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 Abstrakt 
Detta examensarbete bygger på tre pedagogers tankar kring hur de arbetar 

språkutvecklande med barn som har svenska som andraspråk inom förskolan. 

De tre pedagogerna arbetar på tre olika förskolor i en medelstor inlands-

kommun i Norrland. Det är en kvalitativ studie och jag använde mig av 

semistrukturerade intervjuer för att samla den empiri som presenteras i 

resultatdelen. I mitt analysarbete har jag utgått från en hermeneutisk ansats, 

det vill säga att jag har haft som utgångspunkt att försöka förstå och tolka 

pedagogernas tankar och uppfattningar kring arbetet med flerspråkiga barn. 

Efter att analysarbetet av intervjuerna upptäckte jag likheter och skillnader i 

pedagogernas uppfattningar kring flerspråkighet och hur de arbetar med 

dessa frågor på de olika förskolorna. Det fanns likheter när det gäller 

svårigheter att få tag i modersmålslärare/tolkar, men att det också är stora 

skillnader i landet vad gäller tillgängliga resurser. Min slutsats är att 

flerspråkighet är ett område som måste lyftas fram mer i förskolan för att ge 

barn med svenska som andraspråk de bästa förutsättningarna att klara sin 

framtida skolgång och bli en del av det svenska samhället.  

 

Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, förstaspråk, andraspråk, förskola, 

språkutveckling.  
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 Inledning  
I en del svenska städer är det fler än 50% av förskolebarnen som har ett 

annat modersmål än svenska (Salameh, 2005). Enligt Skolverkets egen 

statistik var nästan 500 000 barn inskrivna i förskolan år 2014, det 

betyder att ungefär 100 000 barn talade två språk eller fler, det vill säga 

ungefär vart femte inskrivet barn i svenska förskolan hade utländsk 

bakgrund (Skolverket, 2015). Med tanke på den flyktingström som har 

varit under de senaste åren och som fortsätter än idag, är det troligt att 

antalet flerspråkiga barn i förskolan har ökat och kommer att fortsätta 

öka. Under de 11 första månaderna i år så har över 149000 människor 

sökt asyl i Sverige (Migrationsverket, 2015). 

 

I förskolans läroplan står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn som 

har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga 

att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket, 2011, s. 11).  

 

I skollagen (Riksdagen, 2010, kap. 8, §10) 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”. Vidare står det i skollagen att ”utbildningen inom 

skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas” (Riksdagen, 2010, kap. 1, §9).  
 

Det är lätt att dra paralleller mellan modersmål och modersmålslärare, men 

det kan vara så att barn i förskolan endast har tillgång till modersmålslärare en 

timme per vecka, om det ens finns möjlighet att få tag i en modersmålslärare. 

Med tanke på det så är pedagogernas arbete av stor vikt vad gäller att stödja 

dessa barns språkutveckling, både i deras modersmål och i det svenska 

språket. 

 

Min problemställning är: hur upplever pedagoger i förskolan att det är vad 

gäller att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn? Vad gör de i den 

dagliga verksamheten för att stötta barnen att behålla och utveckla sitt 

modersmål samtidigt som de ska lära sig svenska? 
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 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området att behandlas. Jag har 

läst forskning gällande flerspråkighet i förskola och skola här i Sverige och i 

jämförbara verksamheter i världen. Jag har även valt att ha med förskolans 

styrdokument, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och skollagen (Riksdagen, 2010).  

 

Marie Carlssons artikel ”Flerspråkighet inom lärarutbildningen – ett 

perspektiv som saknas” tar upp dilemmat med att det i den gamla 

lärarutbildningen, som 2011 ersattes med den lärarutbildning som finns idag, 

inte fanns speciellt stort utrymme för flerspråkighetsperspektivet. I artikeln 

redovisas intervjuer med både studenter och lärarutbildare, och flertalet av 

dem ansåg att perspektivet borde ha fått större utrymme. Detta är en 

problematik som inte bara existerar i Sverige.  

 

I en amerikansk artikel av Michael-Luna beskriver författaren att bristen på 

kunskap hos lärare för barn i de yngre skolåren är stor, speciellt när det gäller 

den inverkan flerspråkighet har på barns utveckling, social, kognitivt och 

språkligt (2013).  Jederlund tar upp ett sätt att arbeta med flerspråkiga barn i 

deras språkutveckling, framförallt vad gäller att tillägna sig det svenska 

språket, och det är att använda sig av sång, dans och drama. Det finns tyvärr 

lite forskning kring området och det är därför lite av en gåta varför barn med 

svenska som andraspråk upplevs ha lättare att lära sig svenska, men ett 

perspektiv som Jederlund belyser är att uttalet kan tränas upp genom ”lekfulla 

uttalsövningar i körform” där den prosodiska förmågan, det vill säga 

lyssnandet och känslan för rytm och melodi, övas upp och på så sätt även 

uttalet (2011).  

 

Både Lunneblad (2013) och Skans (2011) skriver om interkulturell pedagogik. 

Interkulturell pedagogik, eller interkulturellt lärande, bygger på en insikt och 

ett medvetande om olika kulturer. Skans definierar det som ett 

förhållningssätt, en interaktion mellan personer med olika bakgrund, och ”kan 

ses som en pedagogisk inriktning där kön, klass och etnicitet ses som utgångspunkter 

utifrån kultur skapas” (Skans, 2011, s. 42).    

 

I Sverige finns det idag mer än 1,5 miljoner människor vars modersmål är ett 

annat språk än svenska och det talas ungefär 140 olika språk av elever i vår 

grundskola (Carlsson, 2009). I svenska förskolan fanns det för två år sedan 

cirka 100000 barn med ett annat modersmål än svenska. Med tanke på den 

ökade invandring vi har haft under de senaste åren, på grund av de oroligheter 

som är i vår omvärld, så har troligen dessa siffror ökat.  

Sverige beskrivs ofta som ett mångkulturellt samhälle och detta har så klart 

påverkat hur diskussionerna kring förskolans och skolans uppdrag har sett ut 

(Lunneblad, 2013).  
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Björk-Willén m.fl. beskriver ur ett historiskt perspektiv hur det har sett ut i den 

svenska förskolan vad gäller vikten av att barn med ett annat modersmål än 

svenska lär sig svenska. Det har genom de senaste decennierna varit stort 

fokus på att förskolan ska förbereda barnen innan de kommer till grundskolan, 

att barnen i förskolan får en möjlighet att lära sig landets majoritetsspråk och 

på så sätt ha bra förutsättningar att klara av sin framtida skolgång (2013).  

Men att ge barn med ett annat modersmål än svenska möjligheter och 

förutsättningar att bevara och utveckla sitt modersmål är viktigt för att kunna 

lära sig svenska.  

Lunneblad belyser även vikten av att ha ett utvecklat förstaspråk (modersmål) 

för att ha bra förutsättningar att lära sig ett andraspråk. Han påpekar också att 

flerspråkiga barn behöver tillgång till sitt modersmål för att kunna uttrycka 

sina känslor och tankar fullt ut. 

 

Øzerk beskriver en modell som benämns førstespråksmodellen, även benämnd 

som morsmålsmodellen eller språkvernmodellen. Modellen bygger på att 

eleverna får sin språkinlärning på sitt modersmål först, innan ett nytt språk 

introduceras, för att de ska ha ett stabilt förstaspråk. Denna modell ligger till 

grund för skolsystemet i Norge, där det är viktigt att norsktalande barn 

utvecklar ett rikt språk på sitt modersmål innan de börjar lära sig ett nytt 

språk. Modellen används även när det gäller minoritetsspråk. 

Minoritetsspråket blir då det centrala utbildningsspråket, och när det språket 

är väl utvecklat så är fokus på att lära sig det nya språket (2006).  

 

I Puskás beskriver en förskollärare en problematik kring högläsning. Att läsa 

för barnen på förskolan är vanligt förekommande, men hur gör man när en del 

av barnen inte har de språkliga förutsättningarna för att kunna hänga med i 

vad berättelsen handlar om? (2013) Detta kan vara en svårighet vad gäller 

svenska barn, att anpassa ”nivån” på böckerna när det är högläsning för flera 

barn, t.ex. vid läsvila, men det blir ändå svårare när det finns barn som har 

begränsade kunskaper i det svenska språket. En konkret lösning skulle kunna 

vara att läsa för en mindre grupp barn, men det är inte alltid möjligt då det 

handlar om en organisatorisk fråga vad gäller personalantal. Svårigheten är att 

både ta i beaktande barnens behov, både individuellt och som grupp samt att 

sträva efter läroplanens målformuleringar.  

 

Hur ska då förskollärare arbeta för att barn med ett annat modersmål får en 

bra utveckling både i sitt modersmål och i det svenska språket? Det står i 

läroplanen att ”barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden” 

(Skolverket, 2011, s. 7).  

År 2009 trädde en ny lag i kraft som säger att ”var och en som är bosatt i Sverige 

ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska den som 

tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket” (Kulturdepartementet, 2009, 14§).  

Det tar ungefär 2-3 år för ett barn med ett annat modersmål att tillägna sig de 

språkliga kunskaperna i svenska, eller något annat andraspråk, för att kunna 
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ha en baskommunikationsfärdighet. Ännu längre tid tar det för barnen att 

tillägna sig de språkliga kunskaperna för att klara av att inhämta kunskaper på 

en jämförbar nivå som barn med svenska som modersmål, ungefär 2-8 år 

(Skans, 2011).  

 

Kultti bekräftar att det är viktigt för barn som kommer från andra länder att 

lära sig majoritetsspråket, då det är det regerande språket inom förskola och 

skola vad gäller undervisning och kommunikation, men även barns 

förhandlande om deltagande i lekaktiviteter (2012). Även Skans tar i sin 

avhandling upp betydelsen av att kunna majoritetsspråket, för historiskt sett 

har det varit en definition av tillhörigheten till nationalstaten (2011).  

 

Skans beskriver fyra metoder av så kallat styrt lärande, situationer som är 

planerade från pedagogers sida för att skapa tillfällen där barn med svenska 

som andraspråk får chansen att träna svenska. Den första metoden kallas Total 

Physical Response (TPR) och innebär att barnet kan visa genom någon form av 

handling istället för med språk att det har förstått t.ex. en instruktion från 

pedagogen. Den andra metoden Skans tar upp är sång och musik, där barnen 

får möjlighet att träna begrepp och uttal under lustfyllda former. Den tredje 

metoden är att använda sig av sagor, där bilder och illustrationer kan hjälpa 

barnen att förstå sagan, och den fjärde och sista metoden är genom lek. Skans 

pekar då på mer pedagogstyrda lekar, såsom språkpåsar (2011).  

 

Salameh lyfter en intressant aspekt kring sagoberättande för barn i förskolan. 

Vi har en tradition att vilja involvera barnen i innehållet i sagan, vi stannar upp 

i berättelsen för att kunna ställa frågor till barnen och på så sätt ”säkerställa” 

att de har förstått innehållet. Barn från andra länder kan uppfattas som att de 

inte förstår innehållet, men det kan även handla om att de inte är vana vid det 

här sättet av sagoberättande. Om de istället får en möjlighet att berätta efter att 

sagan är färdigläst så kan det visa sig att de har förstått innehållet och kan på 

ett bra sätt återberätta många av detaljerna ur sagan. Olika kulturer har olika 

traditioner vad gäller sagoberättande. Bristen på interaktion från barn med ett 

annat modersmål än svenska behöver inte alltid betyda att de inte förstår 

(2005).    

 

Lindberg reflekterar över en intressant utveckling av att det talas många språk 

i ett samhälle, något som kan kallas flerspråkig hybriditet eller polyspråkighet. 

När det gäller två- eller flerspråkighet så används språken parallellt, var för 

sig, men när det gäller hybridiserat språkanvändande eller polyspråkighet så 

används delar av olika språk i kombination (2009).  

 

Palmers m.fl. artikel handlar om hur skolsystemet i USA är uppbyggt så att i 

tvåspråkiga program ska eleverna bli ”enspråkiga i båda språken”, d.v.s. att 

språken lärs in och används separat. De två lärare som medverkar i studien 

som artikeln bygger på, använde sig ofta av de båda spanska och engelska i ett 

och samma lärotillfälle. I artikeln beskrivs arbetssättet som ”translanguaging”, 

att på ett medvetet sätt ta hjälp av flera språk under en och samma lektion, 
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t.ex. för att säkerställa att eleverna har förstått instruktioner (2014). En 

liknande arbetsmodell skriver Øzerk om, men han kallar det då för ”flip-flop-

metoden”och beskriver det som en modell där en lärare är tvåspråkig och 

använder sig av båda språken kombinerat vid ett lärotillfälle, t.ex. genom att 

prata på språk 1, eleven svarar på språk 2, läraren fortsätter på språk 2, eleven 

sedan på språk 1. I interaktionen mellan lärare/elev så använder de sig av 

kodväxling (2006).  

 

Om elever och barn är tillåtna att använda flera språk samtidigt så går det att 

se hur stor språklig kunskap de har, även fast deras kunskaper i ett specifikt 

språk inte är stor. Detta är något Michael-Luna pekar på i sin artikel när hon 

beskriver hur missvisande resultaten från de standardiserade språktesterna 

blir, då testerna genomförs på enbart ett språk. Barn med flera språk som ännu 

inte tillägnat sig tillräckliga kunskaper inom ett specifikt språk blir då 

bedömda enbart inom det språket. Om istället den totala språkliga kunskapen 

skulle kunna mätas inom de språk som barnet talar, så skulle det kunna visa 

på högre resultat (2013). 
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 Syfte & Metod 
I detta avsnitt redovisar jag mitt syfte med studien och mitt val av 

forskningsmetod, urval av studieobjekt, genomförande av datainsamlingen 

och hur analys- och tolkningsarbetet har gått till. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur tre pedagoger upplever att 

de arbetar vad gäller att ge flerspråkiga barn hjälp och stöd att behålla och 

utveckla sitt modersmål samtidigt som de lär sig svenska.  

 

Metod 

Urval & genomförande 

När jag skulle välja ut mina informanter så kontaktade jag några förskolchefer 

via epost, där jag presenterade mig själv, mitt syfte med studien och att jag 

ville komma i kontakt med pedagoger för att intervjua dem. Jag bad 

förskolecheferna tipsa mig om vem/vilka jag kunde kontakta. När jag fått svar 

på vilka jag kunde kontakta så ringde jag upp dessa pedagoger, presenterade 

mig och mitt syfte och frågade om de ville ställa upp och hjälpa mig genom att 

bli intervjuade. Via epost skickade jag sedan mitt missiv till informanterna och 

bokade tid för intervju. Jag lät informanterna styra över val av plats för 

intervjuerna, så att de fick känna sig mer avslappnade. Stukát pekar på vikten 

av att mötas på den intervjuades ”hemmaplan” för att det ska vara en lugn och 

ohotad plats för informanten (2011). Samt att jag inte hade besökt dessa 

förskolor innan, och därför inte kände till vilka bra lokaler som fanns 

tillgängliga. 

   

Två av pedagogerna som jag intervjuade arbetar på förskolor som har deltagit i 

ett projekt tillsammans med Anne Kultti, språkforskare vid Göteborgs 

Universitet. Detta projekt bar namnet ”Flerspråkiga barns villkor i förskolan” 

och resulterade i en avhandling med samma namn. Förskolorna som 

medverkade i detta projekt utarbetade därefter en handlingsplan gällande hur 

flerspråkiga barn, och framförallt barn utan kunskaper i det svenska språket, 

välkomnas och introduceras i förskolan. 

 

Jag genomförde tre intervjuer med pedagoger på tre olika förskolor i en 

medelstor inlandskommun i Norrland. Två av pedagogerna är förskollärare 

och en pedagog är barnskötare. De har alla lång erfarenhet av att arbeta inom 

förskolan, en pedagog har arbetat i 12 år, nästa i 14 år och den tredje peda-

gogen i 19 år. Intervjuerna tog mellan 1 timme och 1,5 timme att genomföra. 
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Efter att intervjuerna var gjorda så var det dags att transkribera dem. Ett 

krävande arbete som tog många timmar att genomföra och resulterade i 

många sidor med text att analysera. Jag valde dock att inte transkribera de 

delar av intervjuerna som ej var relevanta för studien. Eftersom jag använde 

mig av en intervjuform med en intervjuguide och därmed eftersträvade en 

samtalsform så kom vi ibland in på samtalsområden som inte hade någon 

koppling till det jag ville undersöka. Stukát beskriver att det är möjligt att 

endast skriva ut de delar av intervjuerna som är mest intressanta och 

relevanta, och på så sätt sparas mycket tid och att det då kan vara ett alternativ 

att utöka antalet intervjuer (2011). Jag valde att inte utöka antalet intervjuer då 

jag endast utelämnade kortare delar av intervjuerna vid transkribering.  

 

Kvalitativ studie 

I min studie är jag intresserad av hur pedagoger i förskolan arbetar för att 

hjälpa och stödja barn som inte har svenska som modersmål att behålla och 

utveckla sitt modersmål samtidigt som de lär sig svenska. För att verkligen få 

reda på pedagogernas tankar och uppfattningar så har jag valt att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer. Alvehus beskriver intervjuer som en bra 

metod då syftet är att ta reda på människors upplevelser av ett 

händelseförlopp (2013). Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga 1), 

men tanken var att intervjuerna skulle flyta på mer som ett samtal, där 

frågorna skulle finnas som stöd för att styra tillbaka informanten till ämnet ifall 

samtalet började dra åt fel håll. I samband med att jag kontaktade förskolorna 

och de medverkande pedagogerna så fick jag frågan om jag kunde skicka ut 

frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig. Där gjorde jag ett medvetet val 

med att inte skicka ut frågorna tillsammans med missivet (se bilaga 2) därför 

att jag inte ville riskera att informanterna förberedde sig tillsammans med sina 

arbetskollegor, eller hann förbereda sig genom att svara korrekt, det vill säga 

som de anser att de borde svara.   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne menar på att det är i det närmaste omöjligt och 

inte heller nödvändigt att precisera vilken sorts intervju som har använts 

(2011). I enlighet med Stukáts beskrivning så var min tanke att genomföra 

semistrukturerade intervjuer där det finns en frihet att ställa frågorna i olika 

ordning beroende på hur intervjun, eller samtalet flyter på och även 

omformulera frågorna för att informanten ska förstå dem. Jag valde att göra 

röstinspelning av intervjuerna för att på så sätt kunna koncentrera mig och 

lyssna på det informanten sa, utan att behöva sitta och föra anteckningar. Att 

spela in intervjuer gör det sedan möjligt att transkribera hela samtalet, och att 

då även få med pauser och skratt som kan spela en viktig roll i hur man sedan 

tolkar och analyserar materialet (2011). 
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Analys av intervjuer 

De transkriberade intervjuerna analyserade jag genom att försöka hitta 

gemensamma nämnare i pedagogernas berättelser. Efter att jag läst igenom 

alla intervjuer ett flertal gånger så kunde jag utskönja några olika områden 

som pedagogerna berört. De områdena är: tillgängliga resurser/stöd för 

pedagogerna, språkutvecklande metoder i den dagliga verksamheten, barnens 

identitetsutveckling och barnens språkutveckling. Dessa fyra underrubriker 

presenteras i resultatdelen. Genom att dela upp intervjuerna i fyra områden så 

kunde jag jämföra pedagogernas tankar och erfarenheter, för att se likheter och 

skillnader på ett mer framträdande sätt. Alvehus beskriver analysdelen i en 

uppsats som att man delar in någonting i dess olika beståndsdelar (2013). Jag 

har på ett liknande sätt försökt ta isär intervjuerna i fyra olika beståndsdelar, 

det vill säga de fyra gemensamma områden jag kom fram till.  

När jag har tolkat den empiri som jag samlat in så har jag inspirerats av 

hermeneutiken, där man försöker förstå och tolka ett fenomen, snarare än att 

försöka förklara fenomenet (Hyldegaard, 2008). I Brinkkjær och Høyen 

beskrivs hermeneutik som att ”för att förstå meningen bakom tingen måste 

man beakta även den kontext och den betydelsehorisont som produkten 

tillkommit inom” (s. 73, 2013).   

 

Forskningsetiska principer 

I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna följts, som går att läsa i 

helhet på Vetenskapsrådets hemsida, www.vr.se/etik.  

Den första principen är informationskravet, som innebär att intervjupersonerna 

har blivit informerade om syftet bakom min studie. Den andra är 

samtyckeskravet, att intervjupersonerna har självbestämmanderätt över sin 

medverkan i studien och att de när som helst kan meddela att de inte vill vara 

med. Den tredje principen är konfidentialitetskravet, det vill säga att personliga 

uppgifter kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt så att obehöriga inte 

kan komma över den informationen.  

Det är också av stor vikt att de som deltar i studien garanteras konfidentialitet, 

det vill säga att de uppgifter som finns i studien inte går att härleda till de 

medverkande personerna (Löfdahl, 2014). Därför så nämns inga namn på 

förskolor eller namn på pedagoger eller barn i denna studie, alla är anonyma. 

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, som betyder att den 

insamlade informationen om personer för denna studie endast får nyttjas för  

forskningsändamål (Stukát, 2011).  

Det är viktigt att dessa principer följs, för att skydda individerna som deltar i 

en studie, och deras integritet.   

http://www.vr.se/etik
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Metoddiskussion 

När jag inledde arbetet med denna uppsats började jag med att formulera ett 

syfte och några frågeställningar kring vad jag ville undersöka. Nästa steg var 

att undersöka vilken metod jag skulle använda mig av. Eftersom att min 

ambition med uppsatsen var att få en uppfattning om hur pedagoger i 

förskolan tänker när det gäller att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga 

barn, valde jag att göra en kvalitativ studie och samla empiri genom 

semistrukturerade intervjuer. Jag hade en intervjuguide, men under 

intervjuerna så hade jag möjlighet, såsom Ahrne och Svensson beskriver, att 

komma med följdfrågor för att på det sättet komma vidare i respondenternas 

tankegångar. Det är en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer (2011). 

En svårighet med semistrukturerade, precis som Stukát beskriver, är att det 

kan vara svårt att nå djupare kunskap om det man vill studera och även att det 

är mer tidskrävande att sedan transkribera och analysera materialet än vid en 

mer strukturerad intervjuform (2011). Stukát påpekar även att det är viktigt 

med samspelet mellan den som intervjuar och den som intervjuas, och där 

märkte jag skillnad mellan mina intervjuer. Vid en av intervjuerna så kände jag 

mig själv stressad och där blev interaktionen och samspelet mellan mig och 

respondenten påverkad.  

Det jag upplevde som svårast med att genomföra intervjuerna var att hålla 

fokus på ämnet. Eftersom att intervjuerna var löst strukturerade och jag ville 

låta respondenterna tala så fritt som möjligt, så var det lätt att hamna på 

sidospår och prata om sådant som ej var relevant till studiens syfte. Av den 

anledningen valde jag att utelämna vissa delar vid transkriberingen.  

 

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar enligt Roos om trovärdigheten i en studie. Empirin ska 

vara insamlad på ett noggrant sätt och i så stor mängd att det går att dra 

slutsatser av det resultat man får fram. Validitet, enligt samma författare, 

handlar om att välja rätt metod i sin studie för att ha möjlighet att kunna nå det 

syfte som man har (2014). För att nå validitet i min studie valde jag därför att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer för att på så sätt ta del av 

pedagogernas upplevelser och tankar. Utifrån de intervjuer jag genomförde så 

fick jag ett material som var stort nog att bearbeta och på så sätt fanns det 

möjligheter att uppfylla det syfte jag utgick ifrån. 
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 Resultat 
I detta avsnitt så presenteras den tolkning jag gjort av de intervjuer jag 

genomfört. När jag bearbetade och analyserade intervjuerna fann jag fyra 

områden som alla berördes i de tre intervjuerna. De fyra områdena är: 

 Tillgängliga resurser/stöd för pedagoger 

 Språkutvecklande metoder i den dagliga verksamheten 

 Barnens identitetsutveckling 

 Barnens språkutveckling 

 

Resultatet är uppdelat i dessa fyra områden.  

Tillgängliga resurser/stöd för pedagoger 

De tre pedagogerna som intervjuades berättade att det stöd och de resurser 

som fanns att tillgå utifrån, och som inte fanns i deras dagliga verksamhet, 

bestod av modersmålslärare och tolkar. Problemet är att det kan vara väldigt 

svårt att få tag i modersmålslärare i alla språk. En pedagog berättar om 

svårigheten att hitta modersmålslärare beroende på språk.  
Ja, jag har ju en ifrån Ungern då, och där finns det ju ingen. Jag hade ju 

även en från Slovenien i fjol, där fanns det ju ingen. Det fanns inte ens 

en tolk att få tag i, när man ringde och sökte tolkar. Araber har det varit 

lättast, men, ja både lättast och svårast. Lättast för att det finns såna, eh, 

men svårast för att det är för många som behöver. Dom måste rekrytera. 

Grekiska finns det just nu för tillfället ingen.  

 

Det framgår att pedagogen upplever det svårt att hitta modersmålslärare till 

alla barn, antingen på grund av att språken inte är så utbredda i den kommun 

förskolan finns baserad i och därmed finns helt enkelt inga modersmålslärare 

att tillgå i de språken, eller på grund av att efterfrågan är för stor, trots att 

språken är relativt utbredda i kommunen. Detsamma gäller tolkar. Men 

pedagog poängterar att kommunen gör ett bra jobb som verkligen eftersträvar 

att ge alla barn med ett annat modersmål det stöd i form av modersmålslärare 

som de är berättigade till.  

 

En annan pedagog tar också upp svårigheterna med att hitta modersmålslärare 

utifrån att det finns för få att tillgå.  
Sen är det ju brist på lärare, så är det ju, och de märker vi ju, arabiska, 

det kan ju va lite så här, det är nästan som ungdomar som kommer in 

från gymnasiet, en tjej som kommer och undervisar i arabiska ibland. 

Så, så kan det ju va. Ehm, för dom vill så gärna få tag på nån så det blir 

inte alltid bästa kvaliten på det heller.   

 

På grund av den brist på modersmålslärare som finns så får ibland kvalitén stå 

tillbaka. Samtidigt så talar pedagogen om att det finns gränsfall vad gäller 

vilka barn som är i behov av modersmålsstöd. 
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Det alltså, det jag tycker att det sägs ju att den, det ska ju vara när det är 

ett levande språk i hemmet. Att då har du rätt till modersmåls-

undervisning och det kan va lite gränsfall här hos oss iallafall, med den 

ena…[ ]…För (om) barnen inte pratar sitt modersmål så. Men dom 

förstår allting. Så de, de som är, ja. Lite gränsfall. Ibland är, blir det så.  

 

Jag tolkar det som att pedagogen, som även arbetar som modersmålslärare 

själv, menar att om modersmålsstödet ska uppfylla sitt syfte så bör barnet ha 

språket som en levande del i sin vardag.  

 

En av pedagogerna berättar att på den förskola hon arbetar på så har de inte så 

många barn med ett annat modersmål än svenska, men att de barnen inte har 

någon modersmålslärare. Språken som det gällde var serbiska och någon 

dialekt av arabiska. Men till skillnad från de andra pedagogerna så var denna 

pedagog inte lika nöjd med kommunens arbete, något jag tolkade som att hon 

ansåg berodde på oerfarenhet. Hon har tidigare arbetat i en annan kommun 

som har lång erfarenhet av invandring och menar på att där har de hunnit 

utarbeta ett bra system kring hur det ska fungera, samt att det finns fler som 

talar många olika språk som arbetar som modersmålslärare.  

 

Samma pedagog fortsätter att berätta att det är en stor skillnad mellan hennes 

förra arbetsplats, i en annan kommun, jämfört med hennes nya vad gäller att 

kunna få tolkhjälp. I den kommun hon arbetar i nu så är det betydligt svårare 

att få tag i tolk. Det framgår att pedagogen tycker att det vore önskvärt att 

kommunen satsade mer resurser på att ordna modersmålslärare och tolkar, så 

att det täcket behovet. 
Alltså, det verkar som att eh, det är ju en liten bristvara, det har inte 

kommit så långt, för dom som, som förhoppningsvis blir tolkar då, som 

har, alltså kommit som asylsökande, eller så, dom har inte varit här så 

länge så att dom har kommit så långt att dom kan utbilda sig till tolk, 

eller va det nu är. Så att det är lite, lite svårare att få stöd, eh… från 

andra ställen. Så upplever jag det, jag kan inte säga att det ÄR så, men 

jag upplever det så.   

 

Språkutvecklande metoder i den dagliga verksamheten 

Vad gäller språkutvecklande metoder så tolkar jag det som att det inte finns 

några väl utarbetade metoder som används i den dagliga verksamheten på de 

tre förskolor som mina respondenter arbetar på.  
Inte här, vad jag vet. Alltså där jag har jobbat förut har vi ju haft både 

litteratur, sagor, alla… Men då blir det ju mera, också samma sak, mera 

lättillgängligt att plocka in. Eh, jag kan ju en del ord. Alltså, så blir det 

ju. Om man har jobbat i 14 år så, visst jag kan ju ett gäng somaliska ord 

som jag bara till exempel, använder för att stödja. Alltså det kan vara 

mjölk o, nä men vatten, och nu (ohörbart) vi potta eller mamma och 

pappa, kommer snart. Saker som man lär sig då som, som, ja men som 

också blir en sån här överbryggare, att jag ser att du är ledsen och jag 

kan ändå förmedla vissa saker.   
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Det pedagogen ger uttryck för här är att de inte arbetar på något speciellt sätt i 

verksamheten för att stödja flerspråkiga barn i deras språkliga utveckling, utan 

mer hur hennes egna erfarenheter kan vara till hjälp. Men hon tar senare upp 

några saker som de gör i verksamheten: 
…sen har vi alltid jobbat med bilder så klart, alltså med flano, med 

tecken, vi har alltså TAKK, det är ju jättebra för att förstärka och även 

det handlar ju om en erfarenhet, det kommer på flera sätt så klart.  

 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är något 

som två av pedagogerna nämner att de använder som ett arbetsätt för att 

stödja flerspråkiga barn i deras språkutveckling, men jag tolkar det som att det 

främst handlar om att hjälpa barnen att lära sig svenska.  
I våran språkmiljö så är det ju så att vi använder ju tecken som stöd då, 

eller TAKK, med alla barn, men vi märker att, alltså litegrann så kan 

man se paralleller med hur vi jobbar med riktigt små barn. det är lite 

liknande bemötande när man har med dom här, eh, alltså det här 

arbetssättet, när man ska jobba språkbefrämjande med barn som 

kommer hit och inte har nån svenska i bagaget så. Men sen beror det ju 

naturligtvis på hur mycket erfarenhet dom har av att va i förskolan, 

naturligtvis. Har dom hunnit med att vara, dom har dom ju ändå sett 

lite vad det handlar om och hur en dag kan se ut, och så. Men då är det 

ju det att med tecken så tycker jag att vi märker att dom tillägnar sig 

svenskan mycket snabbare.  

 

Den av pedagogerna som även arbetar som modersmålslärare tar upp sina 

egna erfarenheter framför verksamhetens, precis som pedagogen som arbetat i 

14 år, och beskriver mer hur hon arbetar med barn när hon är i sin roll som 

modersmålslärare.  
Ja, men det handlar ju, alltså det handlar ju väldigt mycket om, men 

som det här med likabehandlingsplan eller likabehandlingssystem, 

alltså hela det tänket vi har. Vilken barnsyn har man på förskolan? 

Vilken, ja men, hur man, eh, hur man pratar om allas lika värde. Oavsett 

vart du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, vilket språk du har, vilka 

svårigheter du har…[ ]…att det görs till en kul grej, att det liksom, det 

blir roligt och spännande istället för nåt man går tyst med. Så det är ju 

också lite det som är syftet med modersmålsundervisning, att ja inte 

kommer och, jag kommer inte ut på förskolan och kommer listande och 

säger ”hörrdu, kom nu ska vi smyga iväg, och säg inte till nån”. Alltså, 

det blir verkligen ”Hej! Här kommer jag! Vet ni var vi ska idag?!” alltså 

det, man gör det levande för alla andra runt omkring, och dom förstår 

om man inte går långt bort och stänger en dörr. Det kan ju va att vi går 

och stänger en dörr, men att få lite arbetsro. Men att man iaf kan sitta 

nära så att om det kommer barn förbi och e nyfikna, man kan då säga 

”men de är för att vi sitter o pratar (språk) för att x pappa kommer från 

(land), så därför.  

  

Jag tolkar det som att pedagogen tycker att det är viktigt att barnen känner sig 

stolta över sitt ursprung och att man ska lyfta barnen i den känslan. Det kan 

även tolkas som att det är viktigt att hjälpa barnen i sin identitetsutveckling 
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när det gäller att få dem trygga. Trygga barn har förhoppningsvis bättre 

förutsättningar att ta del av ett nytt språk. 
 

Barnens identitetsutveckling 

 
Eh, men att man ställer upp flaggor eller att dom visar på kartor eller så, 

de är väldigt beroende på hur gamla barnen är, såklart. Hur mycket 

dom kan vara delaktiga. Och vi har ju barn som är adoptivbarn också 

på våran avdelning, och då kan man ju också prata om det. så det blir ju 

mycket man pratar, ja men hur familjer kan se ut. Det är olika kulturer, 

att det är olika sätt att leva på och att det inte finns bara mamma, pappa, 

barn. (Skratt) och vart kommer barnen ifrån är ju väldig så här när man 

har 20 femåringar, ja men då är det väldigt mycket såna tankar nu 

också.  

 

Denna pedagog talar om vikten av att göra barnen delaktiga och visa på att 

familjer kan se olika ut och att vi har olika kulturer. Det tolkar jag som ett led i 

barns identitetsutveckling. Att få delge till sina kompisar på förskolan hur 

deras kultur fungerar, se likheter och olikheter i varandras kultur. Även vad 

gäller hur familjer kan se ut, t.ex. som hon här ovan tar upp om adoptivbarn.  

 

En annan pedagog har liknande tankar vad gäller att hjälpa barnen att känna 

sig stolta över sin bakgrund och kulturtillhörighet. 
Det är ju svårt att underhålla själva språket, men eh, vi har ju som, 

alltså, vi har ju alltså direktiv, enligt våra styrdokument…[ ]…och då 

handlar det om att man ändå stärker dom i sin, i deras kulturella 

tillhörighet. Och det kan man ju göra på många olika sätt. 

 

Man alltså måste ju hjälpa dom att nånstans va trygg och en möjlighet 

att få känna sig stolt över sin bakgrund och sin kultur. Så att så kan vi 

hjälpa dom. Vi brukar räkna på olika språk, hälsningsfraser, eh, men 

olika fraser på olika språk. God jul, om man nu firar jul, och då kommer 

man ju inte på såna saker. Vi har ju olika traditioner och olika sätt att 

fira olika högtider. Så att det finns många sätt man kan stärka deras 

kulturella identitet, ändock. Och språket är ju en väldigt, väldigt nära 

förknippad med sin personliga inte.. eller sin personliga, liksom, att 

man får, ja, kunna va stolt över sin kulturella bakgrund.  

 

Jag tolkar det som att pedagogen upplever att arbetet med flerspråkiga barn 

handlar om så mycket mer än att de ska lära sig svenska och kunna behålla och 

utveckla sitt modersmål. Jag får uppfattningen av att pedagogen tycker att det 

är minst lika viktigt att hjälpa dem känna tillhörighet i sin kultur.  

 

Denna pedagog talar om identitet och trygghet: 
För det blir ju som att vi ska ju bejaka din identitet, vi ska ju lyfta fram 

ditt modersmål, för det är det som skapar liksom trygghet och alltihopa. 

Och så sen så, och just det här parallell lärning. Så dom växlar ju in och 

ut väldigt mycket, och nu har man ju ett helt annat tillåtande sätt. Nu 
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tillåter man ju o bekräftar modersmålet mer än va man ju gjorde för 10 

år sen. Så det har ju liksom ändrats tror jag väldigt mycket också.  

 

I citatet ovan så talar pedagogen om att det tidigare, när hon började arbeta 

inom förskolan, var stort fokus på att det bara skulle talas svenska i förskolan. 

Jag tolkar det som att det tidigare var viktigare att barnen skulle lära sig 

svenska fort och att modersmålet var något de fick tala utanför förskolans 

verksamhet. Nu har synen förändrats och även modersmålet är av stor vikt att 

underhålla.  
 

Barnens språkutveckling 

Jag hade för några dagar sen, vi har ju startat upp dom här 

utvecklingssamtalena nu, och då så frågade jag, i och med att jag har 

funderingar på det här barnet, hur hon, och var hon ligger språkligt. 

Och då så, det här barnet har ungerska som modersmål. Men dom 

pratar inte så mycket ungerska hemma. men då sa jag: ”vill du att din 

dotter ska bli flerspråkig? Då måste du va konsekvent” För att lära sig 

halvtaskigt utav båda språken, då kan man se att forskning visar att om 

du blir väldigt stark i ditt modersmål så är det lättare att ta till sig andra 

språk, och bli stark i även dom. Ja, men det skulle hon ju fundera på, det 

e ju många som tycker att, ”nä, men vi ska prata svenska”, och så pratar 

inte föräldrarna nå bra svenska. Då är det ju va man brukar kunna kalla, 

liksom, för lite torgsvenska då.  

 

Det framgår att pedagogen här ovan för är insatt i forskning som pekar på 

vikten av ett väl utvecklat förstaspråk för att kunna lära sig ytterligare språk.  

Samma sak poängterar även en annan pedagog: 
För det handlar ju också om en erfarenhet. Har du inget språk alls då är 

det ju väldigt svårt att relatera. Jag men har du en bild och en erfarenhet 

kring dom här orden på sitt eget språk så är det ju mycket enklare att 

skapa det på ett annat språk. Så är det ju. Dit har vi ju ändå kommit, så 

det är ju bra. Men men, så det är ju klart. Det man gör det är ju att man 

använder förstärka, alltså här och nu , om jag säger, det är ju att man 

förstärker. Både ajabaja-orden (skratt) och kärl.. alltså, du vet, 

bekräftelse, och jag hör dig, jag ser dig och…   

 

Hon utvecklar resonemanget om att det krävs ett utvecklat förstaspråk för att 

kunna lära sig ett andraspråk med att tala om erfarenhet och om vikten att 

kunna relatera till något. Jag tolkar det som att hon menar att det blir enklare 

att lära sig begrepp på svenska om barnet har en förståelse för vad det är på 

sitt modersmål.  

 

Jag tolkar det som att denna pedagog är inne på samma spår, men hon 

benämner det som språkförståelse. 
Nä, precis, det är ju språkförståelsen måste ju finnas där nånstans, så 

man förstår hur man ska koppla i huvudet. För det ser vi ju barn som 

har språkproblem som är bara svenskaspråkiga, hur viktigt det är att de 

har språkförståelsen för så får dom lära sig uttalet också.  
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En av pedagogerna nämnde ”torgsvenska”, och jag tolkar det som att hon 

menar svenska men med en mindre utvecklad språkförståelse och 

begreppsbildning. Helt enkelt en torftigare svenska. Lite av motsats till det är 

när barn använder sig av sitt modersmål blandat med svenska något som två 

av pedagogerna talar om. 
Att inte behöva ha det uppdelat på så sätt, nä. Ja, det är sunt tänkt tror 

jag, för jag också gjort det mycket med min egen dotter, varit, ja men det 

kan va så att ”vad heter det på danska?” kan jag säga, så kan hon, kan 

som sitta och tänka lite ibland, äh lite så hon gissar lite ibland (skratt) 

alltså det blir. Men men just det att man gör det, man visar på att det 

finns ord för samma sak, att man säger det svenska ordet och sen säg 

det på danska för att hon ska förstå, få ha det här eh, att kunna översätta 

att det, man kan jämföra två språk och att det inte är helt, två helt olika 

sätt att tänka på men det är samma sätt att tänka på, fast det, du måste 

översätta inne i huvudet.   

 

Att som pedagogen ovan säger så kan det vara en tillgång att kunna använda 

båda språken i t.ex. lärsituationer, för att barnet ska kunna knyta ett ord eller 

begrepp i andraspråket till ett ord som är väl bekant på förstaspråket. 

Pedagogen talar även om den kompetens som flerspråkiga barn besitter, när 

de faktiskt kan använda sig av två språk. 
Och det är ju fantastiskt kompetent. Alltså vad dom sitter på kunskap. 

Och verktyg framför allt, kan man tänka…[ ]…jag tror att det är mycket, 

du kommer ju så mycket längre med att vara tillåtande.  

 

Jag tolkar det som att pedagogen önskar att det ska vara en mer tillåtande 

attityd till att låta flerspråkiga barn använda sig av både sitt modersmål och 

svenska. Det framgår att attityden kan vara att språken ska hållas isär. 
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 Diskussion 
Här redovisas de slutsatser jag kom fram till efter att ha kopplat ihop tidigare 

forskning med resultatet av empirin. Utifrån syftet kommer detta att 

diskuteras. Avsnittet avslutas med reflektioner och förslag till vidare 

forskning. 

 

Tillgängliga resurser/stöd för pedagoger 

Förskolans styrdokument (läroplanen och skollagen) säger båda att 

flerspråkiga barn ska ha möjlighet att lära sig svenska samt utveckla sitt 

modersmål (Skolverket 2011, Riksdagen 2010). Min tolkning utifrån det 

resultat jag tidigare presenterat är att alla tre pedagoger tänker på 

modersmålslärare och tolkar när det gäller tillgängliga resurser att tillgå i 

arbetet med flerspråkiga barn. Jag har också kunnat bilda mig en uppfattning 

om att de ser svårigheter i att få tag i tolkar och modersmålslärare i alla språk, 

både på grund av att alla språk inte är så vanliga i kommunen och att det 

därför inte finns att tillgå men även att det kan vara svårt att få tag i 

modersmålslärare/tolkar på arabiska på grund av att efterfrågan är så stor. En 

pedagog påtalar att det kan vara någon så ung som en gymnasieelev som 

kommer och har modersmålsstöd, och det uppfattar jag som en direkt effekt av 

att bristen på modersmålslärare och tolkar är stor och då kan kvalitén bli 

lidande.  

 

Det finns även stora skillnader i landet vad gäller hur väl systemet är utvecklat 

kring tolkar och modersmålsstöd och som jag förstår av det som en pedagog 

berättar så kan det härledas till hur lång erfarenhet kommunen i fråga har av 

invandring och flerspråkighet. Detta gör att jag tolkar det som att förskolans 

styrdokument inte följs till fullo. 

  

Språkutvecklande metoder i den dagliga verksamheten 

Det jag tolkade som gemensamt hos de pedagoger jag intervjuade vad gäller 

detta område, var att de antingen uttryckte att de inte arbetade på något 

speciellt sätt med flerspråkiga barns språkutveckling eller att de använde 

ungefär samma metoder som med alla barn, även de med svenska som 

modersmål. De metoder de använder sig av är TAKK (tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation) och flano (flanosagor eller flanello-

grafsagor, ett sätt att berätta sagor där man sätter upp illustrationer på en 

filttavla samtidigt som man berättar en saga). Att berätta sagor genom att 

använda sig av bilder eller illustrationer kan vara ett bra sätt att anpassa de 

gemensamma läsaktiviteterna till de flesta barnen, även de flerspråkiga. Detta 

kan relateras till de fyra metoder som Skans omnämner, där en av metoderna 

är att berätta sagor med bilder som gör att barn med begränsade svenska 

kunskaper kan få en bättre förståelse för sagans innehåll (2011). Precis som 
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Puskás (2013) tar upp så kan det vara en problematik att få de barn som inte 

har en så väl utvecklad svenska att känna sig delaktiga i högläsning. Men om 

man använder bilder och illustrationer så blir det ätt sätt att bekräfta vad det är 

sagan handlar om samt att barnen kan knyta sina egna erfarenheter från 

modersmålet till de bilder som visas och vad det heter på svenska.  

 

En pedagog, som har lång erfarenhet med att arbeta med barn som har ett 

annat modersmål än svenska, lyfter fördelen med att kunna lite ord på barnens 

modersmål, för att på så sätt kunna stödja och förstärka och visa att pedagogen 

förstår barnet. Øzerk (2006) och Palmers m.fl. (2014) beskriver hur lärare som 

är tvåspråkiga kan ta nytta av sina kunskaper för att hjälpa flerspråkiga barn i 

sin språkutveckling. 

 

Barnens identitetsutveckling 

Alla pedagogerna talade om vikten av att stötta flerspråkiga barn i att känna 

stolthet över sin bakgrund och kultur. De menade också att det är viktigt att få 

barnen att känna trygghet, vilket jag tolkar som att de anser att trygga barn har 

lättare att lära sig ett nytt språk och komma till rätta i samhället. En pedagog 

påpekar att det finns svårigheter i att försöka stödja barnen i deras 

språkutveckling vad gäller modersmålet, men att det då är viktigt att stärka 

deras känsla av tillhörighet i deras egen kultur. Lunneblad (2013) och Skans 

(2011) skriver om interkulturell pedagogik, och även fast pedagogerna inte 

benämner det som interkulturell pedagogik så tolkar jag att det är det de 

menar. Det framgår att pedagogerna besitter en medvetenhet vad gäller att 

arbeta med olika kulturer och lyfta fram dessa olika kulturer i barngruppen. 

 

Pedagogernas tankar om flerspråkiga barns 
språkutveckling      

Carlssons artikel (2009) handlar om den brist på ett flerspråkighetsperspektiv 

som fanns i den gamla lärarutbildningen och det kan vara en bidragande orsak 

till att pedagogerna i min undersökning var lite tveksamma när det gällde att 

förklara hur de arbetar språkutvecklande med de flerspråkiga barnen. Men 

trots det så tolkade jag det som att de besatt stora teoretiska kunskaper kring 

hur barn på bästa sätt kan lära sig ett nytt språk. Medvetenheten om att det 

krävs ett väl utvecklat förstaspråk för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig 

ett ytterligare språk är stor hos alla respondenter, något som bekräftas av 

Lunneblad (2013) när han skriver att en förutsättning för att lära sig ett 

andraspråk är att kunna behärska sitt modersmål. Øzerk (2006) behandlar i sin 

bok en modell som kallas ”Førstespråksmodellen”, ”morsmålsmodellen” eller 

språkvernmodellen”. Det innebär att barns och elevers modersmål eller 

förstaspråk fokuseras vad gäller utbildningsspråk.   

 

Pedagogerna talar om det som både Lindberg (2009) och Palmers m.fl. (2014) 

tar upp i sina artiklar, det som kan kallas ”flerspråkig hybriditet” eller 

”polyspråkighet”. Att det ur alla språk som talas i ett samhälle kan utvecklas 

nya språk, där delar ur flera språk används i kombination med varandra. 
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Palmers m.fl. skriver även om hur flerspråkiga lärare kan använda sig av två 

eller flera språk vid ett och samma lärotillfälle, istället för att hålla isär de olika 

språken. Øzerk (2006) benämner detta som ”flip-flop-metoden”, när en lärare 

är tvåspråkig och använder sig av båda språken för att undervisa.  

Genom ett mer tillåtande sätt, som en av pedagogerna uttrycker, så kan barn få 

en möjlighet att använda sina erfarenheter i sitt modersmål till att lättare förstå 

svenska ord och svenska begrepp.   

 

Avslutande reflektion 

Jag anser mig ha fått svar på det jag ville undersöka, och anser nu mer än 

någonsin att flerspråkighet i förskolan är ett område som måste lyftas fram. 

Hyltenstam skriver att det tar ca 2-3 år för barn att tillägna sig de kunskaper i 

ett nytt språk som krävs för att kunna kommunicera på ett bra sätt. Men för att 

de ska kunna använda språket för att inhämta kunskaper under sin framtida 

skolgång, så tar det 2-8 år (2007). Med tanke på detta så utgör förskolan en 

viktig arena för många flerspråkiga barns språkutveckling, främst i det 

svenska språket. 

 

Vi lever i en orolig värld där flera stora konflikter pågår och som driver 

miljoner människor på flykt från sina hemländer. En ganska stor del kommer 

hit till oss, här i Sverige. För att alla de barn som börjar inom förskolan (och 

skolan) ska få de allra bästa förutsättningarna att etablera sig i vårt land och 

skapa en framtid här, så behöver vi satsa på utbildning för alla de som arbetar 

inom förskolan. Vi behöver bli mycket bättre på att stötta och hjälpa dessa barn 

att lära sig svenska, och då måste vi börja med att låta dem utvecklas i sitt 

modersmål. Min förhoppning är att vi kommer att få fler pedagoger inom 

förskolan som själva har lärt sig svenska som andraspråk. Det vore en 

fantastisk tillgång att ha en förskollärare eller barnskötare som pratar arabiska 

när så många av barnen har arabiska som förstaspråk.  

 

Som det är nu, i alla fall i den kommun som min studie är gjord i, så uppfyller 

inte förskolorna de strävansmål som finns i Lpfö98 eller de direktiv som står i 

Skollagen. De gör så gott de kan, men går det att ursäkta sig med att de gör så 

gott de kan? Kanske det vore en bra idé att kommuner delger varandra 

kunskap och idéer om hur de arbetar med frågor kring flerspråkiga barn. 

  

 

Förslag till vidare forskning 

När jag läste litteratur kring språkutveckling hos barn, flerspråkighet och 

språkutveckling hos flerspråkiga barn så tyckte jag att det var väldigt 

intressant vad gäller polyspråkighet och flerspråkig hybriditet. Det skulle vara 

intressant att studera hur vanligt förekommande det är i Sverige, då den 

forskning jag stötte på som handlade om det var från andra länder.  



  

 

19 

 

Tack! 

Jag vill tacka alla som på något sätt har varit involverad i den process som till 

slut utmynnat i denna studie och då främst de pedagoger som ställde upp på 

intervjuer. Tack även till de personer i min närhet som har stöttat mig när jag 

har haft det som jobbigast. Denna uppsats tillägnar jag min älskade mamma, 

som för alltid kommer att vara oerhört saknad. 
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BILAGA 1: – Intervjuguide  

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Hur länge har du arbetat (som förskollärare)? 

 

3. Hur många flerspråkiga barn har ni i barngruppen?  

 

4. Vilka språk är representerade? 

 

5. Har alla modersmålslärare? 

 

6. Om inte, vad beror det på? 

 

7. På vilket/vilka sätt försöker ni stödja deras bevarande och utveckling av 

sitt modersmål? (I den dagliga verksamheten?) 

 

8. Upplever du att det skiljer sig mellan olika modersmål vad gäller att 

stödja och hjälpa barnen i deras språkutveckling? 

 

 



  

 

 

BILAGA 2: – Missiv 

Hej, 

 

Jag heter Anna Dahl Ngoe Edume och studerar till Förskollärare på 

Mittuniversitet i Härnösand. Jag skriver nu mitt examensarbete på C-nivå och 

det kommer att handla om Flerspråkighet i förskolan och om förskolor arbetar 

på ett likartat sätt vad gäller att hjälpa och stödja flerspråkiga barn att behålla 

och utveckla sitt modersmål. 

Jag önskar därför att få intervjua pedagoger och höra mer om deras 

upplevelser av att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan. Dessa intervjuer 

kommer att ligga till grund för resultatet i mitt examensarbete. Varje intervju 

kommer att ta ca 45-60 minuter i anspråk. Jag kommer att spela in intervjun för 

att lättare kunna analysera och bearbeta materialet i efterhand. Jag vill försäkra 

er om att alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och det 

material som intervjuerna kommer att utgöra endast kommer att användas för 

detta forskningsändamål.  

De pedagoger som deltar i min studie kommer att vara anonyma och det 

färdiga arbetet kommer inga namn på förskolor eller pedagoger att nämnas. 

 

Det vore önskvärt om intervjuerna går att genomföra under denna vecka eller 

nästa vecka, v. 16 då examensarbetet ska lämnas in v. 20. 

Jag är mycket tacksam om ni vill ge besked så snart som möjligt.  

Om ni undrar något, kontakta mig via mail eller 

telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning// 

Anna Dahl Ngoe Edume, a*******@student.miun.se, tel. 07**-****** 


