saknar tid för att skapa undervisningsmaterial och 

förbereda samlingar etc. och specialpedagogerna uttrycker att de får ta sig den tiden. 

Informanterna i förskoleenhet 1 samt specialpedagogen i förskoleenhet 2 lyfter att 

specialpedagogen kan underlätta för förskollärarna på ytterligare ett sätt:  

 
Nä, jag tänker att min roll är dels att vara lite länk… och liksom… tex. att ta kontakt med, 
ibland att pedagogerna ringer processtödjaren eller att jag kanske gör det. (Specialpedagog 2) 
 
Sen tycker jag en roll som specialpedagogen har som jag tycker har varit jättebra. Det är att 
hon har varit länken till BVC och till habiliteringen och till sjukhuset. (Förskollärare 1) 

 

Informanterna menar att specialpedagogen samverkar och håller kontakten med andra 

personer och instanser, så som processtödjare, habiliteringen, logoped och BVC då det är ett 

barn som är i behov av särskilt stöd för att utveckla sin svenska.  

 

7.2	Svenskan	prioriteras	oftast	före	modersmålet		

Av den tematiska analys som genomförts går att utläsa att förskollärare 2, som arbetar på den 

förskola där nästan alla barn har svenska som modersmål, i sin intervju fokuserar på att 

berätta om strategier för att utveckla modersmålet. I övrigt förefaller samtliga informanter ha 

uppfattningen att deras främsta uppgift vad gäller flerspråkiga barns språkutveckling är att 

utveckla barnens svenska. Så här resonerar några informanter: 

 
Och målet är att de ska ha en god svenska ungarna. För det är ju målet ändå. Du måste kunna 
språket. Det är ju nyckeln till att kunna bli en demokratisk medborgare och förstå samhället 
och sammanhang och klara skolan och allting så är ju språket det absolut viktigaste. 
(Specialpedagog 1) 
 
Samhället ändrar sig hela tiden, men just nu är det ju svenska som är samhälls… liksom. Det 
är samhällsspråket. Så svenska är ju, det är väl det många ibland funderar på… Alltså hur 
mycket krut lägger vi på flerspråkighet och hur mycket ska vi lägga på svenskan? Att man 
känner ibland så här att hm… vilket är viktigast. Och det går ju inte att säga vilket som är 
viktigast! Men skulle du tvinga mig skulle jag säga, satsa på svenskan. (Förskollärare 3) 



 
26 

 

Dessa två informanter uttrycker att de vill ge så goda förutsättningar som möjligt för barnen 

att lyckas i skolan och i samhället. Övriga informanter säger det inte lika rätt fram men då de 

talar om strategier för flerspråkiga barns språkutveckling i stort fokuserar de på hur de skapar 

förutsättningar för att barnen ska lära sig svenska. Här blir det tydligt att informanterna anser 

att de måste kompensera den bristande svenskspråkiga miljö som barnen vistas i hemma.  

 

Flera informanter uttrycker att de saknar förutsättningar för att kunna utveckla barnens 

modersmål. Förskollärare 2 och 3 resonerar kring utmaningen som uppstår när ingen personal 

kan barnens modersmål: 

 
Problemet när man har ett språk som ingen vuxen förstår är att: jag kan inte svara på frågor, 
jag kan inte ställa följdfrågor. (Förskollärare 3) 
 
Dom som får modersmål, de är ju när vi har brobyggare som pratar somaliska. De barnen får 
ju det en dag i veckan då när hon är här. Och det kurdiska barnet kan ju få det i samtal varje 
dag med den här pedagogen som är i den här gruppen. Men det finns ju barn som har språk 
som är i minoritet. Dom får ju inte det. (Förskollärare 1) 

 

Informanterna framhåller att de inte kan ge alla barn likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt 

modersmål. De anser att det krävs en dialog för att lära sig ett språk, dvs. att barnen både få 

höra och tala det, vilket de menar inte är möjligt utan pedagoger som pratar barnets 

modersmål. En del barn kan både tala och höra sitt modersmål med personal som kan 

modersmålet medan andra inte har den möjligheten. Informanterna från förskoleenhet 1 och 3 

lyfter dock också att för mycket flerspråkig personal kan vara problematiskt då det gör att 

barnen får höra för lite svenska. Informanterna från förskoleenhet 1 lyfter vidare att det kan 

vara svårt att ta tillvara på den flerspråkiga personalens kunskaper fullt ut då de sällan har 

pedagogisk utbildning.  

 

Förskollärarna i studien lyfter också att de i ett drömscenario skulle önska mer tid: 

 
Nae, det är klurigt. Mer tid till att läsa lite mer om forskning. Och framförallt att man får 
prova det man ser i forskning, det man läser om. Så är det jättebra om alla får prova för annars 
så stannar det här uppe. Asså, så här ska vi jobba. Man behöver få med sina arbetslag och 
omsätta allt i praktiken. (Förskollärare 3) 

 

Som framgår av citatet uppger förskollärarna att de önskar tid till att läsa in sig på forskning 

kring flerspråkiga barns språkutveckling och att omsätta det till en verksamhet på 
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vetenskaplig grund. De uttrycker ett behov av att få diskutera och prata ihop sig med sitt 

arbetslag om vilka strategier de ska ha i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. 

Informanterna har dock redan flera strategier för att utveckla både barnets modersmål och 

svenska vilket syns i undertemana nedan.  

 

7.2.1	Samspela	med	barnen	för	att	de	ska	få	höra	och	tala	svenska		

Informanterna menar att personalen på förskolan har en viktig roll i att ge barnen möjlighet att 

höra och tala svenska. Förskollärare 4 berättar hur hon tänker kring att barnen ska få höra 

svenska: 

 
Ja precis. Det va ju just det här med att vara noga att benämna. Att inte använda tomma ord… 
”Ställ den där”… Att man verkligen säger ”ställ ljusstaken på bordet”. Så det, det pratar vi 
om, att man inte slarvar med det svenska språket. (Förskollärare 4) 

 

Hon menar att de arbetar med att peka och benämna vad de ser och gör tillsammans för att 

utöka barnens ordförråd och deras förståelse för olika begrepp. Förskollärarna lyfter vidare att 

de vill att barnen ska få uppleva begrepp många gånger och på olika sätt: 

 

Att man jobbar med att möta alla ord och begrepp i så många sammanhang som möjligt. Att vi 
försöker att liksom utforska dom och skapa om dom. Ja, man ska få prova dom med alla 
sinnen. (Förskollärare 3) 
 
Mm och de är asså jätteintresserade. Det spelar ingen roll hur många gånger man läser dem 
utan ”ja nu ska vi läsa den här”. Det är liksom de böckerna de alltid går och hämtar för så var 
det ju från början. (Förskollärare 2) 
 
Man går en promenad och upplever saker. Idag lärde vi oss ”snödroppe” t.ex. För sitter du för 
mycket med det här lilla materialet i en samling så tappar de fokus. Det blir inte så kul till sist. 
Och en platt tröja kan aldrig vara som en riktigt tröja. Ett platt träd kan aldrig vara som ett 
riktigt träd. (Förskollärare 1) 

 

Här beskriver förskollärare 2 och 3 hur de arbetar med att möta samma begrepp på flera sätt 

och många gånger för att öka ordförståelsen genom variation och upprepning. Förskollärare 1 

menar att det är lättare att hålla kvar barnens fokus och intresse vid autentiska situationer och 

att barnen förstår begreppen bättre om de får uppleva dem i dess verkliga form. Detta är 

såldes olika strategier för att öka ordförståelsen hos barnen. För det andra ser informanterna 

leken som ett hjälpmedel för att lära sig svenska.  

 
Och om man då samtalar, och leker och umgås, och gör saker. Då lär sig ju barnen språket 
parallellt med sitt hemspråk. (Förskollärare 1) 
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Således menar informanterna att lek och samspelar med andra barn och vuxna ger barnen 

möjlighet att både tala och höra svenska. En tredje strategi som förskollärarna lyfter handlar 

om att få barnen att prata: 

 
När vi spelar memory t.ex. så är vi noga med att de också säger orden. Så att de får träna på att 
tala språket också. Inte bara tar. Och vi försöker få dem att använda mer än bara ett ord. T.ex. 
”kan jag få en banan tack”, inte bara ”banan”. (Förskollärare 1) 

 

Här förklarar förskollärare 1 att de har strategier för att få barnen att prova att prata på 

svenska och att de försöker få barnen att använda så många ord som möjligt. Samtliga 

informanter lyfter också att de använder olika sätt för att stötta barnen i sin kommunikation, 

vilket framgår av följande citat: 

  
Många av våra barn kommunicerar via bilder. Så vi har mycket bilder. Dels att vi har på oss 
såna här nyckelknippor med bilder… så att vi kan visa att vi ska äta lunch, eller vi ska gå in 
och vi ska gå ut. Även dagsscheman som vi sätter upp. Att vi vet vad vi ska göra. Att nu är det 
lek, eller nu ska vi äta lunch. Så att barnen kan följa. Sen finns det vissa barn som har en egen 
sån här [nyckelknippa med bildstöd] som de kan kommunicera med. (Förskollärare 4) 
 
Det kan man se… t.ex. på en sån här. [hämtar en lapp med sångtext med bilder ovanför vissa 
ord.] Till en sång. Då kan man ha… då blir det en ordlista till. För ibland sjunger man, och hur 
ska man veta vad det är man sjunger? Som: solen, solen är gul, den är rund som ett hjul. Asså 
då får man liksom ord till begreppen i sången också. Så vi har sångordlistor också. 
(Förskollärare 3) 

 

I samtliga förskoleenheterna är bildstöd ett inarbetat arbetssätt. De berättar att de använder ett 

program som heter inprint där man kan skapa tecknade bilder som kan vara ett stöd i 

kommunikationen. Bilderna används för att visa på vad som ska hända under dagen och som 

ett kommunikationsstöd i olika samtal. Förskollärare 3 berättar också att de använder vanliga 

bilder för att t.ex. konkretisera och tydliggöra vad det är dom sjunger om. I förskoleenhet 1, 3 

och 4 nämner informanterna också att de använder tecken som stöd på ett liknande sätt som 

bildstödet för att skapa en brygga mellan svenskan och modersmålen.  

 

Den fjärde strategi som informanterna lyfter är att de gör anpassningar på organisation-, 

grupp- och individnivå för att skapa möjlighet för barnen att samspela med andra och ha en 

dialog på svenska. Förskollärare 1, 3 och 4 berättar hur de ändrat i sina strukturer för att skapa 

förutsättningar för barnens att utveckla sin svenska:  
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Ett tag hade vi ju barnen kvar på eftermiddagen, och då läste vi alltid efter maten, men nu har 
det blivit så att det är väldigt många barn som går hem halv ett… så vi har börjat att ha en 
sagostund, och oftast Polyglutt då [en app med böcker som kan läsas på olika språk], före 
maten. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärarna menar att de ändrar sin organisation för att alla barn ska få ta del av viktiga 

språkutvecklande situationer så som läsning. Samtliga förskollärare och specialpedagog 2 

lyfter också vikten av att arbeta i mindre grupper: 

 
Dels så har man de äldre barnen i en grupp, och de yngre i en. Men dels så kan man ju också 
rucka lite på det där… för får man ett nyanlänt barn så kanske det passar bättre i gruppen med 
de yngre barnen språkligt sett. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärarna berättar att de flyttar barnen mellan olika grupper och att de anpassar 

innehållet i grupperna utifrån barnens kunskaper och behov. Informanterna i de 

förskoleenheter där de talar om språkstörning (förskoleenhet 1 och 3) samt specialpedagog 2, 

pratar också om hur de stöttar enskilda individer: 

 
Och då… Är det så att de [logopederna] ser nåt speciellt som behöver, det är ju nästan alltid 
ordförrådet. Det är där man börjar. Och då försöker vi då från vårat håll. Gärna med bilder. 
Och en till en de få gånger man har tid med det. (Specialpedagog 1) 

 

I dessa förskoleenheter ger alltså specialpedagogen tips på övningar och material som 

personalen på förskolan kan använda för att stötta språkutvecklingen hos enskilda barn. 

Många gånger ska dessa övningar göras enskilt med ett barn eller eventuellt med några barn.  

 

Slutligen lyfter också förskollärarna från förskoleenhet 2 och 4 vikten av att ge barnen tid: 

 

Då var det också en pojke som var helt tyst. Alltså han sa ingenting så. Men när… alltså vi 
förstod ju att han förstod. Alltså han hängde med i rutinerna alltså så, och han gick… aa, men 
det kan också ha varit nåt halvår eller så där vi… Det här är helt otroligt. Han kommer fram 
till mig en dag och säger att ”idag ska jag börja prata svenska”… Jaa…. Så det är så lätt att 
tänkta att ”åh men de säger ingenting”. För det kan gå ganska många månader. Men jag kan 
känna att jag är lite lugn i det efter det. (Förskollärare 4) 
 
Och sen får man inte fastna för mycket i den här prestigen. Att de ska kunna allt. För jag 
menar, jag har ju en spännvidd på barn… en del barn har bra svenska, en del kan inte mycket. 
Jag måste ju prata och göra saker så även de som har kommit långt får utmaningar. Om den 
lär sig fem grejer så lär sig ju det här andra barnet kanske två, men då får ju det va bra så. Man 
får va nöjd där. (Förskollärare 1) 
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Dessa två förskollärare menar att det är viktigt att inte känna sig stressad över att det tar tid 

för barnen att komma igång med svenskan. De menar att barn lär sig olika snabbt och att en 

del barn tar längre tid att komma igång att prata.  

 

7.2.2	Samverka	för	att	barnen	ska	få	höra	och	tala	modersmålet			

När det gäller att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sitt modersmål är 

specialpedagogerna inte inblandade enligt informanterna. Då samverkar förskollärarna istället 

med andra personer. Samtidigt har specialpedagogerna ändå vissa tankar om hur 

förskollärarna kan arbeta. För det första menar informanterna att det handlar om att skapa ett 

tillåtande klimat: 

 

För det första så tror jag, att man har liksom flerspråkighet som en slags norm. Jag är inte 
jätteförtjust i normordet… men i alla fall… att där det blir på nåt sätt naturligt med 
flerspråkighet. Och alla kodväxlar här. Både vuxna och barn använder alla språken. Och det 
gör barnen med varandra också. (Förskollärare 3) 
 

Jo, men när vi lånar böcker så är det ju även böcker kanske med annat skriftspråk. Även om vi 
ibland kanske inte kan läsa skriftspråket. Men att barnen ändå ska få se ett annat skriftspråk än 
det svenska eller västländska så. Vi använder också Google translate för att översätta olika 
ord. (Förskollärare 2) 

 

Citaten visar på att förskollärarna arbetar för att skapa ett klimat där det är tillåtet att tala olika 

språk och där olika språk ses som en tillgång. De vill få flerspråkighet att framstå som något 

spännande och som de kan utforska tillsammans med barnen och lära varandra. Förskollärare 

3 och specialpedagog 2 beskriver också att de kan samverka med föräldrarna för att utveckla 

en transspråkande miljö på förskolan: 

 
Tex om vi jobbar med en bok. Nu hade vi jobbat med en bok som handlar om båtar, och 
vatten, och fiskar. Då väljer vi nyckelbegreppen: vatten, hav, båt. Och så får alla föräldrar 
skriva och förklara hur man säger det på sitt språk. Och då kan man använda 
nyckelbegreppen. För tittar man på en bild så kan man säga det på alla barnens språk. Så kan 
vi göra. (Förskollärare 3) 

 

De menar att pedagogerna genom att lära sig vissa begrepp på andra språk skapar en miljö där 

barn och vuxna nyfiket undersöker språken tillsammans och skapar förståelse för de olika 

begreppen. Informanterna berättar att de samverkar med olika personer för att barnen både 

ska få höra och tala sitt modersmål. Enligt informanterna har de tidigare haft 

modersmålspedagoger som regelbundet varit med i verksamheten för att knyta samman 

barnens modersmål och svenskan. Denna samverkanspartner har sedan ersatts med 
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processtödjare, i vissa fall brobyggare och föräldrar. Så här beskriver förskollärare 3 och 4 

samverkan med processtödjaren: 

 
Vi har väl skapat ganska mycket QR-koder här som vi använder. Vi har haft en processtödjare 
som har byggt upp ganska mycket både med alfabet och siffror och sagor och sånger och så 
att det finns på de språken vi har. (Förskollärare 4) 
 
Men det har nog varit lite luddigt vad de [processtödjarna] ska göra. Det är nog inte så lätt för 
processtödjarna heller. Det finns två tror jag i kommunen. Eller kanske fyra. Men jag känner 
att jag… det är som att vi inte riktigt vet hur de ska användas. För att liksom komma med lite 
”här har jag dragit ut lite… ”. Det är liksom bättre att jag gör själv. Tipsa om bra sidor, men 
samtidigt svårt för processtödjaren själv att kolla… att kan man inte språket själv så hur ska 
jag kunna kolla att det är bra? (Förskollärare 3) 

 

Enligt informanterna är inte processtödjarna på samma sätt är ute i verksamheten och hjälper 

till att tolka och träna barnens modersmål. Deras uppdrag verkar något oklart men de 

förefaller som att de arbetar med att ta fram material så som t.ex. QR-koder som skapar 

förutsättningar för barnen att höra sitt/sina modersmål. En QR-kod är en streckkod som går att 

scanna av med hjälp av en app i t.ex. en telefon eller lärplatta. Koden kan t.ex. skicka dig 

vidare till en hemsida där du kan höra en sång eller saga på ett annat språk. Samtliga 

informanter lyfter också att de använder andra tekniska hjälpmedel, så som polyglutt, pennpal 

och youtube för att barnen ska får höra sitt/sina modersmål. De berättar att polyglutt är en app 

där barnen kan lyssna på sagor på olika språk och Pennpal är en penna som kan användas 

tillsammans med särskilda böcker. Pennan läser av vad som står på ett språk och översätter 

det och läser upp det på ett annat språk. Informanterna menar också att Youtube kan vara ett 

sätt för att låta barnen höra sitt modersmål genom musik. Specialpedagog 1 och förskollärare 

3 lyfter dock att dessa tekniska hjälpmedel blir ett torftigt sätt att arbeta med 

modersmålsutvecklingen:  

 
Du får ju inte det här [pekar med fingret fram och tillbaka mellan mig och sig], du får ju inte 
nån som sitter och pratar ditt modersmål. Sen kanske jag är för kritisk mot de här apparaterna 
och det är QR-koder och det. Dom är säkert bra. Men inte tycker jag att barn får tillgång till 
sitt modersmål i våran verksamhet. Aa, inte så mycket som de har rätt till i alla fall. 
(Specialpedagog 1) 

 

Specialpedagog 1 och förskollärare 3 menar således att tekniken kan möjliggöra för barnen att 

höra sitt språk men det skapar inte någon dialog där barnet också får kommunicera på sitt 

modersmål. I förskoleenhet 1, 3 och 4 samverkar informanterna utöver processtödjaren också 

med brobyggare. 
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Brobyggare. Vi har en somalisk och en arabisk för de är de två största språken. De kommer en 
gång i veckan. Och kan hjälpa till att… antingen hjälpa till med barn eller föräldrakontakter, 
de har föräldrautbildningar i regel också, för att förklara hur förskolan funkar, hur det svenska 
samhället funkar och ord och begrepp. Så de hjälper till och översätter om det är nåt speciellt 
man vill ha översatt också. (Förskollärare 3) 

 

Brobyggarens uppgift är enligt informanterna att hjälpa personalen i föräldrakontakter och 

förklara hur den svenska förskolan fungerar och kunna fungera som en tolk mellan personal 

och föräldrar/barn. Brobyggaren är en pedagog med flerspråkig kompetens som är anställd 

utifrån att hen kan ett språk som många familjer har som modersmåls. Brobyggaren kommer 

till förskolan cirka en gång i veckan för att träna barnens modersmål genom att de deltar i den 

dagliga verksamheten och förklara vissa ord eller aktiviteter på barnens modersmål eller att de 

t.ex. läser en saga på modersmålet. Brobyggare blir således ett sätt för barnen att både få tala 

och höra sitt modersmål samt ett sätt att förstå den svenska som talas. Utöver brobyggaren 

lyfter samtliga informanter också att annan flerspråkig personal är ett sätt att skapa 

förutsättningar för barnen att utveckla sitt modersmål och förskollärare 3 och 4 samt 

specialpedagog 2 lyfter att det ibland flyttar personal vissa stunder för att skapa 

förutsättningar för att barnen att få utveckla sitt/sina modersmål och skapa trygghet. 

Förskollärare 4 säger så här: 

 

Ja, men det ser lite olika ut på olika avdelningarna [hur mycket flerspråkig personal det finns], 
men jag tror nästan på alla att det finns pedagoger som har andra modersmål än svenska. Aa, 
det kan va nån som inte har det men annars har vi pedagoger som talar arabiska och spanska 
och romani. Lite olika så, men inte på alla avdelningar. Så vi försöker ju jobba… när det är 
något barn som behöver… att man kan stötta upp. (Förskollärare 4) 

 

Citatet visar på att informanterna arbetar med organisatoriska anpassningar för att utnyttja 

personalens kompetenser på bästa sätt. Informanterna lyfter också att föräldrarna är en resurs 

för att barnen både ska få utveckla sitt/sina modersmål. 

 
Sen uppmuntrar vi föräldrarna väldigt mycket, dels att de ska prata med sina barn på 
modersmålet hemma och läsa med sina barn på modersmålet. För det är inte så att språken 
konkurrerar utan det ena stöttar det andra. Så att det är mest att vi uppmuntrar och peppar 
föräldrarna. (Förskollärare 3) 

 

De anser att det är viktigt att uppmuntra föräldrarna att prata sitt/sina modersmål hemma för 

att barnen ska få möjlighet att både höra och tala alla sina språk. De menar att barnen lär sig 
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språken samtidigt eller att det ena språket kan hjälpa utvecklingen av det andra, språken 

konkurrerar inte.  

 

7.3	Sammanfattning	av	resultat	

Resultatet visar på att samtliga informanter, både förskollärare och specialpedagoger, anser att 

det är förskolläraren som har ansvaret för flerspråkiga barns språkutveckling men att 

specialpedagogen kan vara en hjälp då det uppstår problem eller funderingar. Vidare kan 

också sägas att de gånger specialpedagogerna kontaktas så handlar det om hur man kan arbeta 

för att utveckla flerspråkiga barns svenska. Om det är fokus på frågor om hur man utvecklar 

modersmålet kontaktas istället något som heter processtödjare. Då det handlar om barn i 

behov av särskilt stöd kan det vara specialpedagogen som sköter kontakten och samverkan 

med processtödjaren. I förskoleenhet 1 och 3 är det tydligt att informanterna anser att 

specialpedagogen endast blir inkopplad då man misstänker en språkstörning. I förskoleenhet 2 

och 4 talar man inte om begreppet språkstörning men informanterna beskriver att 

specialpedagogen kontaktas gällande flerspråkiga barns språkutveckling då pedagogerna t.ex. 

upplever att de har ett barn som har svårt att förstå svenska. I förskoleenhet 2 och 4 lyfter 

informanterna också att frågor av mer allmän karaktär, på gruppnivå, kan lyftas med 

specialpedagogen då pedagogerna vill ha någon utomstående att diskutera ett dilemma med. 

Denna funktion har inte specialpedagogen i förskoleenhet 1 och 3. Vidare kan sägas att 

handledningen har lite olika karaktär i de olika förskoleenheterna. I de förskoleenheter där 

man pratar om språkstörning och specialpedagogerna endast har fokus på barn i behov av 

särskilt stöd tycks handledningen handla om att specialpedagogen ger tips och råd medan 

handledningen i de andra förskoleenheterna fokuserar mer på diskussion.  

 

Resultatet visar också på att majoriteten av informanterna uttrycker att förskolans främsta 

uppgift är att ge barnen en så god svenska som möjligt och att modersmålet är något som man 

uppmuntrar hemmet att fortsätta utveckla. Förskollärare 2, som arbetar på en förskola med 

endast ett fåtal flerspråkiga barn, lägger till skillnad från de andra informanterna mer fokus på 

att berätta om strategier för att barnen ska få höra modersmålet än hur de arbetar med att 

utveckla det svenska språket. Samtliga informanter beskriver dock strategier både för att 

utveckla svenskan och modersmålen. De menar att interaktion och samtal med andra barn och 

vuxna utvecklar det svenska språket och att anpassningar på organisation-, grupp- och 

individnivå skapar förutsättningar för barnen att delta i samspel. Vidare menar informanterna 
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att samverkan med processtödjare, brobyggare och föräldrar samt tekniska hjälpmedel kan 

skapa förutsättningar för utveckling av modersmålen. De flesta av informanterna upplever 

dock inte att de gör tillräckligt för att utveckla barnens modersmål. De anser att det krävs en 

dialog för att utveckla ett språk och uttrycker att pedagogiskt utbildad personal som kan 

barnens modersmål då är nödvändigt. Dock menar de att det är en förutsättning som i många 

fall saknas.   
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8	Diskussion		

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till de teoretiska utgångspunkter 

och den tidigare forskning som presenterats i studien. Diskussionen är uppdelad under tre 

rubriker: Flerspråkiga barn blir i behov av särskilt stöd på många förskolor i Sverige, 

Specialpedagogernas handledning blir av kompensatorisk karaktär i samverkan med logoped 

och Flerspråkig utveckling kräver kompetens och kvalité. I slutet av avsnittet presenteras 

också förslag till fortsatt forskning.   

 

8.1	Flerspråkiga	barn	blir	i	behov	av	särskilt	stöd	på	många	förskolor	i	Sverige		

Lutz (2013) skriver att det är tämligen otydligt i förskolans styrdokument vilka barn som är i 

behov av särskilt stöd. Björk-Willén (2014) framhåller att flerspråkiga barn inte per automatik 

är i behov av särskilt stöd utan att det beror på om omgivningen gör flerspråkigheten till ett 

hinder eller inte. Salameh (2018) menar att flerspråkighet bör ses som en styrka, inte som om 

det finns en brist i det ena språket. Enligt informanterna och den tidigare forskningen som 

presenterats (Kultti, 2012; Skans, 2011) får dock inte alla flerspråkiga barn likvärdiga 

förutsättningar att utveckla sitt modersmål och Kultti menar att det gör att många barn inte 

kan delta fullt ut i undervisningen förrän de kan svenska. Frågan jag ställer mig är om de 

flerspråkiga barnen då ändå inte blir i behov av särskilt stöd? Om barnen måste utveckla sin 

svenska innan de kan delta i verksamheten går de miste om den undervisning som sker och 

blir då i behov av stöd för att kunna delta. Är det då först när det finns flerspråkiga pedagoger 

som flerspråkiga barn inte per automatik är i behov av särskilt stöd? Om man ser det så bör 

kanske specialpedagoger och förskollärare samverka kring flerspråkiga barns språkutveckling 

även om barnen inte har en språkstörning. 

 

Det förefaller som om samtliga informanterna i föreliggande studie har uppfattningen att de 

gånger flerspråkiga barn är i behov av särskilt stöd så handlar det om att barnen har en 

språkstörning eller att de har andra problem så som t.ex. beteendeproblem. Vidare tyder 

resultatet på att det finns en vilja hos samtliga informanterna att diskutera problem kring 

flerspråkiga barns språkutveckling ur ett kritiskt perspektiv, där det är förskolans miljö och 

resurser som avgör om barnen är i behov av stöd eller inte. Sett ur ett dilemmaperspektiv 

förefaller det som om informanterna i studien har en känsla av att de bör ge strategier av mer 

kritisk karaktär då problem kring språkutvecklingen uppstår, men då det handlar om barn med 

språkstörning tycks stödet ändå bestå av mer kompensatoriska lösningar så som enskild 
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språkträning. Möjligen är det en naturlig inställning hos informanterna av etiska skäl då Lutz 

(2013) menar att förskolans styrdokument bygger på en mer kritisk syn på specialpedagogik.  

 

8.2	Specialpedagogernas	handledning	blir	av	kompensatorisk	karaktär	i	samverkan	

med	logoped	

Partanen (2012) menar att styrdokumenten skriver fram att specialpedagogiskt stöd ska finnas 

men hur det stödet utformas är upp till varje förskolechef. Han menar därför att en 

specialpedagogs arbetsuppgifter kan variera mycket, vilket också specialpedagogerna i 

studien lyfter fram under intervjuerna. De specialpedagoger som deltagit i studien framhåller 

att de inte har haft något särskilt ansvar för flerspråkiga barns språkutveckling, vilket kan 

förklara varför specialpedagogerna endast kontaktas då man upplever ett problem eller 

misstänker en språkstörning. Enligt Göranssons mfl. (2015) studie är en specialpedagogs 

vanligaste arbetsuppgift då de arbetar i förskolan att handleda arbetslag vilket också förefaller 

vara det främsta stöd som specialpedagogerna i denna studie bidrar med kring flerspråkiga 

barns språkutveckling. Bladini (2004) och Sundqvist (2014) menar att det finns olika typer av 

handledande samtal, de finns de som är av mer rådgivande karaktär och de som är av mer 

reflekterande karaktär. I förskoleenhet 2 och 4 talar informanterna om barn som har svårt att 

förstå eller tala svenska och i dessa förskoleenheter tycks handledningen vara av mer 

reflekterande karaktär. Där är fokus att föra en diskussion om hur barnets situation ser ut ur ett 

kritiskt perspektiv då ett problem uppstår. De beskriver att de reflekterar över 

barnets/gruppens svårigheter i förhållande till den miljö och de kompetenser som finns i 

verksamheten. I de fall då specialpedagogen kontaktas i förskoleenhet 1 och 3 handlar det om 

att barnen har eller misstänks ha en språkstörning och handledningen beskrivs då vara av mer 

rådgivande karaktär där det kompensatoriska perspektivet blir betonat. I dessa samtal ger 

specialpedagogen tips på material eller övningar som pedagogerna kan göra enskilt med 

barnen. Bladini (2004) menar att båda typerna av handledning kan vara verkningsfulla. I 

samtliga förskoleenheter talar man om barn som har svårt att förstå eller tala svenska, oavsett 

om man använder begreppet språkstörning eller inte. Trots detta är handledningen av olika 

karaktär. Ur ett dilemmaperspektiv är det intressant att ställa sig frågan varför handledningen 

blir av mer kompensatorisk karaktär då man talar om språkstörning. Beror det på att 

specialpedagogerna upplever att logopeden vet bättre och därför litar på dennes råd och för 

det vidare till förskollärarna eller beror det på andra maktfaktorer så som att arbetsgivaren gett 
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specialpedagoger och förskollärare en för stor arbetsbelastning för att hinna med någon annan 

typ av handledning och mer kritiska lösningar?  

 

Göransson mfl. (2015) anser att specialpedagoger har svårt att, i samverkan med andra, få 

samma jurisdiktion pga. att deras roll inte är lika tydligt inskriven i skollagen som medicinska 

samverkansparter. Ur ett dilemmaperspektiv skulle detta kunna vara en orsak till att 

logopedernas syn på språkutveckling dominerar då det gäller barn med språkstörning. 

Specialpedagogerna i studien framhåller att de samverkar med logopeder för att arbeta fram 

stöd för barn med språkstörningar och Robertson och Ohi (2016) förespråkar ett samarbete 

mellan förskollärare och logopeder i samma syfte. De menar att logopeder kan hjälpa 

förskollärare att tidigare känna igen en språkstörning. Vidare menar de likt Salameh (2018) att 

förskolan är en arena där lek och språkträning naturligt kan kombineras och genom att 

förskollärare och logopeder samverkar med sina expertkunskaper kring lek respektive språk 

så kan meningsfull undervisning för barn med språkstörning skapas. I föreliggande studie 

tycks samverkan med logopeden bygga på att logopeden ger specialpedagogen material och 

övningar som förskollärarna kan göra enskilt med barnen – alltså en lösning av mer 

kompensatorisk karaktär. Detta skulle kunna tyda på att logopeden har större jurisdiktion än 

specialpedagoger och förskollärare när det gäller att besluta om insatser för hur barn med 

språkstörning bäst kan stöttas i sin språkutveckling. Det skulle också kunna bero på att 

förskollärarna uppskattar att få färdiga material och tips då de själva inte har så mycket tid 

som de önskar och behöver för att hitta/skapa sådant språkutvecklande material själva. I 

Robertson och Ohis (2016) studie är det också tydligt att logopederna fokuserar på att 

språkträning ger delaktighet i lek medan förskollärarna fokuserar mer på att delaktighet i lek 

ger språkträning. De informanter som i föreliggande studie pratar om språkstörning hos barn 

beskriver emellertid att de ger enskild undervisning till dessa barn för att utveckla deras språk 

och öka deras möjligheter till delaktighet. Salameh (2018) menar att det är nödvändigt att göra 

en kartläggning av barnets språkkunskaper då en språkstörning misstänks. Hon menar att även 

om det till viss del går emot förskolans läroplan att göra en bedömning av barnens kunskaper 

så är den nödvändig för att kunna ge barnet rätt stöd. Frågan jag ställer mig är om 

logopederna och deras medicinska ställning fått för stor plats i förskolan eller om det 

verkligen är nödvändigt för barnens språkutveckling. 
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8.3	Flerspråkig	utveckling	kräver	kompetens	och	kvalité		

Både Kultti (2012) och Torpsten (2017) anser att förskolan är en mångkulturell mötesplats 

som har möjligheter att skapa förutsättningar för barn med ett annat modersmål än svenska att 

utveckla både sitt/sina modersmål och det svenska språket och bli flerspråkiga. Kultti (2012) 

menar att de flerspråkiga barnens språkutveckling i svensk förskola främst tycks handla om 

att lära barnen svenska vilket verkar vara fallet även i denna studie. Detta tyder på ett mer 

kompensatoriskt perspektiv där flerspråkiga barns språkutveckling främst fokuserat på 

barnens bristande kunskaper i svenska som måste kompenseras. Schwartz och Palviainen 

(2016) menar att olika språk har olika status beroende på var man befinner sig och Morales 

och Rumenapp (2017) lyfter i sin studie att föräldrarna gärna vill att barnen främst ska lära sig 

det språk som pratas i samhället. De menar vidare att det i deras studie syntes i 

undervisningen att lärarna också var av den åsikten men om det beror på lärarnas egna 

föreställningar eller föräldrarnas förväntningar framgår inte (Morales och Rumenapp, 2017). 

Informanterna i denna studie uttrycker att anledningen till att de fokuserar mer på svenskan 

till stor del är samhällskravet att kunna svenska för att lyckas i skola och arbetsliv. Några 

lyfter också att det är föräldrarnas önskan att man fokuserar på svenskan. Sett ur ett 

dilemmaperspektiv tycks således samhällets och föräldrars makt kunna vara bidragande 

orsaker till att det är svenskan som är i fokus då det gäller flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

Informanterna i denna studie tycks ha hittat kritiska lösningar på hur de kan anpassa sin miljö 

och undervisning för att arbeta kompensatoriskt och utveckla barnens svenska. De menar likt 

Håkansson (2018), Kultti (2012), Robertson och Ohi (2016) och Skanns (2011) att barn 

utvecklar sitt språk om de får leka och interagera med andra barn och vuxna som har ett mer 

välutvecklat språk. Enligt Kultti (2012) krävs det därför att personalen intar barnens 

perspektiv och fundera över vilka möjligheter till kommunikation och deltagande i samspel de 

ger barnen, dvs. ett kritiskt perspektiv. Likt Brook Chapman de Sousas (2017), Kultti (2012) 

och Ljunggren (2016) menar också informanterna i studien att en viktig aspekt för 

flerspråkiga barns språkutveckling är att pedagogerna skapar en samförståelse, kring vad de 

gör. Informanterna i föreliggande studie menar likt Håkansson (2018) att det är viktigt att 

kontextualisera vad de pratar om. Informanterna berättar att de gör det genom att uppleva 

begreppen i autentiska miljöer och genom att upprepa och variera mötet med begreppen. 

Informanterna menar också likt Brook Chapman de Sousa (2017) och Kultti (2012) att de 
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använder multimodala hjälpmedel (så som bilder, symboler och filmer), pekar, ställer frågor 

och pratar om det de gör/ser för att skapa förståelse. Några informanter lyfter också likt 

Salameh (2018) att TAKK är ett bra verktyg för att skapa förståelse.  

 

Trots att informanterna fokuserar på att arbeta med att utveckla barnens svenska framgår 

också tydligt att de vill skapa en verksamhet där barnen kan utveckla alla sina språk men de 

upplever inte att de har de förutsättningar som krävs. Samtliga informanter lyfter aspekter ur 

ett kritiskt perspektiv då de beskriver att det är en utmaning att utveckla barnens modersmål. 

Informanterna menar likt Kultti (2012), Salameh (2018), Skans (2011) och Torpsten (2017) 

att en förutsättning för att utveckla barnens modersmål är att ha pedagoger som talar barnens 

modersmål. Skans (2011) menar att transspråkande är ett sätt för att skapa förståelse och 

Håkansson (2018) menar att kodväxling är ett sätt för flerspråkiga barn att uttrycka sig i 

längre meningar. Kultti (2012) menar dock att transspråkande kräver att båda parter kan båda 

språken vilket gör att inte alla barn har samma förutsättningar att använda den strategin. 

Informanterna menar att de inte kan ge alla barn lika förutsättningar då de inte alltid har 

flerspråkig personal som kan barnens modersmål och de menar också att de flerspråkiga 

pedagoger som anställs många gånger saknar pedagogisk utbildning. De beskriver att de 

modersmålspedagoger som tidigare har funnits har ersatts med ett fåtal processtödjare. Det 

framgår emellertid att man i tre av de undersökta förskoleenheterna har anställt brobyggare 

som har ungefär samma funktion som de tidigare modersmålspedagogerna. Brobyggare skulle 

kunna ses ur ett kritiskt perspektiv då det är ett sätt att kompensera förskolans personal för 

deras bristande flerspråkiga kunskaper. I skollagen (SFS 2010:800) står att varje barn har rätt 

att få möjligheten att utveckla både sitt modersmål och svenskan. Torpsten (2017) framhåller 

dock att det är pedagogernas kompetens och erfarenheter samt kvalitén på verksamheten som 

avgör vilka möjligheter flerspråkiga barn har att utveckla sina språk. Ur ett 

dilemmaperspektiv tycks det vara politiker och cheferna som har makten att avgöra om 

pedagogerna ska få möjligheten att arbeta med mer kritiska lösningar där båda språken kan 

prioriteras eller om pedagogerna tvingas prioritera mer kompensatoriska lösningar där man 

endast fokuserar på svenskan. I vissa förskoleenheter har man anställt brobyggare som 

behärskar de modersmål som det finns en majoritet av på förskolan som ett stöd i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling, men samtidigt finns inte den resursen på alla förskolor och 

för alla barn.  
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Salameh (2018) anser att personalen på förskolan kan arbeta transspråkande även då det inte 

finns pedagoger som kan barnens modersmål. Kultti (2018) framhåller emellertid att förskolor 

görs flerspråkiga på grund av dess deltagare och att om det endast finns ett fåtal flerspråkiga 

barn så prioriteras inte de språken. Min studie visar på att Förskollärare 2, som arbetar på en 

förskola med endast ett fåtal flerspråkiga barn, fokuserar mer på att berätta om strategier för 

att försöka skapa en transspråkande miljö där man intresserar sig för olika språk än strategier 

för att utveckla svenska. Jag förstår emellertid av mina intervjuer att de andra förskollärarna, 

som arbetar i förskolor med många flerspråkiga barn och kollegor, har ett mer naturligt 

transspråkande klimat. Kultti (2012), Ljunggren (2016), Skans (2011) och Torpsten (2017) 

menar att det är viktigt att skapa en miljö där alla känner sig accepterade och att lärarnas 

attityder till flerspråkighet är avgörande. Informanterna i föreliggande studie framhåller likt 

Brook Chapman de Sousa (2017) att det är viktigt att barnen får använda alla sina språk, såväl 

verbalt som kroppsspråk. Mina informanter menar också likt Skans (2011) och Ljunggren 

(2016) att modersmålen kan bli intressanta genom samverkan med föräldrar. De anser att det 

handlar om att vara nyfiken. Genom föräldrarna har de möjligheten att t.ex. lära sig ord, ta 

fram sånger eller spela in föräldrar som säger något på modersmålet och på så sätt skapa en 

transspråkande miljö. Förskollärare 2 anser också likt Torpsten (2017) att böcker på olika 

språk kan vara ett sätt att utveckla ett intresse för det skrivna språket. Ur ett kritiskt perspektiv 

syns här att föräldrarna och böcker på olika språk tycks användas för att kompensera 

förskolans brist på flerspråkig personal. Mina informanter menar dock att ett transspråkande 

klimat inte är tillräckligt för att utveckla ett språk. De framhåller likt Håkansson (2018), 

Puskás (2018) och Salameh (2018) att barnen behöver få möjlighet att både höra och tala ett 

språk för att lära sig ett språk och att möjligheten att använda sitt språk inte finns om ingen 

pedagog kan det språket. Samtidigt menar de att för många flerspråkiga pedagoger istället kan 

göra att barnen inte utvecklar svenskan. De menar likt Håkansson (2018) att barnen behöver 

få tillräcklig och kvalitativ input även i svenska.   

 

Det är uppenbarligen ett dilemma för informanterna hur de på bästa sätt ger flerspråkiga barn 

förutsättningar för att utveckla sitt/sina modersmål och sin svenska. De menar att alla barn 

inte får likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt modersmål och delta i verksamheten då det 

inte alltid finns pedagoger som behärskar modersmålen. Frågan är då om det räcker att skapa 

ett transspråkande klimat på förskolan där barnen efter hand kan delta i undervisningen eller 
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om flerspråkiga pedagoger behövs för att läroplanens mål om att ge alla barn förutsättningar 

att utveckla sitt modersmål uppfylls? Det tycks vara upp till politiker och arbetsgivare att 

avgöra då det är de som har makten att bestämma vilka resurser som ska finnas på 

förskolorna. Vidare kan man fundera över om flerspråkiga barn verkligen har möjligheten att 

utvecklas så långt som möjligt om de inte kan delta i undervisningen förrän de kan svenska. 

Är det etiskt försvarbart att förskolor i Sverige präglas av en enspråkig norm på grund av att 

samhället anser att svenskan är viktigast? 

 

8.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Under arbetet med studien har det framkommit nya funderingar som jag anser vore intressant 

att undersöka vidare. Dels skulle det vara intressant att undersöka vad som är avgörande 

faktorer för att specialpedagogens handledning har olika karaktär. Det skulle kunna göras 

genom intervjuer med specialpedagoger eller genom observationer av specialpedagoger i 

handledningssituationer. Det skulle också vara intressant att göra en studie kring hur 

specialpedagoger och logopeder samverkar och om det faktiskt är så att specialpedagoger har 

lägre jurisdiktion än logopeder.   
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9	Avslutande	kommentarer		

Syftet med studien var att undersöka specialpedagogers och förskollärares uppfattningar 

gällande samverkan för att skapa förutsättningar för flerspråkiga barn att utveckla alla sina 

språk. Som framgår av studien samverkar specialpedagoger och förskollärare endast för att 

utveckla barns svenska. I två av områdena samverkar man i allmänpedagogiska frågor såväl 

som i frågor som berör barn i behov av särskilt stöd. I de andra två områdena samverkar 

specialpedagog och förskollärare endast gällande barn i behov av särskilt stöd. Vidare framgår 

av studien att informanterna anser att flerspråkiga barn inte är i behov av särskilt stöd förrän 

de har en språkstörning eller andra problem. Samtidigt anser informanterna att inte alla barn 

ges det stöd de har rätt till för att utveckla både svenskan och sitt/sina modersmål. 

Informanterna menar att de saknar förutsättningar i form av utbildade flerspråkiga pedagoger. 

På den förskola där flerspråkighet inte är vanligt förekommande fokuserar informanten på att 

berätta om strategier kring att skapa ett transspråkande klimat. Övriga informanter tenderar att 

fokusera på att berätta om strategier för att utveckla svenskan, även om de också delger flera 

strategier för att skapa ett transspråkande klimat och utveckla modersmålet. Fokus tycks 

således läggas på det som är den största utmaningen i verksamheten. På den förskola där det 

är få flerspråkiga barn tycks ett kritiskt perspektiv råda och fokus är att kompensera 

förskolans bristande flerspråkiga miljö och på övriga förskolor där fokus är att utveckla 

barnens svenska framträder det kompensatoriska perspektivet mer. Kanske är det 

verksamheterna som är i behov av stöd för att de ska kunna utveckla alla barnens språk på ett 

framgångsrikt sätt?  

 

Enligt Björk-Willén (2018) är flerspråkiga barn inte per automatik i behov av särskilt stöd 

vilket också är uppfattningen hos informanterna i denna studie. Björk-Willén (2018) anser 

däremot att flerspråkigheten kan utgöra ett hinder om omgivningen gör den till ett hinder. 

Torpsten (2017) menar att den enspråkiga norm som råder på förskolor i Sverige idag gör att 

flerspråkiga barn inte fullt ut kan delta i verksamheten förrän de kan svenska. Jag menar att 

det till viss del gör dem i behov av särskilt stöd, då förskolan enligt skollagen är skyldig att 

skapa förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800). I 

föreliggande studie har specialpedagogerna inte givits något särskilt ansvar gällande just 

flerspråkiga barn men i examensordningen (SFS 2007:638) fastställs att specialpedagogen ska 

visa förmåga att arbeta förebygga och undanröja hinder i lärmiljöer samt se betydelsen av att 

samverka med andra professioner. Skolinspektionen (2017) menar att det på många förskolor 
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i Sverige saknas en plan för hur de ska arbeta med att utveckla barnens alla språk och Björk-

Willén (2018) anser att varje förskola bör utarbeta en sådan plan. Resultatet av föreliggande 

studie tyder på att informanternas strategier för flerspråkiga barns språkutveckling stämmer 

väl överens med den tidigare forskning som presenterats. Informanterna uppger dock att de 

skulle önska mer tid för att läsa in sig på ny forskning och att samverka i sina arbetslag för att 

utveckla arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. De har många strategier för både hur 

de kan stötta barnens utveckling av det svenska språket och hur de kan utveckla barnens 

modersmål, men om de har en gemensam plan framgår inte. Jag hoppas att denna studie kan 

bidra med nya kunskaper kring flerspråkiga barns språkutveckling och inspirera 

specialpedagoger och förskollärare att samverka för att skapa en plan för hur de kan arbeta 

mer förebyggande med flerspråkiga barns språkutveckling.  
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Bilaga	1	
	
	
Hej!	
Jag heter Emma Armerö och läser min sista termin på specialpedagogprogrammet på 
Linköpings Universitet. Denna termin ska jag göra mitt examensarbete. Detta brev är en 
information om min studie i hopp om att just Du ska vilja delta i en enskild intervju.  
 
 
Syftet med min studie är att undersöka hur specialpedagoger och förskollärare samverkar för 
att skapa förutsättningar för flerspråkiga barns språkutveckling. Jag vill få en förståelse för 
din verksamhet och ta del av dina kunskaper/erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn. 
För minnets skull kommer jag att spela in intervjun med min mobil, då det är problematiskt att 
hinna samla in all data enbart genom anteckningar.  Det som spelas in kommer endast 
avlyssnas av mig och raderas efter att uppgiften är genomförd. Intervjun kommer att ta 
ungefär 30 – 60 minuter.  Det är frivilligt att delta i denna intervju och du kan avbryta den 
när du vill om du skulle önska detta. När intervjun transkriberas och används i min uppgift 
kommer ditt namn fingeras för att du ska förbli anonym.   
 
 
Med vänlig hälsning  
Emma Armerö 
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Bilaga	2		
 

Intervjuguide	–	Specialpedagog	
		
Bakgrund	–	berätta	lite	om	dig	själv…	

• Vad	har	du	för	utbildning?	
• Vad	har	du	för	tidigare	erfarenheter	av	arbetet	med	flerspråkiga	barns	

språkutveckling?	
• Ungefär	hur	stor	andel	av	barnen	i	ditt	område	är	flerspråkiga?	

	
Rollfördelning	
Specialpedagogens	roll	tydliggörs	inte	i	varken	skollagen	eller	läroplanen…	

• Hur	ser	du	på	din	roll	vad	gäller	arbetet	med	flerspråkiga	barns	språkutveckling?		

o Vad	har	du	för	ansvar?	

o På	vilket	sätt	vill	du	samverka	med	arbetslagen?	

	

Förväntningar	kring	samverkan	
• Vad	upplever	du	att	arbetslag	har	för	förväntningar	på	dig	gällande	arbetet	med	

flerspråkiga	barns	språkutveckling?	

o När	kontaktar	de	dig?		

o Vad	vill	de	ha	hjälp	med?	

	

Strategier	för	att	skapa	förutsättningar	
• Hur	arbetar	du	för	att	skapa	förutsättningar	för	flerspråkiga	barns	språkutveckling	i	

förskolan?	

o Förutsättningar	för	att	utveckla	av	svenska	språket?	

o Förutsättningar	för	att	utveckla	av	modersmålen?	

o Vad	kan	göras	på	organisations,	grupp	och	individnivå?	

o Hur	skulle	ett	drömscenario	se	ut?	

	

sonderingsfrågor		
Berätta	mera…	
Kan	du	utveckla?		
Hur	menar	du?	
Kan	du	ge	något	konkret	exempel?	
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Bilaga	3	
	

Intervjuguide	–	Förskollärare		
 
Bakgrund	–	berätta	lite	om	dig	själv…	

• Vad	har	du	för	utbildning?	
• Vad	har	du	för	tidigare	erfarenheter	av	arbetet	med	flerspråkiga	barns	

språkutveckling?	
• Ungefär	hur	stor	andel	av	barnen	i	ditt	område	är	flerspråkiga?	

	

Strategier	för	att	skapa	förutsättningar	
• Hur	arbetar	du	för	att	skapa	förutsättningar	för	flerspråkiga	barns	språkutveckling	i	

förskolan?	

o Förutsättningar	för	att	utveckla	av	svenska	språket?	

o Förutsättningar	för	att	utveckla	av	modersmålen?	

o Vad	kan	göras	på	organisations,	grupp	och	individnivå?	

o Hur	skulle	ett	drömscenario	se	ut?	

	
Rollfördelning	

• Hur	ser	du	på	din	roll	som	förskollärare	vad	gäller	arbetet	med	flerspråkiga	barns	

språkutveckling?		

o Vad	har	du	för	ansvar?	

	
Förväntningar	kring	samverkan	

• Vad	har	du	för	förväntningar	på	specialpedagogen	gällande	arbetet	med	flerspråkiga	

barns	språkutveckling?	

o När	kontaktar	du	specialpedagogen?		

o Vad	vill	du	då	ha	hjälp	med?	

	

	

sonderingsfrågor		
Berätta	mera…	
Kan	du	utveckla?		
Hur	menar	du?	
Kan	du	ge	något	konkret	exempel?	


