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Sammanfattning  

Denna studie har ämnat ta reda på hur pedagoger verksamma i förskoleklassen tänker kring 

flerspråkighet i förhållande till miljö och språkutvecklande arbetssätt samt hur de tar tillvara 

på den mångkulturalitet som finns i förskoleklassen. Vidare berör den pedagogernas attityder 

till ämnet.   

 

Studien har genomförts i form av tre intervjuer med två förskollärare och en fritidspedagog i 

förskoleklasser på tre olika skolor i södra Sverige. Studien är genomförd efter en kvalitativ 

forskningsmetod med utgångspunkt i hermeneutiken. Frågeställningarna i intervjuerna har 

bland annat handlat om med vilka verktyg pedagogerna arbetar med i språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn, hur pedagogerna tar tillvara på den mångkulturalitet som finns och hur de 

ser på miljöns betydelse i förhållande till flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Enligt forskningen är pedagogernas attityder till flerspråkighet av stor vikt för hur de kommer 

att utvecklas både i sitt modersmål och i andraspråket. Det är lärorikt att lära sig två språk 

men en utveckling i modersmålet är viktig för att kunna tillägna sig ett andra språk.   

 

I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogerna inte arbetar annorlunda med de 

flerspråkiga barnen än med de som endast har ett språk. Ett framträdande material är 

Bornholmsmodellen som alla pedagogerna arbetade efter. En annan aspekt som framkommit 

är att de är förhållandevis positiva till flerspråkighet samtidigt som kunskapen om vilka språk 

som finns i deras klass skiljer sig. Gemensamt för alla pedagogerna är att de på något sätt 

arbetar med bilder och böcker i förskoleklassen, men de arbetar med det på olika sätt och 

olika mycket. Pedagogerna tar till vara på mångkulturen i klasserna genom att arbeta med 

både högtider, traditioner, sånger och ramsor med mera.   

 

Denna studie ger inget generellt resultat eftersom det endast är tre pedagoger som är med 

vilket enbart belyser en liten del av Sverige. Uppsatsen har gett en fördjupad kunskap men det 

finns flera aspekter att forska vidare på. En fördjupad studie kring flerspråkighet och 

språkutveckling i förskoleklass under ett längre tidsperspektiv hade kunnat ge en mer vidgad 

bild vilket hade möjliggjort en generalisering.     

 

Nyckelord: Flerspråkighet, förskoleklass, miljö, mångkulturalitet. 
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hänga kläderna på. Ingen vet vem som 

har en blivande statsminister i sin grupp. 
(Lena Aronsson, utbildningsledare i Södertälje ur utbildningsfilm från UR, 

Utbildningsradion, barnet och orden i Myndigheten för skolutveckling 2008:59).  
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1. Inledning 

Genom den arbetskraftsinvandring som påbörjades under 1950-talet samt den 

flyktinginvandring som ägde rum under de tre sista decennierna av 1900-talet har 

flerspråkigheten i Sverige ökat. Det är idag vanligare att fler barn
1
 och ungdomar växer upp i 

flerspråkiga familjer. En del har kommit hit som flyktingar, andra är födda i Sverige men har 

föräldrar som kommit hit från andra länder. Somliga är adoptivbarn medan andra tillhör 

någon av de fem nationella minoriteterna
2
(Beijer, 2008). Under tidigare vikariat och 

verksamhetsförlagd utbildning har vi mött många flerspråkiga barn. Som ett led i detta har vi 

funderat mycket kring vår viktiga roll som framtida lärare och hur vi kan vara väl förberedda 

för att möta den mångkulturalitet som finns i dagens skola. I läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94
3
, formuleras följande:  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

(s3f.)   

 

I vår undersökning kommer fokus att ligga på flerspråkiga barn i förskoleklassen, både de 

som är födda i Sverige eller som har kommit hit senare. Bakgrunden till vårt val ligger i att vi 

har ett personligt intresse för denna verksamhet samt att vi upplever att det inte finns mycket 

tidigare forskning om deras arbete. Som Persson (2008) framhåller har mycket av fokuset 

kring barns lärande legat på förskolan. Vi vill därför belysa förskoleklassen som verksamhet 

och pedagogernas arbete med flerspråkiga barn. Eftersom vi i vårt framtida yrke med stor 

sannolikhet kommer att möta flerspråkiga barn anser vi att det är av stor vikt att vi som 

pedagoger har stor kunskap kring ämnet. Vår ambition är att med denna studie ge en bild av 

hur pedagoger i förskoleklassen arbetar med flerspråkighet och mångkulturalitet.  

 

 

                                                           
1
 Vi kommer i hela arbetet att skriva barn, även i förhållande till läroplanen trots att det där skrivs elev med 

undantag vid citat. Orsaken är för att vi anser att elev blir man när man har skolplikt som inträder när man börjar 

grundskolans första år. (Se Sveriges Riksdag, 2011 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K3 hämtad 2011-01-02)       
2
 De fem nationella minoriteterna är: judar, tornedalingar, romer, samer och sverigefinnar (Beijer, 2008). 

3
 I det följande kommer vi att skriva Läroplanen (Lpo94).  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K3
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1.1 Förskoleklassen 

Eftersom förskoleklassen är en relativt ny skolform väljer vi här att ge en kort beskrivning av 

dess uppkomst. Den 1 juni 1991 tog regeringen ett beslut om att införa flexibel skolstart för 

sexåringar. Detta innebar att om barnens föräldrar uttryckte en önskan om att deras barn 

skulle börja skolan var kommunerna skyldiga att ta emot dem, i den mån det fanns plats. Den 

flexibla skolstarten var startpunkten för ett samarbete mellan förskola och skola (Persson, 

1995, refererad i Persson, 2008). Efter ett riksdagsbeslut i december 1997 blev 

förskoleklassen en egen skolform. Samma år som barnet fyller sex år har kommunen en 

skyldighet att erbjuda en plats i den avgiftsfria verksamheten även om deltagandet är frivilligt 

(Karlsson, Melander, Pérez Prieto & Sahlström, 2006). Bakgrunden till dess införande var ett 

led i att man ville förbättra samordningen mellan förskolan och skolan (Prop. 1997/98:6, 

refererad i Karlsson m.fl., 2006). Ett andra syfte var en gemensam läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Karlsson m.fl., 2006).          

1.2 Syfte och frågeställningar   

I vårt arbete vill vi undersöka hur pedagoger verksamma i förskoleklassen tänker kring 

flerspråkighet i förhållande till miljö och språkutvecklande arbetssätt. Samt hur de tar till vara 

på mångkulturaliteten i klassen. Utifrån detta syfte mynnar det ut i följande frågeställningar: 

 På vilket sätt arbetar pedagogerna med språkutveckling och miljö i förhållande till 

flerspråkighet? 

 Vilka attityder till flerspråkighet kan vi urskilja i deras sätt att prata om ämnet?  

 Hur tar pedagogerna till vara på den mångkulturalitet som finns i deras klasser? 

1.3 Disposition  

I det första kapitlet ger vi först en presentation av ämnet och även en kort bild av 

förskoleklassens uppkomst. Vidare beskrivs syftet med undersökningen och de frågor som vi 

ämnar svara på samt hur vi avgränsat oss i vårt arbete. I kapitel två gör vi en 

litteraturgenomgång där tidigare forskning, nationella styrdokument och annan intressant 

litteratur kring ämnet presenteras. I det tredje kapitlet beskrivs metodvalet, hur urvalet gjordes 

och en liten presentation av de olika skolorna. Vidare presenteras de etiska principer vi 

förhållit oss till i vårt arbete, hur genomförandet gått till samt hur det insamlade materialet 

transkriberats och analyserats. Vi presenterar också vilken vår teoretiska utgångspunkt är och 

hur vi säkerställt reliabiliteten i arbetet. I kapitel fyra beskrivs och analyseras vårt empiriska 
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material. I det femte kapitlet gör vi en slutdiskussion som avslutas med förslag på vidare 

forskning.       

1.4 Avgränsning 

Med tanke på tidsaspekten har vi valt att endast göra tre intervjuer med tre pedagoger 

verksamma i förskoleklassen. Vår behörighet är förskola, förskoleklass och fritidshem, men 

eftersom vi ansåg att tiden inte räckte begränsade vi oss till enbart en verksamhet. 

Förskoleklassen är också en verksamhet som vi brinner för och därmed valde vi denna. Vårt 

fokus ligger på språket och miljön. Ämnet i sig är stort och därför har vi lagt huvudfokus på 

hur pedagogerna arbetar med språkutvecklingen, men vi har inte gått in på djupet av hur 

språkutvecklingen går till för de flerspråkiga barnen. Detta gjorde vi eftersom tiden hade gjort 

att det hade varit svårt att genomföra.    

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Flerspråkighet 

Enspråkigheten som norm är inte det vanligaste om man jämför med resten av världen. En 

majoritet av världens befolkning talar flera språk (Håkansson, 2003). Musk och Wedin (2010) 

upplyser om att det idag är cirka 18 % grundskoleelever som har ett annat förstaspråk än 

svenska. Håkansson (2003) nämner att den vanligaste anledningen till att barn i Sverige blir 

flerspråkiga är att barnen växer upp i familjer där man talar två språk, att det i hemmet talas 

ett annat språk förutom svenska samt att de i förskolan eller skolan talar ett annat språk än 

svenska. Musk och Wedin (2010) nämner också att orsaken till att man pratar ett annat språk 

hemma kan ha sin grund i att den ena eller båda föräldrarna talar något av de fem nationella 

minoritetsspråken, eller att någon av föräldrarna eller båda har immigrerat till Sverige.  

2.1.1 Definition 

Det finns en mängd olika definitioner på vad flerspråkighet egentligen innebär. Rönngren 

(2010a) nämner att det innebär att man talar ett eller flera språk förutom modersmålet. En 

liknande definition kan återfinnas i Nationalencyklopedin (2010a) där man menar att det 

innebär ”användning eller behärskning av flera språk”. Flerspråkighet definieras även i Bra 

Böckers Lexikon (1985) men begreppet utvecklas. Där nämns att det är vanligare att 

flerspråkigheten delas upp i funktioner eftersom en person använder och behärskar de olika 

språken i skilda områden i livet.  
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Hansen Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) problematiserar begreppet och menar att 

man inte kan tala om antingen eller utan snarare grader av flerspråkighet. Genom att ställa ett 

antal frågor visar de på problematiken i att kategorisera individer antingen som flerspråkiga 

eller inte. Bland annat om man enbart kan förstå det ena språket men inte tala det samt om 

man måste ha liknande kunskaper i båda språken för att vara flerspråkig. En parallell kan dras 

till Skutnabb-Kangas (1981, refererad i Musk & Wedin, 2010) som väljer att dela upp 

flerspråkigheten i fyra olika kriterier vilka vi kommer att förhålla oss till i vårt arbete.   

 Ursprungskriteriet innebär att man från födseln lärt sig två eller flera språk av 

familjemedlemmar som är födda i landet.   

 Kompetenskriteriet beskriver på vilken nivå man behärskar språken, där skalan går 

från fullständig till att kunna skapa betydande formuleringar på två eller flera språk.   

 Det tredje kriteriet berör funktionen och handlar om på vilket sätt vi använder språket i 

vår vardag.   

 Det fjärde och sista kriteriet handlar om attityder, både om vår egen identifikation som 

flerspråkiga, samt hur vi identifieras av omgivningen som flerspråkiga.  

2.1.2 Förstaspråk och andraspråk 

Förstaspråket, även benämnt modersmål, är det språk som barnet lär sig först i det naturliga 

samspelet med föräldrar och vänner.  Barnets första språk kan kopplas till tidigare upplevelser 

och känslor (Svensson, 2009). Lindberg (2006) menar att barnet också kan tillägna sig flera 

förstaspråk samtidigt om det till exempel har två föräldrar som talar olika språk. Denna aspekt 

tar även Håkansson (2003) upp. Hon nämner att språkutvecklingen sker på ungefär samma 

sätt som hos enspråkiga barn, men skillnaden är att tvåspråkiga barn kan alternera mellan 

språken.  

 

Håkansson (2003, refererad i Svensson, 2009) nämner att andraspråket är det eller de språk 

som lärs in efter att grunderna i sitt förstaspråk lärts in. Detta sker ungefär efter tre års ålder. I 

likhet med förstaspråket lärs andraspråket in i ett kulturellt och socialt sammanhang. Men, i 

motsats till förstaspråket, har barnet uppnått en kognitiv mognad som är betydande för 

inlärningen av andraspråket. Vidare nämner författaren att detta medför att 

andraspråksinlärningen inte sker på samma sätt som förstaspråket, samt att barnet inte begår 

samma misstag som i förstaspråket.  
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Att göra en åtskillnad mellan första- och andraspråket är inte lätt. Lindberg (2006) tar upp ett 

exempel om att en del flerspråkiga barn möter det svenska språket tidigt i förskolan i samspel 

med andra. Likväl kan svenskan betraktas som ett andraspråk om den grundläggande 

socialisationen i hemmet förekommit på ett annat språk än svenska. Lindberg hävdar att dessa 

barn är successivt flerspråkiga trots att de kan utveckla svenskan och använda språket som en 

som är född i Sverige. Om barnet däremot har flera förstaspråk och använder svenskan som 

ett av flera språk i hemmiljön är de simultant flerspråkiga. Dessa begrepp omtalas även i 

Myndigheten för skolutvecklings (2008) rapport Flerspråkighet i förskolan. Där nämns 

simultan språkinlärning som att barnet, redan i tidig ålder, får stimulans både i svenskan och 

modersmålet samtidigt, medan successiv inlärning innebär att inlärningen av barnets 

andraspråk påbörjas efter att de lärt sig sitt förstaspråk.  

 

Lindberg (2006) framhåller även att man inte kan sära på begreppen genom att hänvisa till 

inlärningsåldern som enda kriterium. Hon menar att andraspråket kan komma att bli det språk 

som används främst och blir därmed ett nytt förstaspråk medan det som tidigare var 

förstaspråket används i mindre omfattning.     

2.1.3 Att lära sig flera språk  

Under de första åren tillägnar sig barnet den kompetens i språket som brukar kallas för den 

språkliga basen. De huvudsakliga beståndsdelarna är uttal, grammatik, och flytande tal. 

Parallellt tillgodogör sig barnet början till ordförråd och pragmatik.
4
 Ett första villkor för att 

tala avspänt är att behärska den språkliga basen. När grunden är lagd kan barnet skaffa sig 

ytterligare språkliga kunskaper bestående av ordförråd, pragmatik och möjligen skriftspråklig 

kompetens. Detta brukar kallas för den språkliga utbyggnaden. Denna är beroende av vilka 

erfarenheter som barnet får i motsats till den språkliga basen som läggs oavsett område som 

språket används. Den språkliga utbyggnaden kan fortlöpa under hela livet men till vilken nivå 

språken utvecklas är beroende av de erfarenheter i livet som barnet skaffar sig i båda språken. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Pragmatik handlar om på vilket sätt man använder sina språkliga kunskaper. (Ladberg, 2000)  
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Ett barn kan tillgodogöra sig den språkliga basen på i princip hur många språk som helst och 

begåvningen har liten inverkan på detta. Även i miljöer där de språkliga förutsättningarna är 

sämre kan ett barn tillgodogöra sig den språkliga basen. Det som blir lidande är först och 

främst utbyggnaden. Kunskapen i flera språk handlar om ett behov och har inget att göra med 

hur begåvad man är. Begåvningen handlar istället om vilken nivå i språket som barnet 

befinner sig på snarare än antalet språk (Ladberg, 2000).  

2.2 Miljö och språkutveckling   

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklas en människa i interaktion med andra 

individer och våra erfarenheter skapas med andra. Språket är en central aspekt och genom att 

barnet kommunicerar med andra i dess omgivning får denne insikt i hur andra individer tänker 

och uppfattar olika fenomen (Säljö, 2000). Detta hänseende tar Liberg (2007) upp. Hon 

nämner att beroende av situation använder vi olika sinnen och redskap för att kommunicera. 

 

Vi kan exempelvis tala, skriva, se och lukta med mera. Liberg berättar också att språket och 

texterna fungerar som ett redskap för att skapa förståelse samt ge uttryck åt våra tankar och 

känslor. Däremot är våra förutsättningar att skapa mening beroende av de sociala kontexterna 

vi ingår i. Liberg framhåller att en del barn, vars uppväxtmiljö ger rika språkmöjligheter, har 

större möjligheter att få förståelse för och påverka sin egen situation, omgivningen samt den 

samhälleliga utvecklingen. Som ett led i detta är det viktigt att förskolan och skolan stimulerar 

och stöttar alla barn i deras språkutveckling.  

 

De språkliga erfarenheter som barnet tillägnat sig under tiden i förskolan ligger till grund för 

deras språkutveckling, kunskaper som idag ser olika ut. För de barn som är uppväxta i en 

miljö där man enbart talar svenska är det, det språk som använts i hemmet och förskolan som 

utgör grunden för deras senare språkutveckling i skolan (Lindberg, 2006). En parallell kan 

dras till Gibbons (2006) som även hon accentuerar den sociala kontextens betydelse för 

barnens språkutveckling. Hon nämner att avgörande för att barnet lär sig språket samt för hur 

väl barnet lär sig det är den omgivning som barnet befinner sig i. Vygotsky (1962, refererad i 

Svensson, 2009) tar även han upp denna aspekt och menar att de erfarenheter som barnet 

tillägnat sig under de första åren är oerhört viktiga för språkutvecklingen. Vidare menar han 

att individer behöver förebilder för att utvecklas både socialt, kognitivt och språkligt. 

 



12 
 

För de flerspråkiga barnen är deras språkliga kunskaper uppdelade på flera språk och är i och 

med detta mer oenhetliga vilket har att göra med att de använder språken i olika situationer 

och med olika individer. Detta kan leda till att språken inte utvecklas samtidigt och på samma 

sätt utan de stöttar varandra. Vissa delar av språket som kopplas ihop med familjära 

sammanhang kan ha utvecklats på förstaspråket medan andra delar av språket istället 

utvecklats i mer svenskdominerade kontexter såsom förskolan eller genom de svenska 

medierna. Detta medför att många flerspråkiga barn saknar en tydlig grund i det språk som 

dominerar i skolsammanhang och ställs därför inför en större utmaning än barn som har 

undervisningsspråket som modersmål (Lindberg, 2006). Motsvarande tar Gibbons (2006) upp 

och hävdar att de barn som lär sig på sitt förstaspråk har ett försprång i att tillägna sig 

kunskaperna i skolan. Hon menar att för att de barn som lär på ett andraspråk inte ska komma 

efter i lärandet och ges möjlighet att lära sig skolans språk krävs det att undervisningen ordnas 

på ett sådant sätt att språket hela tiden är i centrum. En koppling kan dras till Løken och 

Melkeraaen (1996) som poängterar att språkstimulering inte är något som enbart ska 

begränsas till en stund på dagen utan något som ska förekomma hela dagen. Som 

Myndigheten för skolutveckling (2008) nämner behöver ett barn höra många ord och begrepp 

i olika situationer för att få ett varierat språk och genom att möta språket i olika meningsfulla 

sammanhang kommer barnet att ta till sig språket.  

Kimber (2009) väljer att framhålla klassrummets viktiga roll för språkinlärningen. Hon menar 

att det är viktigt att satsa på en trevlig fysisk miljö eftersom den påverkar oss i större 

utsträckning än vad man kan tro. Författaren nämner vidare att det är viktigt med en trevlig 

och harmonisk miljö för lärandet och för trivseln och framhåller vikten av att barnen får vara 

med och skapa miljön. En parallell kan dras till Skolverket (2008) som menar att av betydelse 

för alla barns utveckling oberoende av ålder och årskurs är att klassrumsmiljön erbjuder 

kreativitet samt att undervisningen är varierande. Vidare nämns att språket ska kunna 

användas i många och skiftande sammanhang.   

2.3 Attityder till flerspråkighet 

Ladberg (2003) nämner att många enspråkiga fördomar handlar om att ett barn måste lära sig 

ett språk på bekostnad av ett annat, att man lär sig ett språk först och sedan ett annat. 

Författaren menar att det är viktigt att göra sig av med en sådan syn eftersom det kan hämma 

barnet i kommunikationen samt göra att barnet känner obehag när denne använder språket. En 

jämförelse kan göras med Hyltenstam (2007) som menar att en utveckling i förstaspråket 

underlättar inlärningen av ett nytt språk. Han hävdar att om inlärningen i förstaspråket stannar 
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av innebär det även att begreppsutvecklingen avstannar. Detta innebär att inlärningen av 

begrepp i ett nytt språk tar lång tid och barnet har därmed inget redskap för att kommunicera, 

skaffa sig kunskap eller tänka. Hyltenstam nämner även att om attityderna till 

minoritetsspråket är negativa kan det innebära att motivationen att lära sig ett majoritetsspråk 

sänks.  

 

Liknande tankar förs i Myndigheten för skolutveckling (2006). Där skiljer man mellan 

additiv- och subtraktiv språkmiljö. Det första handlar om att barnet får möjlighet att utveckla 

sitt modersmål samtidigt som andraspråket. Språken ses som viktiga för varandra och är 

varandras komplement. I motsats till det första innebär en subtraktiv miljö att barnet lär sig ett 

andraspråk men det sker på bekostnad av modersmålet. Andraspråksutvecklingen avstannar 

och det kan leda till att barnet slutar använda sitt modersmål.         

 

Ladberg (2003) påpekar att en viktig aspekt för att barnet ska se det som naturligt att använda 

alla sina språk är att omgivningen ser på flerspråkighet som något värdefullt. Däremot menar 

Ladberg att detta är något som sällan uppmuntras i svenska miljöer där ett språk ses som det 

naturliga. Rönngren (2010b) har å sin sida beskrivit ett arbete på en förskola i Blackeberg i 

Stockholm där pedagogerna arbetar medvetet med flerspråkighet. Pedagogerna menar att det 

är viktigt att visa att flerspråkigheten är viktig eftersom det svenska språket alltid finns med. 

En pedagog framhåller att alla språk måste ses som lika viktiga. Hon nämner att svenskan 

alltid kommer att vara ett maktspråk i Sverige eftersom de talar svenska mest men genom att 

de lärt sig några ord på varje språk så försvinner maktaspekterna mer.  

 

Ladberg och Nyberg (1996) lyfter också fram negativa attityder till flerspråkighet. De menar 

att flerspråkighet i Sverige ofta förknippas med problem. Fokus ligger på svårigheterna med 

att kunna flera språk snarare än fördelarna med det. De menar att om vi har kunskaper om 

flerspråkighet innebär det också att vi får en medvetenhet kring att språkinlärning inte är 

något som sker av sig självt utan att barnen behöver rätt förutsättningar. Om vi vuxna skapar 

de förutsättningarna kan barnen få insikt i vilken tillgång det är att kunna flera språk.   

 

Lunneblad (2006) har också funnit negativa tankar om flerspråkighet i sin studie Förskolan 

och Mångfalden. Han nämner ett exempel där en pedagog diskuterar om att det inte passar sig 

att tala arabiska i förskolan. Pedagogen hävdar att det är naturligt att tala svenska i förskolan 

och modersmålet använder man hemma. Denna tanke återfinns i Skolverkets (2002) studie 
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Flera språk – fler möjligheter där man undersökte attityderna till modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning. En aspekt som kom fram var att det är viktigare att satsa på det 

svenska språket. Det uttrycktes att om barnen får modersmålsundervisning kan det leda till att 

de blandar språken och/eller att språkutvecklingen försenas. Emellertid menar flera författare 

att det är en vanlig förekomst att barn alternerar mellan språken när de lär sig och talar flera 

språk (Ladberg & Nyberg, 1996; Jonsson, 2010). Jonsson nämner att trots att det krävs en stor 

språklig kompetens i att växla mellan språken finns det fortfarandet kvar många fördomar 

kring detta hänseende.  

2.4 Mångkultur  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008:59) krävs det en annan kunskap i arbetet med 

flerspråkiga barn än om man har en grupp barn med svenska som modersmål. De lyfter fram 

ett professionellt förhållningssätt i förhållande till flerspråkiga barn där ”värdegrundsfrågor 

belyses ur ett mångfaldsperspektiv”. Med detta avses exempelvis att se barnens modersmål 

som viktigt och att förväntningarna på de flerspråkiga barnen är lika höga som hos de 

enspråkiga barnen. En punkt är även att ”inta ett interkulturellt förhållningssätt”. Det innebär 

bland annat att pedagoger värdesätter olika kulturer och språk samt att utgångspunkten i 

arbetet tas i den språkliga och kulturella mångfalden. Vidare nämns att en interkulturell 

verksamhet betyder att man skapar miljöer och möten där olika sätt att kommunicera 

accepteras och där skiftande meningar och åsikter är tillåtna.   

Ellneby (2007) menar att det är viktigt att visa att mångfald är något positivt, intressant och 

godtagbart för att undvika rasism och fördomar. Hon poängterar att empati är en viktig 

egenskap i det demokratiska arbetet. För att ett barn ska kunna få en förståelse för och handla 

demokratiskt måste barnen få kunskap i att man kan uppfatta saker på skilda sätt samt att 

inget sätt är dåligt. En jämförelse kan göras med läroplanen (Lpo94) där det formuleras att 

skolan ska sträva efter att barnen får förståelse för andra individer samt att ingen i skolan ska 

utsättas för någon form av särbehandling. Vidare nämns att om det finns några tendenser till 

att trakasserier förekommer ska dessa hindras.  

2.4.1 Det gemensamma  

Johansson och Johansson (2003) har i sin bok Etiska möten i skolan sammanställt forskning 

om värdefrågor där de uppmärksammat att pedagogerna strävar efter att skapa en samhörighet 

genom att betona likheter och olikheter. Författarna nämner vidare att pedagogerna uttryckte 

att olikheter inte är varandras motsatser utan de kompletterar varandra. De har funnit att 
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etnicitet sällan uppmärksammas i relation till etik men under ett tillfälle tas det upp i samband 

med en diskussion om olikheter och likheter. Författarna tar upp ett exempel om en samling 

där barnen skulle namnge sina föräldrar vilket resulterade i att en flicka blev ledsen eftersom 

hennes mamma inte hade ett svenskt namn. Exemplet visar att det som antas vara något 

gemensamt istället leder till en avvikelse som barnet känner kommer göra att hon avviker från 

sina kamrater.  

 

I relation till ovanstående kan ses den rapport om 32 skolors arbete med värdefrågor som 

Skolverket (1999) utarbetat. De har konstaterat att en central tanke på de olika skolorna var att 

framhäva det gemensamma. Den mest framträdande aspekten pedagogerna betonade i strävan 

om det gemensamma var en gemensam värdegrund. Pedagogerna uttryckte på olika sätt 

innebörden i detta begrepp. En del menade att det var viktigt på grund av att man har elever 

med problem, eller för att det är en ny skola som inte har någon tradition. En annan aspekt 

som framkom var en vi-anda. Flera av pedagogerna nämnde hembygden som tema med 

tanken om att ge barnen självförtroende och skapa en trygghet. Däremot påpekade en av 

pedagogerna den absurditet som detta innebär i och med att många av barnen har sitt ursprung 

långt borta.  

 

Liknande tankar har Lunneblad (2006) uppmärksammat i sin studie. Han nämner att 

pedagogernas målsättning var att lyfta fram den kulturella mångfalden men de osynliggör den 

snarare genom att undvika att diskutera olikheter och därmed framhålla det gemensamma. 

Lunneblad tar upp ett exempel om en pedagog som frågar barnen om de firar jul. Han 

ifrågasätter tanken om att julen ses som något gemensamt när det i den barngrupp han befann 

sig i var minst lika vanligt att inte fira jul som det var att göra det. Lunneblad drar en slutsats 

om att det som ses som det gemensamma är kopplat till en större kontext och inte enbart till 

barngruppen. Det sätt som pedagogerna handlar på och bedriver sin verksamhet har grund i en 

svensk kultur. Författaren nämner också att pedagogerna visade en osäkerhet kring hur arbetet 

med ett mångkulturellt arbetssätt skulle genomföras. De kommer fram till att arbetet ska 

bedrivas genom rutiner och aktiviteter såsom sånger och ramsor vilka är väl etablerade 

moment i förskolan men också genom att fira högtider. Som Ronström, Runfors och 

Wahlström (1995, refererade i Lunneblad, 2006) påpekar, är firandet av högtider till exempel 

påsk, lucia, jul med mera svenska traditioner som är djupt rotade i förskolans tradition.  
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3. Metod  

3.1 Val av metod   

Vårt arbete karakteriseras av en kvalitativ ansats. Som Patel och Davidson (2003:14) hävdar, 

syftar kvalitativ forskning på ”mjuka data” såsom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. 

Detta överensstämmer med vårt arbete eftersom vi i vår studie använder oss av kvalitativa 

intervjuer samt att vi gör en tolkande analys. Metodvalet grundar sig i vårt syfte vilket 

författarna menar ska vara avgörande för vilken metod man bör välja. Vidare nämner 

författarna att den kvalitativa intervjun används för att få en förståelse för exempelvis den 

intervjuades uppfattning om en företeelse. Vi har varit intresserade av den enskilde 

pedagogens tankar om flerspråkighet. För att säkerställa att det enbart är dennes ord valde vi 

att inte ge ut frågorna i förväg.  

 

Under en intervju finns det ett antal aspekter som kan påverka intervjuresultatet i en negativ 

riktning. För det första har vi som intervjuar makt över situationen, hur intervjun ska 

struktureras, vilka frågor som ställs med mera. En risk kan därför vara att intervjupersonen 

undanhåller information och försöker att kringgå ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta är 

något som vi tagit i beaktande under intervjuerna.   

 

Ytterligare en negativ aspekt är att vi omedvetet ger uttryck för våra förväntningar och 

värderingar och på så vis påverkar hur den intervjuade kommer att svara (Johansson & 

Svedner, 2001). Vi är medvetna om denna aspekt och tänkte därför under intervjun mycket på 

hur vi förhöll oss, både vad gäller kroppsspråk och formuleringar. Men som Denscombe 

(2004) hävdar kan man aldrig vara helt objektiv eftersom vi är färgade av vår kultur och den 

sociala kontext vi lever i. Vi kan följa denna tankegång i och med att vi med bakgrund i 

tidigare kunskaper och erfarenheter valde ämnet flerspråkighet och operationaliserade våra 

frågeområden på ett sätt som stämmer överens med det vi vill veta i vår studie.  

 

Våra intervjuer kännetecknades av att de hade en låg grad av standardisering vilket innebar att 

vi anpassade frågorna till respektive intervjuperson (Patel & Davidson, 2003). Vi hade en 

mall med frågor som vi följde för att inte tappa tråden, men beroende av vad 

intervjupersonerna svarade kunde vi ställa följdfrågor och var därför inte bundna till en fast 

mall. Vidare formulerade vi inte frågorna helt identiska utan formuleringen av dem kunde 

skilja sig åt beroende av vem vi intervjuade. Intervjuerna karakteriserades även av att de hade 
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en låg grad av strukturering. Detta innebar att vi gav intervjupersonerna ett stort utrymme att 

svara inom (Ibid). Vi formulerade frågor där det inte fanns ett fast svarsalternativ, förutom de 

inledande frågorna. Tanken var att skapa ett samtal där vi skulle få så utförliga svar som 

möjligt samt få den intervjuade att berätta fritt utifrån egna tankar och erfarenheter vilket 

Johansson och Svedner (2001) menar är syftet med en kvalitativ intervju.  

3.2 Urval 

Man kan likna vårt urval med ett bekvämlighetsurval. Vi funderade kring vår egen närmiljö 

och vad det fanns för skolor i vår närhet, samt relaterade det till vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Med närmiljö avses här kommuner och orter som ligger i anslutning till vår 

hemkommun. I vår närmiljö känner vi oss säkra på vilka områden som är mångkulturella och 

utifrån dessa områden valdes tre skolor ut. Skolorna valdes ut med tanke om att få en 

spridning geografiskt sett. Vi valde också kommuner med olika befolkningsmängd, en ort, en 

stor stad med under hundratusen invånare och en större stad med över hundratusen invånare. I 

vårt arbete kommer vi att benämna skolorna som skola 1, 2 och 3 och pedagogerna nämner vi 

med fingerade namn för att inte på något sätt lämna antydan om var vi har varit. Vem av 

pedagogerna som vi skulle intervjua på varje skola bestämdes av dem själva.  

3.2.1 Information om skolorna  

Skola 1 ligger i en mindre ort och är en F -5 skola som är indelad i två spår där det finns två 

klasser av alla årskurser. Området skolan ligger i är det område i orten som är mest 

mångkulturellt. Antalet elever på skolan är enligt rektorn cirka 250 elever och i det antalet 

ingår också elever från särskola och träningsskola. Från och med denna termin har de endast 

en förskoleklass med tre pedagoger. Elevantalet uppgår till 36 stycken varav 17 barn är 

flerspråkiga, cirka 47 %. Det finns 13 språk representerade, däribland svenska. I klassen 

arbetar tre pedagoger, alla med förskollärarutbildning. På denna skola arbetar ”Anna”.       

 

Skola 2 ligger i ett blandat lägenhets- och villaområde, i en stor stad.  Skolan är en F-9 skola 

med cirka 450 elever. Många kulturer och nationaliteter är representerade på skolan. I den 

förskoleklass vi valde att genomföra vår studie går det 14 barn och av dessa är det fem 

stycken som är flerspråkiga, cirka 35 %. Det finns tre olika språk presenterade utöver 

svenska. I klassen arbetar det två pedagoger vars utbildning är förskollärare och 

fritidspedagog. Här arbetar ”Sandra”.  
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Skola 3 ligger i en stor stad med över hundra tusen invånare. Det är en F-9 skola med cirka 

350 elever inskrivna. Den ligger belägen i ett lägenhetsområde och är ett av stadens mest 

mångkulturella områden. Det finns en mängd olika nationaliteter representerade på skolan.  I 

den förskoleklass vi besökte gick 20 barn varav 16 är flerspråkiga, 80 %. Det finns åtta olika 

språk representerade, där arabiska och serbiska är mest framträdande. Pedagogerna som 

arbetar i klassen har båda pedagogisk examen, en av dem med förskollärarutbildning och den 

andra lärarutbildningen mot grundskolans tidigare år. På denna skola arbetar ”Marie”.  

3.3 Etik  

Vetenskapsrådet (2002) har presenterat fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till när 

man gör en undersökning. Vi förhåller oss till informationskravet genom att pedagogerna som 

intervjuades fick information om syftet med undersökningen samt att deltagandet var frivilligt 

och att de närsomhelst kunde avbryta sitt samarbete. Innan intervjun började informerades 

pedagogerna om att deras medverkan var anonym och att vi inte kommer att uppge skolans 

namn varken i arbetet eller för utomstående allt enligt konfidentialitetskravet. Vidare 

informerades pedagogerna om att intervjun skulle spelas in och vi fick ett muntligt 

godkännande av samtliga. Enligt nyttjandekravet informerades pedagogerna om att allt 

material, både inspelat och skriftligt, endast kommer behandlas inom vår studie. Utomstående 

har ingen tillgång till materialet. Slutligen delgavs pedagogerna om att de själva fick 

bestämma om de ville delta enligt samtyckeskravet.  

3.4 Genomförande 

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen kom vi i kontakt med den första skolan (ingen 

förskoleklass vi varit i innan) och skapade en personlig kontakt. De två övriga skolorna har vi 

aldrig varit i kontakt med innan och därför tog vi kontakt genom rektor. I ett e-

postmeddelande till respektive rektor presenterade vi oss och informerade om syftet med 

undersökningen. Vi berättade om hur vi skulle gå till väga, vad vi skulle använda för 

dokumentationsverktyg med mera. Vi berättade även hur lång tid vi beräknade att det skulle 

ta, samt informerade om etiska aspekter. (Se avsnitt 3.3). Anledningen till att vi kontaktade 

rektorn och inte pedagogerna själva, var att vi ansåg att det var det bästa sättet att gå till väga i 

och med att det var nya skolor där vi inte varit innan. Informationen gick fram och vi fick 

snabbt kontakt med en förskoleklass på respektive skola.   
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När vi skulle genomföra intervjuerna träffade vi pedagogerna på deras hemmaplan, i skolorna 

där de arbetar, för att det är en miljö som de känner sig bekväma i. Vi satt i avskilda rum 

under alla intervjuerna men utrymmet och stilen på dem skiljde sig åt. I skola 1 satt vi i ett 

tomt klassrum och i både skola 2 och 3 i ett mindre mötesrum. Intervjuerna genomfördes 

genom att en av oss alltid ställde frågorna och den andra observerade. Till en början 

funderade vi kring om vi skulle genomföra intervjuerna ensamma för att avdramatisera 

situationen med tanke på att vi intervjuade en person åt gången. Men genom att vara två 

kunde den ena av oss fokusera på att ställa frågorna och den andra observera och föra 

minnesanteckningar. Vi tog ljudupptagning under intervjuerna men fördelen med 

observationerna var att vi fick tillgång till den intervjuades kroppsspråk som gav stöd till våra 

tolkningar. Emellertid hade vi kunnat använda en videokamera som observationsmetod. Men 

som Gillham (2008) framhåller finns en risk att intervjupersonerna påverkas av 

videoupptagningen om de inte är vana vid att stå framför kameran och därför uteslöt vi denna 

metod. Samma tendens kan också ske med en ljudupptagning. Patel och Davidson (2003) 

nämner att de flesta inte har några problem med att tala inför en bandspelare men när man 

stängt av den börjar personerna prata mer spontant och är inte lika eftertänksamma. Vår 

upplevelse är dock att pedagogerna var öppna och villiga att berätta om sin verksamhet och 

sina tankar. Vi upplevde inte någon ändring efter intervjun men vi har tagit detta i beaktande. 

Vad berör arbetsfördelningen har vi tagit lika stort ansvar för arbetet och skrivit allt 

tillsammans.   

3.5 Databearbetningsmetoder 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade vi intervjun, en process som är mycket 

tidskrävande. Eftersom vi inte har gjort detta tidigare fick vi avsätta runt fem timmar per 

intervju. Vi har vid olika tillfällen i transkriberingen valt att ta bort ord som exempelvis asså, 

vilket Gillham (2008) menar är berättigat om det inte är viktigt för innehållet. Vid enstaka 

tillfällen har det varit svårt att höra vad den intervjuade säger och där har vi tydligt gjort en 

markering genom att infoga klamrar.5 Ibland berättade pedagogerna något för oss som inte är 

relevant för vår studie och då har vi valt att inte transkribera denna del utan infogat en 

klammer. För att göra det lätt att följa transkriberingen har vi skrivit huvudfrågorna med 

versaler och de sonderande frågorna med kursivt.    

 

                                                           
5
 Den ser ut som följande: […] 
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Det empiriska materialet har analyserats genom att vi först delat upp materialet i teman som 

kommit upp under diskussionerna. (Se resultat kapitel 4) Utifrån de olika temana fann vi 

likheter och skillnader som vi beskrivit under respektive rubrik. Under rubrikerna kan flera 

frågor finnas representerade beroende av hur intervjupersonerna svarat. Med detta menar vi 

att de teman som vi uppmärksammat har kommit upp under olika skeden i intervjuerna och 

under olika frågor. Temana tar sin utgångspunkt i de frågor som ställdes i syftet. Frågan kring 

attityder har ingen egen rubrik eftersom attityder är något som man alltid har oavsett 

sammanhang. Rubriken Lpo 94 finns med eftersom pedagogerna ska förhålla sig till den i sitt 

arbete och det är en del i att arbeta med mångkultur och flerspråkighet. Även rubriken 

kompetensutveckling ser vi som en del i arbetet med mångkultur och flerspråkighet.     

3.6 Teoretisk utgångspunkt   

I vårt arbete har vi inspirerats av hermeneutiken när vi analyserade det empiriska materialet. 

En av huvudpoängerna i denna riktning är att man pendlar mellan del och helhet, den så 

kallade hermeneutiska cirkeln. Detta innebär att delarna endast kan förstås i relation till 

helheten och helheten endast i relation till delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Efter att vi 

sammanställt alla intervjuerna läste vi först igenom dem i sin helhet. Därefter började vi 

fokusera på delarna för att få en större förståelse för vad som framkommit i intervjuerna. Vi 

kunde sedan återgå till helheten för att bättre förstå varje del. Genom att pendla mellan del 

och helhet fick vi en djupare förståelse för vad som diskuterats i intervjuerna och på så sätt 

var det lättare att urskilja olika teman som kommit upp.  

3.7 Reliabilitet  

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, har att göra med vilka metoder och tekniker vi använt 

oss av för att göra en datainsamling (Denscombe, 2004). För att säkerställa reliabiliteten har 

vi för det första genomfört intervjuerna genom att en av oss hade huvudansvaret att ställa 

frågorna och den andre observerade. Emellertid kunde observatören inflika med sonderande 

frågor om denne hade några funderingar. Frågorna som ställdes hade liknande karaktär vid 

alla intervjutillfällen. Dock gjorde vi en liten ändring i frågorna efter första intervjutillfället 

eftersom vi upplevde att vissa frågor gick in i varandra samt att svaren kunde fås i andra 

frågor (Se Bilaga 1 & 2). Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat reliabiliteten men vi 

vill ändå framhålla att de två senare intervjuerna har modifierats med utgångspunkt i första 

intervjun och fångar därför upp liknande aspekter. Vi genomförde även våra intervjuer under 

liknande yttre omständigheter för att stärka reliabiliteten ytterligare. Under vår studie råkade 
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vi också ut för en del tekniska komplikationer vilket ledde till att vi fick göra om en intervju. 

Vi gjorde även om en av de andra intervjuerna eftersom vi upplevde att pedagogen var 

mycket osäker och hela tiden var tvungen att fråga sin kollega, vilket gjorde att det inte enbart 

var dennes tankar. Därför valde vi att genomföra en ny intervju med hennes kollega. Att vi 

fick göra om ser vi snarare som en lärdom än något negativt. Dock kan det ha påverkat 

reliabiliteten och det är något som vi tagit i beaktande.   
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4. Resultat och Analys  

Här kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer. Vi har delat upp det i olika delar 

som vi anser är återkommande teman i alla tre intervjuer. Innan intervjuerna gick vi runt i 

förskoleklassmiljön för att få en förförståelse inför intervjun och det material som 

pedagogerna eventuellt skulle berätta om. Resultatet är baserat främst på intervjuerna men 

viss information har delgivits när vi tittade på miljön samt sådant som de berättat innan 

intervjun i samband med detta. Citaten i resultatet är enbart tagna från de transkriberade 

intervjuerna. Vi vill åter igen upprepa att de namn som förekommer i texten är fingerade och 

har ingen koppling till intervjupersonerna eller till skolorna.  

4.1 Språkutvecklande arbetssätt i miljön  

4.1.1 Bornholmsmodellen och Storyline6 

Eftersom språkutveckling är en av våra stora frågor i studien och vi anser att språket är en 

betydande del i barnens utveckling, lade vi stor vikt vid detta i våra intervjuer.  

 

Pedagogerna hade en gemensam syn på språkutvecklande material, där de ansåg att 

flerspråkiga barn inte behöver ett speciellt arbetsmaterial. De använder samma material till 

alla barn i klassen. Det material som var representerat i alla tre verksamheterna var 

Bornholmsmodellen, som är ett språkutvecklande arbetsmaterial för bland annat 

förskoleklassen. Det består av bland annat rim, ramsor, meningar och ljud.  

 

Anna berättar att de arbetar en del efter Trullematerialet som är en del i Bornholmsmodellen. I 

hennes klass delar de för det mesta upp barnen i tre grupper mycket på grund av att det är en 

mycket stor klass (36 barn), för att de ska kunna arbeta i lugn och ro och för att få en bättre 

lärandemiljö. Grupperna består av 12 barn i varje grupp och en pedagog. De arbetar med tre 

olika saker: kreativt, språklig medvetenhet och syarbete. Dagen börjar alltid med samling i 

helklass, där en pedagog håller i samlingen. En parallell kan dras till Ladberg (2003) som 

menar att en samling i stor grupp för flerspråkiga barn inte är att föredra. Hon hävdar att det är 

svårt för barnen att förstå språket i en stor grupp och barnens talutrymme är för det mesta 

väldigt litet. Å andra sidan menar Løken och Melkeraaen (1996) att det beror på hur man 

skapar samlingarna i klassen och att det är viktigt att barnen ses som deltagare snarare än som 

                                                           
6
 Detta arbete utgår från en berättelse som pedagogerna skapar tillsammans med barnen. Barnen får gestalta olika 

karaktärer som får utföra olika uppdrag med mera. (Se utförligare förklaring Storyline, 2010 

http://www.storyline.nu/ hämtad 2010-12-10) 

http://www.storyline.nu/
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passiva lyssnare. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att pedagogerna kunde ha delat in klassen 

i tre grupper även vid den dagliga samlingen på morgonen för att öka barnens talutrymme, 

som Ladberg (2003) nämner. I och med att de är tre pedagoger har de möjligheten att dela upp 

sig i tre små samlingar istället. Med detta hade alla barnen kunnat bli delaktiga och 

inkluderade i samlingen och pedagogerna hade haft större möjlighet till samtal med alla 

barnen. Den viktigaste punkten är även att förutsättningen att se alla barn och bekräfta dem 

hade ökat genom en mindre uppdelning av gruppen.   

 

Sandra menar att i deras arbete löper Bornholmsmodellen som en röd tråd genom hela 

förskoleklassåret. Hon nämner vidare att vi jobbar med speciellt material där. Sen e de ju inte 

de att vi följer de slaviskt. Hon kommer in på att de arbetar mycket lekfullt och betonar vikten 

av att lärande ska vara något roligt och glädjefyllt. Barnen ska känna sig sugna på att lära sig 

bokstäver och meningar, att ta till vara på tillfället när barnet är suget på att lära sig och fånga 

barnet där. Ge barnen utmaningar när det gäller tal och skrift i deras kunskapsutveckling. Hon 

betonar starkt glädjen i språket när de arbetar med det. Hon säger att man skapar det där 

suget. Å de hör ju ihop, läsning och språk och lyssna. Och framförallt glädjen, till ordet och 

glädjen till språket. Med utgångspunkt i läroplanen (Lpo94) förstår vi det som att Sandra tar 

till vara på barnens intresse och vill skapa ett arbetsklimat där lusten är viktig för lärandet. En 

jämförelse kan göras med Ladberg och Nyberg (1996) som menar att intressanta aktiviteter 

underlättar språkinlärningen. Om barnet har ett intresse i något så lär de sig också ord för det. 

Utifrån detta tolkar vi det som att glädjen som Sandra betonar har stor betydelse för vad 

barnen lär sig. Genom att hon skapar en miljö där lärandet är roligt och fyllt av glädje 

underlättar det deras tillägnande av språket. Precis som Ladberg (2000) hävdar är en hjälp för 

barnet att komma in i språket att man gör saker på det nya språket som barnet finner 

intressant.         

 

Ytterligare en aspekt som Sandra nämner är att de arbetar med Storyline light. Anledningen 

till att de benämner det med light, är att de i förskoleklassen inte har resurser till att bedriva 

något stort projekt. Hon berättar vidare att de har arbetat med det i många år på hela 

skolområdet och hon upplever att det har varit mycket betydelsefullt. Just Storyline metoden 

är ju väldigt inspirerande. Där är det ju mycket språk. Där skriver vi också en del. Men de 

hjälper vi ju till med. Storyline är en av metoderna som vi använder här. Sandra menar att allt 

i språket ingår i Storyline. Det kan tolkas som att hon verkar nöjd med arbetet och att 

Storyline är en bra metod för att lära språk. Vad hon menar med att allt i språket ingår råder 
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det emellertid en tvekan om. Om det ska sättas i relation till vad Ladberg (2003) nämner 

innefattar arbetet både, uttal, grammatik, automatiserat språk, ordförråd och pragmatisk 

kompetens. Däremot är detta inte något som hon uttalar direkt utan det är enbart en 

tolkningsfråga. Däremot tycks det som att språket har en mycket framträdande roll vilket 

Gibbons (2006) menar är viktigt för de barn som lär på ett andraspråk för att de inte ska 

hamna efter i lärandet i skolan. I relation till vad Gibbons nämner ser vi det som en bra metod 

att använda Storyline eftersom barnen ges stora möjligheter att använda språket på många 

olika sätt.  

 

Vidare berättar Sandra att eftersom en del av barnen i verksamheten ännu inte kan skriva så är 

det inte det som de lägger fokus på. Samtidigt menar Sandra att de fångar upp de barn som 

har ett intresse av att lära sig skriva. Återigen nämner hon barnens intresse som en viktig 

utgångspunkt. En koppling kan ses till läroplanen (Lpo94) där ett av skolans mål är att 

utveckla en nyfikenhet och lust till att lära. Vidare nämns det att man aldrig kan bedriva en 

undervisning lika för alla barn eftersom det är individer med olika förutsättningar och behov. 

Sandras tankar kan därmed förstås som att de har i åtanke att barnen är olika och att de inte 

behöver ha ett intresse i samma saker. Detta anser vi är en viktig punkt i arbetet med barn. 

Precis som nämndes ovan är aktiviteter på det nya språket som tar avstamp i barnens intresse 

viktiga för tillägnandet av ett nytt språk (Ladberg, 2000). Vi ser det därför som vår uppgift att 

skapa tillfällen som barnen finner intressanta för att de lättare ska tillägna sig språket.           

 

I Maries förskoleklass är Bornholmsmodellen mycket framträdande då de arbetar en stund 

dagligen med den. Även i denna klass är barnen delade i grupper när de ska arbeta med 

Bornholmsmodellen. Detta för att pedagogerna lättare ska kunna se och bekräfta varje barn 

och alla ska få tillfälle till att tala och vara aktiva när det gäller arbetet med 

Bornholmsmodellen. Marie berättar att de för tillfället håller på med begynnelseljudet, 

exempelvis ljudet ssss. Hon berättar att det även finns bilder i materialet.  

 

Samtidigt så e de ju ändå att det är lite bildkort också å där kan vi då få in vad är en sil. Vad är en fyr? 

Då liksom, dels visa på bild, okej kanske fyren e lite svårare, men sil kan man ju liksom plocka fram och 

visa konkret. 

 

Maries tanke kan kopplas ihop med det som Løken och Melkeraaen (1996) menar. De nämner 

att det som man säger i verksamheten kan kopplas ihop till konkreta saker såsom bilder och 

föremål. Genom detta får barnen en större förståelse för språket. Även Myndigheten för 
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skolutveckling (2006) talar om bilder i verksamheten som ett bra komplement till en saga för 

att barnen lättare ska förstå dess innehåll. Marie talar vidare om att de utöver arbetet med 

Bornholmsmodellen även kan fånga upp rim och ramsor med barnen till exempel under en 

samling. Vi anser att språket ska stimuleras under hela skoldagen och att rim och ramsor ska 

vara ett naturligt inslag i förskoleklassen. Med detta får vi stöd hos Løken och Melkeraaen 

(1996) som menar att språkstimulering inte enbart ska förekomma under en samlingssituation. 

Å ena sidan kan Maries kommentar tolkas som att de inte enbart begränsar sig till en situation 

under dagen. Å andra sidan framgår det inte i sammanhanget om det förekommer under resten 

av dagen. Eftersom hon nämner det i samband med styrda aktiviteter, exempelvis samling 

eller arbete, kan det också tolkas som att rim och ramsor endast begränsas till dessa 

aktiviteter. För att återkoppla till Løken och Melkeraaen borde pedagogerna använda alla 

tillfällen i verksamheten till att stimulera språket.        

4.1.2 Bilder och böcker 

Vi formulerade en fråga om miljön inne i klassrummet med avseende på flerspråkighet och 

språkutveckling. Ett gemensamt drag hos alla tre pedagogerna är att de på något sätt arbetar 

konkret med bilder i verksamheten. Pedagogerna uttryckte på olika sätt hur de använder bilder 

i vardagen. Två av pedagogerna framhöll att de använder bilderna konkret till exempel i 

samlingen. Anna berättar att de har bilder för att visa hur dagen är upplagd vi har ju bilder nu 

som vi visade, som ni kanske såg i samlingen konkret. Vidare menar hon att bilderna även kan 

vara bra för de barn som har svårt att hålla reda på dagen och inte bara för de som har ett 

annat språk. Sandra nämner kort att de går igenom dagen med hjälp av bilder. Men i den 

dagliga samlingen används bilder utan tillhörande ord.   

 

Vi tolkar pedagogernas arbete med bilder som att de verkligen försöker att ta till vara på 

bildernas betydelse för barnens språkutveckling. Men å andra sidan anser vi att arbetet med 

bilderna borde varit mycket mer framträdande i verksamheten. Som nämndes ovan menar 

Løken och Melkeraaen (1996) att språkstimuleringen inte ska begränsas till enbart en 

aktivitet, utan de menar att man ska ta till vara på alla tillfällen både i samlingen, vid 

matbordet och i den fria leken. Utifrån detta menar vi att man kan utveckla arbetet mer med 

bilderna samt att koppla ihop bild och text, exempelvis bild på en stol med ordet stol skrivet. 

Som Myndigheten för skolutveckling (2006) menar, att om bild och text används samtidigt, 

stimulerar det barnets språkutveckling och barnen kommer i naturlig kontakt med 

skriftspråket.       
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Marie å sin sida menar att de tänker konkret och använder därför bilder i stor omfattning i 

deras dagliga arbete. Så att man kan visa de själva då också miljön, jag tror inte att det är så 

stor skillnad för att man, man visar ju fram det man gjort och jobbar med och sånt […]. 

Under intervjun visade hon ett material, en liten låda med små bilder på olika saker och 

händelser, som de använder i sitt arbete. Å ena sidan kan det tolkas som att hon menar att 

bilderna är framträdande i hela arbetet i förskoleklassen. Men å andra sidan kan det inte 

urskiljas i vilka sammanhang som hon syftar på att de används. Hon anser att i deras 

verksamhet just nu inte finns ett behov av att använda bilder för att förklara hur dagen är 

upplagd i motsats till de andra pedagogerna. Hennes uttalande kan tolkas som att bilderna 

endast används när det finns ett behov hos barnen. Men å andra sidan anser vi att bilder alltid 

kan användas i verksamheten oavsett om det finns behov eller ej. Som Myndigheten för 

skolutveckling (2006) menar kan bilder fungera som ett stöd för att komma ihåg och hjälper 

till att göra saker begripliga. Med detta som utgångspunkt kan pedagogernas arbete förstås 

som att det alltid är bra att använda bilder oavsett om det finns ett behov eller inte. Rönngren 

(2010b) beskriver ett språkutvecklande arbete på en förskola där de använder bilderna i stor 

omfattning i den dagliga verksamheten på förskolan. I relation till arbetet i Maries verksamhet 

ser vi det som ännu ett tecken på att bilder är ett bra verktyg i förskolan och skolan.    

 

Ett annat gemensamt drag hos pedagogerna är att de berättar om böcker som de har i 

verksamheten, men hur de arbetar med dem skiljer sig åt. Marie nämner att samma bok kan 

läsas på arabiska sen på svenska. Så att man får in begreppen på två språk. Språk kan ju 

stötta varandra. Vidare menar hon att det är viktigt att både få in själva ordet tillexempel stol 

och begreppet stol, både på sitt modersmål men även i det svenska språket. 

   

Om de ska lära sig stol kan dom redan de på arabiska tillexempel så förstår de liksom begreppet stol, det 

är nånting man sitter på. E de bara ordet stol de ska lära sig på svenska och arabiska så på detta sättet 

stöttar språken varandra. Eller tvärtom att de faktiskt har lärt sig de på svenska. Starkare i svenska. Då 

stöttar inlärningen arabiska.   

 

Denna tanke återfinns hos Hyltenstam (2007) där han diskuterar kring vikten av att behålla 

sitt modersmål. Han menar att om barnet har begreppen på sitt modersmål underlättar det 

inlärningen av sitt andra språk. Ellneby (2007) tar också upp denna aspekt och menar att 

förstaspråksinlärningen inte ska avbrytas i och med att den är viktig för 

andraspråksutvecklingen. Som ett led i detta kan Maries kommentar tolkas som att hon är 

inne på att barnen behöver båda språken för att kunna utvecklas i sitt andraspråk men också 

att det är viktigt att arbeta med båda språken.   
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Marie berättar vidare att de har en praktikant på skolan som regelbundet läser en saga på 

arabiska för de barn som har arabiska som modersmål. Hon nämner även att barnen har fått 

låna hem böckerna. […] annars har de också fått låna hem böckerna och ha hemma och läsa. 

Hon berättar också att de haft persiska böcker som barnen lånat hem. I klassen läser de samma 

bok fast på svenska också. En liknelse kan göras med Løken och Melkeraaen (1996) som 

nämner att pedagogerna har samling på barnens modersmål och sedan samma samling på 

svenska. Syftet är att utveckla barnens modersmål på de samlingar där modersmålet talas men 

också stimulera utvecklingen av det svenska språket när de har samling på svenska.     

 

Sandra tar också upp en diskussion om böcker och berättar att de arbetar efter ett tema som nu 

är känslor. Hela skolan arbetar efter ett material från SET, social emotionell träning, där de 

använder sig av en liten bok kring temat. Hon menar att de där kan arbeta mycket med språket 

till exempel genom att kunna sätta ord på sina känslor vilket kan vara svårt om man inte har 

språket. Sandra menar att det är bra träning och tar upp några exempel bland annat om man 

kan vara ledsen på olika sätt och inte enbart när tårarna rinner. Hon berättar att där kan det va 

svårt för någon som inte har orden och poängterar att boken kan vara jättebra samt att den är 

enkel.    

 

Sandra nämner vidare att de även lånar böcker på biblioteket som berör ämnet känslor för att 

inte bara fokusera på en bok. Hon nämner också att de använder olika uttryckssätt kring 

temat. I likhet med läroplanen (Lpo94) ska barnen få möjlighet till att uttrycka sig på olika 

sätt, genom till exempel sång, dans och drama. Sandra nämner att vi sjunger om känslor, 

dramalekar om känslor. Løken och Melkeraaen (1996) förespråkar också olika 

uttrycksformer eftersom det ger barnen en möjlighet att uttrycka sig utan att de behöver 

använda talet. Som Ellneby (2007) beskriver är sånger och ramsor lätta att ta till sig och hon 

nämner att många barn ofta lär sig sångerna och ramsorna innan de kan tala språket. Utifrån 

detta ser vi det som att det är viktigt att alla barn får en chans till att uttrycka sig på många 

olika sätt. Särskilt viktigt då man inte har språket. 

 

Sandra betonar tryggheten i gruppen och menar att så språket är ju inte bara en lösryckt grej. 

Eftersom du får så mycket annat. Är man inte trygg i gruppen har man en lång väg att gå. 

Hon fortsätter att berätta om vikten av att de tror på barnen och att de lyfter det positiva. Hon 

nämner att de är mjuka i sitt arbetssätt och säger att det finns inte så mycket som är rätt och 

fel. Sandra framhåller att barnen inte ska känna sig rädda för att säga något utan det finns inga 
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rätt eller fel samt att man kan tänka på olika sätt. Hon betonar en öppen atmosfär, en öppenhet 

för alla olika sorters tankar. Vidare nämner hon att hon tror att det är något som barnen är 

trygga med och att ingen är rädd för att yttra sig och poängterar att det är tankar som de 

bygger upp i gruppen. Sandra understryker att en mjuk atmosfär och en öppenhet det tror vi 

på. Vi tolkar det som att Sandra menar att tryggheten är grunden i lärandet och att det är 

viktigt att alla barn känner sig trygga och känner en gemenskap i klassen. En parallell kan 

dras till Ladberg och Nyberg (1996) som säger att tryggheten är viktig och underlättar medan 

otrygghet försvårar språkinlärningen. De nämner att barn talar med individer som de känner 

sig trygga med och det är lättare för barnen att uttrycka sig inför andra individer som de 

känner tilltro till. Därmed kan vi förstå Sandras tankar om trygghet som en viktig 

förutsättning för lärandet, vilket bekräftas av Ladberg (2003).    

 

Anna berättar att hon själv har en grupp barn som hon läser en enklare svensk saga för. Hon 

nämner att de barn som ingår i gruppen är de […] som har sämst, eller vad man ska säga? 

Detta gör hon för att barnen ska få in ord och begrepp som till exempel på, under, över, sidan 

om, med mera men de tränar också färger när hon läser för dem. En koppling kan ses till 

Myndigheten för skolutveckling (2006) som också berättar hur viktiga böcker är för barnens 

språkutveckling. De menar att det är betydelsefullt för barnen att de får många samtalsstunder 

med pedagogerna, där de kan diskutera kring böckerna. Genom att berätta utvecklar de sitt 

ordförråd, sin grammatik och sitt uttal. Vi tolkar Annas ord som att hon vill stötta barnen i 

deras språkutveckling genom att försöka läsa regelbundet för dem, så att de lättare ska lära sig 

begreppen. Med stöd hos Ladberg (2003) är läsning av sagor eller berättelser ett av de bästa 

sätten att ge barnen ett rikt språk.  

4.1.3 Resurser   

Anna framför att de i början hade en modersmålslärare som fanns med och översatte vad 

pedagogerna sa. Dom som inte kan så mycket svenska, till exempel polska, där har vi haft 

modersmålsläraren har varit med i början och översatt vad vi pratat om. En parallell kan dras 

till Ladberg (2003) som nämner att en modersmålslärare kan fungera som en förebild för 

barnen och stärka barnens identitet och självförtroende. Därmed ser vi det som en stor tillgång 

att använda en modersmålslärare om en sådan finns att tillgå på skolan. Som Ladberg också 

nämner kan modersmålsläraren visa på vikten av att barnen talar sitt modersmål och inte 

något som enbart talas hemma.       
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Anna forstätter med att berätta att sen modersmålsläraren slutat förtydligar pedagogerna med 

tecken i sina samtal med barnet. Visa med kroppsspråk, visa med händer vad det är han ska 

göra för nånting. Anna förklarar hur de arbetar med en albansk flicka som inte förstår mycket 

svenska. Hon nämner kompisarnas betydelse för den albanska flickan och säger att de ber 

kompisarna översätta för henne när hon inte förstår. En parallell kan dras till Ladberg (2000) 

som påpekar att av stor vikt för hur barnets språk utvecklas är kompisarna. Liknande tankar 

förs även av Ladberg och Nyberg (1996) som framhåller att barnet talar det språk som de barn 

som denne känner en samhörighet med. Att ha kompisar som talar samma språk framförs i 

Myndigheten för skolutveckling (2006). Där nämns att det är viktigt att barn med samma 

modersmål får möjlighet till lek tillsammans eftersom det kan gynna barnet i inlärningen av 

modersmålet. Utifrån detta gör vi tolkningen att barnen som översätter till den albanska 

flickan kan ses som förebilder eftersom de stöttar henne i modersmålet när de talar samma 

språk. De är även en stöttning i andraspråket eftersom hon får hjälp med att förstå det svenska 

språket när de översätter för henne. Slutliten nämner Anna kort att de också har tillgång till en 

lärare i Svenska som andraspråk samt en specialpedagog.  

 

Marie berättar att ja vi har ju dom som behöver extra. Stimulans. Dom försöker vi ju då jobba 

extra med. Hon nämner vidare att de har tillgång till en specialpedagog. Under denna 

diskussion kommer hon in på en fara med tvåspråkighet och menar att de språkliga problemen 

kan visas senare, när ett barn lär sig två språk samtidigt i motsats till ett infött barn. Marie 

påpekar att det är viktigt att vara observant på detta. Vidare säger hon att de har tillgång till 

tolk vid föräldramöte och utvecklingssamtal. Vi brukar göra så att vi skickar ut lappar så 

frågar vi dom om tolk önskas åsså bokar vi in tolk, åsså kan vi ha flera olika tolkar på samma 

möte. Samma utvecklingssamtal då vet vi också vilka var behovet finns. Om det däremot 

skulle inträffa något akut berättar Marie att de har tillgång till en arabisk och en persisk 

personal på skolan, som kan hjälpa till med språket. Vår fundering är att om de skickar ut 

lappar på enbart svenska är det extra svårt för föräldrarna att kunna läsa meddelandet. Vi 

menar att frågar de efter tolk på lappen skulle de behöva skriva det på vederbörandes 

modersmål. En synvinkel som Myndigheten för skolutveckling (2008) tar upp i samband med 

tolk är att man istället kan använda en modersmålslärare när man ska skicka ut lappar till 

föräldramöte. I och med att Marie berättar att de har tillgång till en arabisk och persisk 

personal på skolan menar vi att de också kan be dem att finnas med som stöd under ett 

föräldramöte eller utvecklingssamtal. Det tycks dock som att de har flera verktyg att ta till om 

de behöver hjälp i arbetet.      
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Som vi nämnde tidigare har Sandra berättat att pedagogerna på hennes skola har tillgång till 

en utvecklingspedagog. Denne ses som en resurs i verksamheten då det gäller utveckling av 

målarbetet. Sandra poängterar även deras egen betydelse för barnens språkutveckling och 

menar hon att det svenska språket inte är lätt att lära sig. Hon säger att hon har hört och 

förstått att det är ett av världens svåraste språk att lära sig. Och får man då inte heller 

verktygen av oss att vi faktiskt inte talar om när det blir jättefel. Hon framhåller att de har 

varit rädda för att rätta barnen när de sagt fel. Missförstå mig rätt alltså men man vill ju inte 

gå in där och peta på nåt vis. Detta är någonting de inte gör i gruppen, utan med det enskilda 

barnet. En jämförelse kan göras med läroplanen (Lpo94:12) där det formuleras att barnen ska 

få ”stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Vi tolkar utifrån detta Sandras tankar 

som att hon är inne på att ge barnet stöttning för att denne ska tillägna sig språket på bästa 

sätt.  

4.2 Lpo 94 

Vi valde att fråga om läroplanen, hur pedagogerna anser att de arbetar efter den i förhållande 

till flerspråkighet. Anna visade en stor osäkerhet kring detta och fick fundera över sitt svar. 

Hon menar att de arbetar traditionellt efter läroplanen som de alltid har gjort. Hon nämner att 

de kollar på närmiljön i barnens område som ett exempel, men blir sedan tveksam till hur de 

arbetar. Hon har svårt för att berätta hur de arbetar språkutvecklande i förhållande till 

läroplanen. Ja det är ju språk, och … jaa, vi försöker att gå titta till exempel vart alla bor. 

Närmiljön … kan vi väl säg, jag vet inte riktigt. Vidare nämner Anna att barnantalet i klassen 

just nu är väldigt högt, vilket enligt henne gör att de inte hinner med alla barnen.  Anna säger 

men med 36 elever så hinner man inte med alla. Tidsaspekten är också något som Lunneblad 

(2006) tar upp i sin avhandling Förskolan och mångfalden. Han menar att det är intressant 

eftersom det egentligen inte framkommer vad som pedagogerna inte har tid för. Detta kan vi 

koppla till vår studie eftersom Anna nämner att de inte har tid men däremot får vi inte reda på, 

på vilket sätt tiden brister. Vad är det egentligen som de inte hinner med? Att inte hinna med 

alla barnen tolkar vi som att hon menar att se varje barn men det kan även innefatta en 

innebörd som att med 36 elever i klassen kan man inte arbeta efter läroplanen. Underförstått 

tolkar vi det som ett missnöje kring att barnantalet är mycket högt. Tidigare fanns två 

förskoleklasser men efter omstruktureringar i verksamheten är det detta år endast en 

förskoleklass.  
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Anna fortsätter med att förklara att en del barn har haft problem med […] att bara skriva sitt 

namn när de kom hit. Så vi har ju pratat om lite att vissa grejer som barnen ska kunna när 

barnen kommer hit från förskolan. De har ett samarbete med förskolan ett par gånger per 

termin […] för att gå igenom hur samarbetet ska bli eller vara. I samarbetet med förskolan 

diskuterar de vad barnen bör kunna när de kommer till förskoleklassen.  

  

Både Marie och Sandra tar upp att läroplanen framgår tydligt i deras dagliga arbete i 

förskoleklassen. Sandra berättar att de arbetar samma i hela skolområdet. Hon säger att:  

 

Man vill ju ha en likriktighet. I vilken förskolegrupp man än kommer ska de vara lika. Samma verktyg 

med sig in i skolan. Sen blir de ju aldrig likt eftersom  barnen e ju inte lika. Formar sitt arbete olika men 

att vi står på samma grund.  

 

Sandra är inne på samma diskussion som förs i läroplanen (Lpo94). Där formuleras att man 

inte kan anordna verksamheten på samma sätt för alla barn eftersom alla har olika 

förutsättningar och behov. Detta är en punkt som vi instämmer i eftersom vi ser det som vår 

uppgift att möta varje barn där denne befinner sig samt att lägga upp undervisningen efter 

deras kunskapsnivå. Sandra nämner vidare att arbetet i förskoleklassen handlar om att […] 

jobba ihop i gruppen dom kommer ju från olika ställen till sexårsgruppen. Hon berättar att en 

del av barnen bara är fem år när de kommer till förskoleklassen och att de inte är så stora. Hon 

nämner dessutom att så de e mycket omsorg i början. De betyder mycket för trivsel och 

utveckling. De ska man inte förringa. Omsorgstanken diskuteras även av Ladberg och Nyberg 

(1996) som menar att inlärningen av ett språk underlättar om barnet känner närhet till den 

som talar språket. Utifrån detta förstår vi det som att omsorgen som Sandra diskuterar är 

viktigt för att barnen ska ta till sig språket och något som är bra att pedagogerna lyfter fram.       

 

Marie menar att ja läroplanen genomsyrar ju allt, i vår planering kommer den ju me. Marie 

tar också upp ett exempel kopplat till läroplanen. Hon berättar om ett lustfyllt lärande där hon 

menar att de alltid försöker göra en lek i arbetet och på så sätt fånga barnen. Detta tolkar vi 

som att hon försöker fånga barnen i arbetet genom att utgå från något som barnen tycker är 

roligt. En jämförelse kan göras med Ladberg (2000). Som nämndes innan menar hon att 

aktiviteter på det svenska språket som barnen finner intressanta är viktiga för att de ska 

tillägna sig språket.   
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4.3 Mångkulturalitet 

Alla tre pedagogerna diskuterar kring hur de tar till vara på den mångkultur som finns i deras 

klasser. Anna nämner att de haft ett genomgående tema på hela skolan om barnens hemländer.  

Hon nämner kort att deras tema bestod av olika lekar, danser och matkultur. I detta projekt 

försökte de att engagera föräldrar, de som kunde tänka sig att hjälpa till.   

 

Marie berättar också om ett stort projekt som de gjort kring FN-dagen, där två andra skolor 

också deltog. Tillsammans gjorde de en stor gatumålning som förbinder tre stadsdelar och 

sammankopplar alla tre skolorna till en. I detta stora projekt deltog även barnens föräldrar, 

som också bidrog med en kakbuffé med kakor från sina hemländer. 

 

Åsså hade vi lite kakbuffé, de har vi haft innan föräldrarna tar med sig, då gärna specialiteter från 

hemlandet. Då e de framdukat. Man går och plockar. Å sen gick vi upp där allesammans (visar med 

händerna) i ett stort tåg och sen vart det inhyrt en orkester som, så var det en gatumålning.  

 

Hon berättar vidare att denna gatumålning just nu är världens längsta som gjorts. FN-projektet 

är inget som återkommer varje år, utan något som de endast gjorde detta år i denna 

omfattning.  Däremot har de haft kakbuffé från de olika länderna tidigare.  

 

Denna tendens kan återfinnas hos Lunneblad (2006) som i sin studie Förskolan och 

Mångfalden uppmärksammat att pedagogerna tar till vara på mångfalden genom att arbeta 

med sånger, ramsor och högtider med mera. Han påpekar å ena sidan att ett mångkulturellt 

arbetssätt inte enbart ska innefatta dessa delar men å andra sidan menar han att det inte finns 

ett självklart sätt hur ett mångkulturellt arbetssätt ska bedrivas. Utifrån detta kan det tolkas 

som att pedagogerna har en tanke om hur de ska arbeta och att ett sådant arbete innebär att 

arbeta med högtider och mat mera. Däremot, som Lunneblad påvisar, kan detta bero på en 

osäkerhet i vad det egentligen innebär. Om man drar en parallell till läroplanen (Lpo94) står 

det att man ska arbeta med mångkultur men däremot finns inga riktlinjer för hur arbetet ska 

bedrivas. Detta kan därmed göra att en osäkerhet kring vad arbetssättet innebär uppstår.     

 

En annan aspekt som kommer upp i samband med denna fråga är olikheter som både Sandra 

och Marie framhåller. Marie menar att […] vi försöker belysa att alla är olika. Hon tog upp 

ett exempel om att vi kan fira högtider på olika sätt och att vi gör på olika sätt hemma hos oss 

själva. Igår så var det nån arabisk högtid så kan vi prata om de. Vi pratar såklart också om 
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de svenska högtiderna, å firar dom. Sandra tar även hon upp ett exempel och berättar att man 

kan fira sin födelsedag på olika sätt.  

 

I Sverige e de ju ganska likt hur vi svenskar gör, sen så ser man ju barn som sitter och tänker att så gör 

inte vi. Då vill man inte att de ska tänka att det är fel. Och det tycker jag är viktigt att uppmärksamma i 

varje situation. 

 

Intressant i sammanhanget är att både Sandra och Marie diskuterar utifrån olikheter och det 

uttrycks i förhållande till att vi firar olika högtider och att alla inte firar sin födelsedag på 

samma sätt. Ett sätt att förstå deras tankar är i relation till vad Lunneblad (2006) beskriver 

som det gemensamma, exempelvis om det är mer gemensamt att fira jul än att inte göra det. 

Han ifrågasätter vad som egentligen görs till det gemensamma och kommer fram till att det 

kan ses i förhållande till en svensk kultur och genom detta skapas ett vi och de andra. Utifrån 

detta gör vi tolkningen att bakgrunden till att de relaterar olikheterna till högtider och 

födelsedagar kan ha sin grund i att de jämför med hur vi gör här i Sverige. Om man ser till 

Sandra tolkar vi det som att hon drar en generell slutsats om att alla i Sverige gör på liknande 

sätt och att det finns de som gör annorlunda. Men å andra sidan tycks det som att hon menar 

att det är viktigt att de olika sätten lyfts fram och att det inte är mer vanligt att göra på det ena 

eller andra sättet. Sandra talar också om att olikheter berikar en grupp och att alla barn kan 

bidra på sitt eget sätt, även de barn som är väldigt tysta. Sandra menar att de aldrig tänker i 

nackdelar eller i fördelar angående flerspråkighet. Man vill ju att de ska bli stolta över sitt 

ursprung. Såklart precis som alla andra. Avslutningsvis anser Sandra att det är något som 

man bygger upp tillsammans i gruppen. Att betona olikheter kan också ses i relation till det 

som Johansson och Johansson (2003) tar upp. I sin bok Etiska möten i skolan nämner de ett 

exempel om en flicka som blir ledsen i en samling när barnen ombeds att nämna sina föräldrar 

vid namn. De berättar att flickan känner att hon avviker från sina kamrater, då hennes 

föräldrar inte har svenska namn. Om man gör en jämförelse med den stolthet som Sandra 

beskriver ser vi det därför som ytterst viktigt att man skapar situationer som alla barn känner 

sig trygga i för att inte några barn ska känna att de avviker från gruppen
7
   

 

                                                           
7
 Med medvetenhet om att trygghet skapas på olika sätt beroende av vilka barn man möter.  
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4.4 ”Vi och dom” 

Under intervjuerna upplevde vi en ”vi och dom” kultur när pedagogerna skulle förklara 

verksamheten och sätta ord på sitt arbete. Detta upplevde vi som väldigt intressant och ansåg 

att det gav en ytterligare infallsvinkel till vår studie. 

 

En intressant iakttagelse är att Sandra inte har en aning om vilka språk som finns i klassen 

eller hur många barn som är flerspråkiga. Hon visade en stor osäkerhet kring denna aspekt 

och uttryckte det som att […] de kommer inte jag ihåg hur många de va. Hon nämner vidare 

att hennes kollega skulle ha skrivit ner vilka språk som finns till henne. Sandra menar att hon 

måste ha det nedskrivet för att hon ska komma ihåg vilka språk som finns i hennes klass. 

Detta anser vi vara en pedagogs skyldighet att veta för att kunna bemöta alla barn efter deras 

förutsättningar, bakgrund och behov. Med detta får vi stöd hos Løken och Melkeraaen (1996) 

som menar att för att kunna skapa en verksamhet som alla barn känner sig hemma i krävs det 

att man som pedagog har kunskap i barnens bakgrund, vilka språk barnen talar och hur länge 

de har varit i Sverige. Myndigheten för skolutveckling (2008) förespråkar ett interkulturellt 

förhållningssätt där alla språk och kulturer ses som lika viktiga. Med detta stärker vi vår teori 

om att man som pedagog bör veta vilka språk som finns i ens verksamhet. I och med att 

Sandra inte vet det brister hon i denna aspekt.  

 

Sandra tar upp ytterligare en aspekt om de flerspråkiga barnen och säger och sen ibland så 

pratar man om dom här barnen, som har ett halvt andraspråk och sen inte riktigt fått grepp 

om svenska språket. Sandra framhåller att det kan vara svårt för dessa barn och betonar att:   

 

 […] vi har ett sånt barn hos oss där vi inte riktigt vet om det är flerspråkigt, nånting som ligger bakom 

eller nåt annat. För vi tycker att han har lite svårt att förstå. Å sen om de är så att han inte vill förstå 

eller så att han inte har lust att lyssna. De e jättesvårt att avgöra de.  

 

En annan intressant tolkning är att vi upplever det som att Sandra ser flerspråkigheten som ett 

problem i och med att hon söker efter en orsak till varför barnet har svårt att förstå språket. 

Som Ladberg (2003) menar kommer vi att söka efter ett barns svårigheter inom fel område 

om vi antar att flerspråkighet är ett problem. Vi tolkar det som att Sandra vill väl och är 

uppmärksam på barnets behov vilket är ett mål i läroplanen (Lpo94). Eftersom hon inte vet 

vilka språk som finns i klassen är det därmed svårt att möta barnet där denne befinner sig. 

Som Myndigheten för skolutveckling (2008:67) nämner är en del i ett interkulturellt 

förhållningssätt att ”möta barnet med de resurser det har med sig”. Detta tolkar vi som att 
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barnen kommer till förskoleklassen med olika möjligheter och för att kunna möta barnet är en 

del i mötet att veta vilka språk barnet kan.         

 

Marie och Anna använder sig av en klasslista när de ska berätta vilka olika språk som finns i 

klassen. I båda dessa klasser finns det en mängd olika språk representerade. Däremot kan de 

nästan direkt säga hur många barn som är flerspråkiga. 

 

När vi framförde frågan om med vilka verktyg de arbetar med de flerspråkiga barnen svarade 

Marie att egentligen så arbetar vi ju inte annorlunda med dom än med dom svenska. Hon 

diskuterar kring att de försöker att tänka väldigt konkret och att alltid tänka efter mer än en 

gång. Med detta menar hon att man som pedagog måste vara medveten om att barnen kan ha 

svårt för en del begrepp. Till exempel menar hon att […] prepositioner
8
 typiskt sånt som man 

kanske har svårt med […]. Hennes uttalande kan å ena sidan tolkas som att de bedriver 

arbetet i förskoleklassen på samma sätt oavsett vilka språk som finns representerade. Men å 

andra sidan tycks det som att de tar hänsyn till att barnen har olika förutsättningar och 

kunskaper. Som Ellneby (2007) beskriver i sin bok Pedagoger mitt i mångfalden ska 

arbetsmetoderna ta avstamp i barnens behov och därför kan inte verksamheten anordnas lika 

för alla. Hon beskriver arbetet på olika förskolor där pedagogerna fick strukturera om sitt 

arbete för att möta den mångkulturalitet som finns i deras verksamheter. Med detta som grund 

förstår vi det som att arbetet inte kan bedrivas på samma sätt alltid, utan anpassas efter de 

barn som man möter.           

 

Anna tar upp en diskussion om hur det skiljer sig mellan svenska föräldrar och föräldrar med 

annan kulturell bakgrund. Hon berättar om ett exempel om ett föräldrapar som var väldigt 

måna om att lyssna när pedagogerna framförde regler om till exempel kulor och 

pokemonkort. Vidare säger Anna att så dom tar det på allvar, men en del, dom flesta av de 

här barnen kom inte till föräldramötet, de som har ett annat språk. Hon nämner att hon har 

förståelse för de föräldrar som inte kan så mycket svenska och som inte kom på mötet 

eftersom de inte hade ordnat någon tolk. Men samtidigt påpekar hon att många av dessa 

föräldrar kan svenska, men de kom ändå inte. Vi tolkar det som en brist i samarbetet mellan 

föräldrar och pedagoger. På grund av att pedagogerna inte har tagit reda på om föräldrarna 

skulle vilja ha tolk medan föräldrarna i sin tur inte har anmält något intresse för att komma på 

                                                           
8
  Prepositioner är ett samlat begrepp som anger antingen tidsförhållanden eller rumsliga förhållanden. Exempel 

på, under, från. (Nationalencyklopedin, 2010b http://www.ne.se/preposition hämtad 2010-12-01) 

http://www.ne.se/preposition
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mötet. En tanke är att man kunde ha ordnat med en annan typ av föräldramöte i mindre 

grupper och även här utnyttja alla tre pedagogerna. En annan viktig aspekt som Ellneby 

(2007) lyfter fram är att skaffa sig en förståelse för deras kultur. Hon poängterar att det är 

viktigt att skaffa sig förståelse för barnens hemkultur och därmed får man också en förståelse 

för barnet och föräldrarna. Med stöd hos Ellneby kan vi göra en tolkning att bakgrunden till 

att uppslutningen på mötet var liten kan bero på en skillnad mellan kulturerna. Men detta är 

enbart en tolkning och inte något som vi med säkerhet kan fastställa.  

4.5 Kompetensutveckling 

En av våra frågor var hur pedagogerna fick någon form av kompetensutbildning för sitt arbete 

med flerspråkiga barn. Anna berättar att de fått en del studiedagar, men det är något som inte 

skett nyligen. Då har det varit föreläsningar som pedagogerna deltagit i.  

 

 Men vi har en lång tid haft mycket barn här med annat språk. Jag har jobbat här i 13 år och det har inte 

precis blivit färre barn med annat språk. Men 12,13 år sen ja, då började jag hjälpa x som är svenska A 

lärare.  Hjälpte henne med att, då har vi en sån klass med förebyggande. 

 

Sandra berättar att de har kompetensutbildning tillsammans med en utvecklingspedagog som 

finns tillgänglig i hela skolområdet. Hon har precis kört igång ett jättearbete här med att 

utveckling då i förskoleklasserna. Hon berättar vidare att en del av detta arbete har mynnat ut 

i en folder till alla föräldrar, vilken vi fick ta del av under intervjun. Hon nämner att syftet 

med den är för att va tydliga med budskapet. Sandra berättar att det är många av föräldrarna 

som tror att när barnet kommer in i skolan så är det skola direkt med läxor och annat som hör 

skolan till. Hon menar att […] annat e liksom förringat.  Som att vi jobbar med trygghet och 

omsorg gör en grupp av barnen. Hon anser att leken är en viktig del i förskoleklassen och 

något som de behöver vara tydliga med i sin information till föräldrarna. I detta sammanhang 

kommer läroplanen (Lpo94) upp som en viktig del i arbetet. En koppling kan ses till 

Myndigheten för skolutveckling (2006) där de betonar leken som ett viktigt inslag i 

verksamheten. Där nämns leken som en viktig faktor i barnens språkutveckling eftersom 

barnen kan uttrycka sig på många olika sätt, bland annat genom tal, rörelser och gester med 

mera. Med detta som utgångspunkt anser vi att pedagogerna ska fortsätta med att betona leken 

samt informera föräldrarna om dess viktiga roll i barnens språkutveckling.    
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Marie säger att de någon gång har föreläsningar som de deltar i. Hon tar upp ett exempel om 

att de har möjlighet om de vill gå på föreläsningar i Svenska som andraspråk. Marie säger att 

hon är nöjd med utbudet av utbildningar som erbjuds på hennes skola.   

 

Ja, de tycker ja. E de nånting sådär att nej de här behöver vi få mer av… eller sånt. Sen kan jag ju också 

tillägga att vi e en utsikterskola. Å utsikter de e ju ett projekt som … alltså ni kan läsa mer om de på 

nätet. Dom har gett ut broschyrer och sånt dom vill liksom förebygga, har de också va e de utbildning, 

hälsa … e de fritid också eller ja, istället för att gå in och hjälpa så när det redan e på tunn is så vill de 

så har de valt ut familjer som de stöttar å, ja de är då ofta familjer som lever i fattigdom. 
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5. Slutdiskussion  

Vi har i denna studie haft ambitionen att ställa forskningen mot verkligheten vad gäller 

flerspråkighet i förskoleklass och hur de arbetar med barnens språkutveckling i sitt 

andraspråk. Vi anser att vi fått svar på de frågor som vi ställde oss i syftet med tanke på vår 

valda avgränsning. Vår slutsats är att pedagogerna inte arbetar annorlunda med de 

flerspråkiga barnen än med de enspråkiga. De arbetar inte efter ett speciellt material utan 

använder samma för alla, exempelvis Bornholmsmodellen. Vi upplever att pedagogerna är 

förhållandevis positiva till flerspråkighet men förutsättningarna i deras klasser ser olika ut 

både vad gäller antalet barn och resurser. Ett framträdande drag i alla klasser är att de tar till 

vara på mångkulturen genom att arbeta med högtider, traditioner och sånger med mera. Vi 

blev positivt överraskade över att de ändå arbetade så pass mycket med olika kulturer, men å 

andra sidan ser vi det som något självklart eftersom skolorna ligger i mångkulturella områden 

där flera språk finns representerade.     

 

Vi har endast haft möjligheten till att intervjua tre stycken pedagoger och därför kan vi inte 

dra några generella slutsatser om hur arbetet bedrivs ute på skolorna. Däremot kan vår studie 

användas till vidare forskning för att få en vidare bild av hur det språkutvecklande arbetet ser 

ut i förskoleklassen (Se avsnitt 5.1). 

 

Under uppsatsen gång har vi fått upp ögonen för vikten av att arbeta med konkreta material, 

både bildernas betydelse i språkutvecklingen men även det sociala samspelet mellan barn och 

pedagoger. Vi anser att de hade kunnat arbeta mer med bilder i verksamheten men också 

kopplat ihop det med text. Detta är en kunskap vi tillägnat oss under studiens gång och därför 

kommer ta med oss ut i vårt framtida yrke. En annan aspekt är böckernas betydelse för barnen 

och vi fann det mycket intressant att ingen av förskoleklasserna hade böcker på barnens 

modersmål. Vidare anser vi för att kunna arbeta som en medveten pedagog är det av stor vikt 

att man har kunskap om sina barns modersmål och kultur. Detta för att kunna möta barnen på 

deras nivå och efter deras språkliga nivå, vilket vi anser hör till ens skyldighet och uppdrag att 

ta reda på innan barnen börjar i förskoleklassen.  
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Det har varit mycket givande och lärorikt att ha gjort en studie om flerspråkighet. Vi hade en 

del kunskap innan vilket var orsaken till varför vi valde ämnet. Vår förförståelse har hjälpt oss 

att förstå och se saker ur olika synvinklar något som annars kanske hade varit svårt. Vår 

utbildning har handlat mycket om språk och kommunikation och genom denna uppsats har vi 

fått ytterligare kunskap som vi kommer bära med oss i vårt yrkesverksamma liv.   

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom detta är ett ämne som vi båda brinner för skulle vi vilja se en fortsatt forskning kring 

det. Det som vi finner skulle vara intressant är intervjuer med modersmålslärare och lärare i 

Svenska som andraspråk för att få deras syn på flerspråkiga barns språkutveckling, hur de 

samarbetar med förskoleklassen, vilka material de arbetar med, men även såklart deras syn på 

miljöns betydelse för språkutvecklingen. En annan intressant synvinkel är hur resultatet hade 

blivit om man hade haft möjlighet till fler intervjuer med pedagoger både i förskolan, 

förskoleklassen och skolan. Vi tänker att med detta skulle man få ett större perspektiv och 

kunna jämföra på ett helt annat sätt. Även intervjuer över hela landet på många olika skolor 

skulle vara intressant. En intressant vinkel är om man hade kunnat intervjua friskolor också. 

Slutligen skulle vi vilja se mer forskning kring flerspråkiga barns språkutveckling och hur det 

är att lära på sitt andraspråk. 
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Bilaga 1     

1. Vilka språk finns i klassen?  

2. Hur många barn är flerspråkiga? Hur många av barnen är födda i Sverige och hur många är 

födda i ett annat land? 

3. Hur är dagen upplagd? Hur börjar ni, är det samma struktur varje dag?  

4. Hur arbetar ni med de flerspråkiga barnen? Med vilka verktyg?  

5. Hur gör ni för att ta tillvara på den mångkulturalitet som finns i er klass?  

6. Vad gäller språkutvecklande arbetssätt, hur tänker ni kring inomhusmiljön? Hur viktig är 

den för de flerspråkiga barnen?  

7. Hur arbetar ni med rim, ramsor, meningar och böcker?  

8. Estetiska lärprocesser exempelvis bild. Hur tänker ni då? 

9. Hur arbetar ni efter läroplanen med hänsyn till flerspråkighet?  

10. Hur tänker ni när ni planerar dagen och terminen för eleverna. Vilka moment väljer ni och 

varför?  

11. På vilket sätt samarbetar ni med hemmet?  

12. Har ni pedagoger någon form av kompetensutbildning för ert arbete med flerspråkiga 

barn? 

13. Är det något som du vill tillägga som inte har kommit upp?    
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Bilaga 2  

1. Vilken utbildning har du och hur många år har du jobbat inom yrket?  

2. Hur många barn går i klassen och hur många olika språk finns det? 

3. Hur många av barnen är flerspråkiga?  

4. Hur är dagen upplagd? Hur börjar ni, är det samma struktur varje dag?  

5. Hur gör ni för att ta tillvara på den mångkulturalitet som finns i er klass?  

6. Vad innebär flerspråkighet för dig?  

7. Hur arbetar ni med de flerspråkiga barnen? Med vilka verktyg?  

8. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med flerspråkighet?  

9. Hur tänker ni kring miljön inne i klassrummet med avseende på de flerspråkiga barnen?  

10. Vad gäller språkutvecklande arbetssätt, kan du ge något exempel?  

11. På vilket sätt arbetar ni efter läroplanen?  

12. Har ni pedagoger någon form av kompetensutbildning för ert arbete med flerspråkiga 

barn? 

13. Är det något som du vill tillägga som inte har kommit upp?    
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