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FÖRORD 
Vår studie har genomförts via kvalitativa observationer på en mångkulturell förskola i en 

mindre kommun. Målet med vår studie var att lyfta fram hur arbetet går till på en förskola där 

majoriteten av barnen är flerspråkiga.  

Under arbetets gång har allt arbete genomförts jämbördigt, det vill säga att vi har genomfört 

samtliga moment tillsammans. Vi har båda varit precis lika delaktiga och ambitiösa med både 

observationer, inläsning av litteratur samt skrivandet. 

Tack 
Vi vill först och främst tacka förskolan och avdelningen där vi har fått lov att genomföra vår 

studie. Vi vill tacka pedagoger, barn och föräldrar för deras öppenhet inför vårt arbete och för 

att de gjorde det möjligt för oss att genomföra studien. Vi vill även passa på att tacka våra 

handledare Mattias Nilsson och Jeanette Sjöberg för de tips och råd vi har fått på vägen under 

terminens gång. 
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SAMMANFATTNING 
Titel: En flerspråkig förskola 
Författare: Marianne Björklöw & Sandra Tannus Jeppsson 
Nyckelord: Flerspråkighet, modersmålsstöd, mångkultur, mångfald 

 

Tidigare forskning har visat att barn har lättare att ta till sig ett nytt språk när de redan finner 

trygghet i sitt modersmål. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi mött 

olika synsätt när det gäller huruvida barn ska eller inte ska ha modersmålsstöd i förskolan.  

Därav väcktes ett intresse för vår studie vilket mynnade ut i ett examensarbete. Enligt 

läroplanen skall alla barn erbjudas modersmålsstöd vilket vi lutar oss tillbaka på i den här 

studien, då det är läroplanen vi arbetar efter som verksamma pedagoger.  

Genom att göra observationer där vi tittade på hur en verksamhet fungerar där majoriteten av 

barnen är flerspråkiga har vi kunnat samla på oss material för en analys kring modersmålsstöd 

i förskolan samt hur pedagoger arbetar för att främja barnens flera språk. I analysen har vi 

framställt den data vi har fått fram och har sedan genom diverse tidigare forskning arbetat 

fram teorier kring vad vi har sett och vad det har för betydelse för förskolans verksamhet. 

Vidare i diskussionen tar vi ställning till vad vi personligen anser kring det vi har sett och det 

har väckt nya frågor för eventuell vidare forskning kring ämnet. 
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INLEDNING 
Efter att ha läst kursen specialpedagogik som en del i vår lärarutbildning, väcktes ett intresse 

för flerspråkighet eftersom det i kursen belystes som en funktionsnedsättning. Polly Björk-

Willén (i Sandberg, 2009), beskriver att när hon i mitten på 1990-talet föreläste om 

flerspråkighet var föreläsningen förlagd i kursen som behandlade barn i behov av särskilt 

stöd. Hon menar att det då inte var särskilt ovanligt att placera flerspråkighet i samma fack 

som fysiska/psykiska handikapp. Då vi möttes av samma fenomen drygt 15 år senare väcktes 

ett intresse kring ämnet. Bozarslan (2001) menar att flerspråkighet inte bör ses som en 

nedsättning i den bemärkelsen att det är ett problem, det borde istället ses som en tillgång och 

någonting positivt för barnets identitetsutveckling vilket också betonas i rapporten Fler språk 

– fler möjligheter (Skolverket, 2002a). Vidare problematiserar Bozarslan (2001) det faktum 

att om vi förnekar barns olikheter förnekar vi sidor hos varandra och därmed varandras 

identiteter. Bozarslan hävdar vidare att det är viktigt att olikheter lyfts fram som någonting 

roligt, speciellt och positivt för barnen för att vi ska kunna etablera en god relation och vinna 

förtroende för dem. Vi anser likt Bozarslan att förutsättningen för goda relationer har mycket 

att göra med att lyfta fram olikheterna som positiva för barnen för att visa att olikheter är 

accepterat och att alla är välkomna att delta i verksamheten oavsett bakgrund. Håkansson 

(2003), menar att flerspråkigheten som finns i Sverige idag ger oss unika möjligheter för alla 

som kommer i kontakt med barn med annat modersmål. Hon menar att flerspråkigheten är en 

värdefull resurs som genom möten ger oss möjlighet att se på världen med nya ögon. 

Forskning visar att samhället har förändrats från att ha en monokulturell och homogen 

befolkningssammansättning till att idag vara mångkulturell och internationell (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010). Bozarslan (2001) poängterar att livet blir rikare och mer spännande genom att 

alla bjuder på det unika, det vill säga att alla har olika slags humor, livserfarenheter, tycker 

om olika maträtter och så vidare. Även vi anser att flerspråkighet och den mångfald som finns 

idag ger oss unika möjligheter att uppleva olika religioner, kulturer och språk. Med det här 

menar vi liksom Bozarslan, att vi som pedagoger i förskolan bör utvecklas i enighet med 

samhället och se olikheter som en tillgång för en lyckad integration.   

BAKGRUND 
Vart fjärde barn som går i förskolan och som växer upp i Sverige idag har sina rötter från 

andra delar av världen vilket påverkar förskolans verksamhet. I rapporten Fler språk – fler 

möjligheter beskrivs den kluvna inställningen till flerspråkighet som idag präglar förskolan, 

skolan och samhället (Skolverket, 2002a). Med den kluvna inställningen menas huruvida 
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personal på förskolan ser flerspråkighet som någonting positivt eller negativt för barnen. Vi 

har båda upplevt den kluvna inställningen tidigare då barn på vissa förskolor endast får tala 

svenska medan de på andra får tala sitt modersmål. Om flera barn på en och samma förskola 

pratar samma språk anser vi att det inte ska behöva vara förbjudet att de pratar med varandra 

på sitt modersmål. Vi vill istället uppmuntra flerspråkiga barn att hålla kvar vid sitt 

modersmål och se till att de har trygghet i ett språk snarare än osäkerhet i två. Vi menar inte 

med detta att ett språk är viktigare än det andra eller att något av språken skall uteslutas utan 

att barnen ska få möjligheten att lära sig två språk parallellt. Vidare betonar skolverkets 

rapport Fler språk – fler möjligheter (2002a) modersmålets betydelse för barnets lärande och 

de framhåller barnens rätt till utveckling som tvåspråkig individ. De menar att det ska gynna 

hela samhället i längden. Vilket vi alltså vill poängtera i vår syn på att barnen har rätt att lära 

sig båda språken parallellt. Att vara flerspråkig är en del av barnets identitet (Wellros, 1998).  

Vi menar att om vi tar ifrån barnen möjligheten att vara stolta över sitt språk och sin härkomst 

ger vi dem inte möjligheten att utveckla identiteten som flerspråkig. 

Förskolan är ofta den första mötesplatsen i det svenska samhället för barn som kommer till 

Sverige (Ylvén & Wilder i Sandberg, 2009). Därför anser vi att det är viktigt att lyfta ett ämne 

som det här, då flerspråkiga barn utgör en stor del av den svenska skolan och förskolan 

(Lahdenperä & Lorentz, 2010). Idag talas det mer än 100 olika språk i svensk förskola och 

skola och flerspråkighet är en växande företeelse eftersom att antalet barn med utländsk 

bakgrund ökar (Lahdenperä & Lorentz, 2010).  I och med den ständiga ökningen av barn med 

utländsk bakgrund i förskola och skola anser vi att vi som pedagoger måste följa med i 

utvecklingen och anpassa vårt arbetssätt och vårt pedagogiska arbete efter hur samhället 

förändras. Med detta inte sagt att förskolor inte jobbar på det här sättet. Tvärtom är många 

förskolor väldigt bra på det men vi menar snarare att arbetet med flerspråkiga barn är något 

som bör belysas mer för att underlätta arbetet för de pedagoger som är verksamma inom 

förskola idag. Förskolan är en ständigt föränderlig verksamhet och vi kan inte nog poängtera 

att vi anser att det är vår uppgift som pedagoger att ständigt utveckla vårt arbete för att den 

ska passa alla barn och för att alla barn ska kunna känna sig inkluderade. 

Vad är flerspråkighet? 
Flerspråkighet är enligt Skolverket (2002a) när barn, elever och föräldrar som är flerspråkiga 

har ett annat modersmål än svenska. Nationalencyklopedin (2010) beskriver dock 

flerspråkighet som att kunna behärska och använda mer än ett språk, vilket mer eller mindre 

gör hela Sveriges befolkning flerspråkiga då de flesta behärskar mer än ett språk. Vi anser att 



7 
 

nationalencyklopedins definition är mest logiskt ur ett samhällsperspektiv men i vår studie 

utgår vi från flerspråkighet enligt skolverkets definition för att begränsa vår forskning. 

Håkansson (2003) skriver att flerspråkighet är vanligare än enspråkighet om vi ser till 

majoriteten av världens befolkning vilket styrker den definitionen som nationalencyklopedin 

ger. 

Det finns två sätt för barn att bli flerspråkiga. Dels finns det simultan flerspråkighet som 

innebär att barnet utvecklar två eller flera språk parallellt, sen finns det även successiv 

flerspråkighet som innebär att barnet lär sig ett språk i taget (Björk-Willén i Sandberg, 2009; 

Arnqvist, 1993). De vanligaste orsakerna till att barn i Sverige är flerspråkiga är att de växer 

upp i en familj där mer än ett språk talas, där ett annat språk än svenska talas hemma eller där 

ett annat språk än svenska används i förskolan/skolan (Håkansson, 2003).  

Flerspråkiga barn ska jämföras med andra flerspråkiga barn, inte med enspråkiga (Håkansson, 

2003). Om flerspråkiga barn jämförs med enspråkiga anser vi inte att det är särskilt konstigt 

att de framstår som att de är i behov av stöd. Vi menar att skillnaderna i deras språkutveckling 

är stora då de har helt olika språkliga redskap med sig och olika livserfarenheter och de kan 

därför inte jämföras med varandra. Vi menar att flerspråkiga barn är i behov av stöd precis 

som alla andra barn, beroende på hur vi lägger betoningen i begreppet stöd. Däremot anser vi 

inte att flerspråkigheten i sig bör vara ett hinder i verksamheten då mycket handlar om 

pedagogernas inställning och flerspråkigheten blir ett hinder om pedagogerna ser det som ett 

problem. Björk-Willén (i Sandberg, 2009) skriver att de flesta barn som lär sig svenska som 

andra språk gör detta utan problem vilket vi anser vara värt att poängtera för att ytterligare 

styrka vår personliga åsikt om att flerspråkighet inte bör ses som ett problem. 

I slutet på 1980-talet nådde hemspråksreformen förskolan och mer än hälften av de 

flerspråkiga barnen i förskolan fick nu hemspråk. Fram till mitten på 1970-talet dominerade 

invandrarpolitik, vilket innebar att alla skulle lära sig svenska och “bli svenska så fort som 

möjligt” (Skolverket, 2002b). Inom en snart framtid såg de vilka problem som uppstod när 

pedagogerna valde att enbart fokusera på barnens svenska. Det visade sig att pedagogerna ofta 

hade svårt att kommunicera med barnen och de hade inte heller tillräckliga kunskaper om 

barnens kulturella bakgrund. I och med pedagogernas satsning på enbart det svenska språket 

visade det sig att många av barnen inte kunde göra sig förstådda varken på sitt modersmål 

eller på svenska (Skolverket, 2002b). När vi valde att genomföra vår studie var det på grund 

av att vi personligen anser att alla barn har rätt att bli förstådda och att kunna göra sig 

förstådda. Vi ville ut i verksamheten för att se hur pedagoger idag arbetar med ett av 
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förskolans strävansmål som handlar om att flerspråkiga barn i förskolan har rätt att utveckla 

såväl svenskan som sitt modersmål (Skolverket, 1998). Vidare i Skolverkets rapport (2002b) 

framhävs det i barnstugeutredningen att de flerspråkiga barnen behöver få använda och 

utveckla sitt eget modersmål. En strävan skulle vara att de kunde uttrycka sig både känslo- 

och tankemässigt på båda språken och det ställdes nu nya krav på personalen. 

Under 1990-talet försvann stadsbidraget, vilket medförde att många kommuner minskade eller 

lade ner hemspråksstödet. Istället ville politikerna nu att det i första hand var det svenska 

språket som barnen skulle lära sig och antalet barn med hemspråksstöd sjönk snabbt under 

1990 – talet, från 18 000 till 13 000 (Skolverket, 2002b). År 1998 fick förskolan en egen 

läroplan, och enligt den skulle förskolan bidra till att barn som tillhör de nationella 
minoriteterna och barn med utländsk bakgrund skulle få stöd i att utveckla en dubbel 
kulturtillhörighet. Efter att läroplanen kom blev förskolan mer tillgänglig för alla barn, vilket 

har medfört att även flerspråkiga barn har ökat i förskolan (Skolverket, 2002b). Med 

utgångspunkt i den aktuella läroplanen vill vi alltså kring i förskolan. 

Skolinspektionen (2010) har genomfört ett projekt där målet var att granska förskolor och 

skolors arbetssätt när det gäller att utveckla barns språk och kunskaper samt se om 

pedagogerna ger de flerspråkiga barnen goda förutsättningar att nå de nationella målen, vilket 

i förskolan innebär de strävansmål som finns i läroplanen. Skolinspektionen fick i uppdrag av 

regeringen att genomföra granskningen med målet att förbättra verksamheten. De granskade 

hur huvudmän, rektorer, lärare och annan pedagogisk personal arbetade för verksamhetens 

bästa. Projektet genomfördes både i förskolan och skolan, de valde att avgränsa sig till åldern 

3-5 år i förskolan och årskurserna 2 och 4 i skolan. Studien genomfödes i tolv olika 

kommuner, allt från storstadskommuner till glesbygdskommuner. En del av verksamheterna 

hade under en längre tid haft ett stort antal flerspråkiga barn medan det på andra ställen var ett 

nytt fenomen (Skolinspektionen, 2010).  

Skolinspektionen (2010) har sett att språket har en avgörande betydelse för all 

kunskapsutveckling och att de barnen med annat modersmål än svenska kommer att ha sämre 

förutsättningar att klara av skolan än de barnen som har svenska som modersmål. Vi vill i vår 

studie framhäva vikten av att barn redan i förskolan får stöd i sitt modersmål men även i 

svenskan vilket skolinspektionen (2010) menar är viktigt sker parallellt. 

Projektet som Skolinspektionen (2010) genomförde visar att det på många håll brister i 

förskolornas arbete med de flerspråkiga barnen, vilket gör det omöjligt för dem att utveckla 
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sitt modersmål.  Under projektets gång framkom det att det i många fall handlar om att 

personalen saknar kunskap om barnens erfarenheter, behov och intresse och att den kunskap 

som finns oftast har fokus på vilka spåk barnen talar. Det framkommer även att det på många 

håll saknas kompetens för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med de flerspråkiga 

barnen och att pedagoger i förskolan ser modersmålsstödet som en svår uppgift som de gärna 

överlämnar till modersmålslärare eller föräldrar (Skolinspektionen, 2010). På många förskolor 

präglas arbetet av en tanke om att de flerspråkiga barnen framförallt behöver en trygghet 

(Skolinspektionen, 2010).  

SYFTE 
Vårt syfte är att belysa hur arbetet kan se ut i en flerspråkig förskola samt vilka möjligheter 

till språkutveckling det finns i miljön. Vår ambition är att synliggöra de utmaningar och 

möjligheter som skapas i en flerspråkig förskolemiljö.    

Frågeställning 
 

• Vilka möjligheter finns för att skapa ett framgångsrikt pedagogiskt arbete på en 

flerspråkig förskola?  

AKTUELL/TIDIGARE FORSKNING 
I det här kapitlet kommer tre olika studier att presenteras. Förskolan och mångfalden är en 

avhandling av Johannes Lunneblad som är skriven år 2006. Vi kommer även att presentera en 

studie av Polly Björk-Willén, Lära och leka med flera språk, socialt samspel i flerspråkig 

förskola, som även den är gjord 2006. Slutligen presenterar vi en ny avhandling som är 

skriven av Anders Skans år 2011, En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Samtliga 

texter berör ämnet flerspråkighet.  

Lunneblad (2006) följer i sin studie en förskola i ett multietniskt område under ett läsår. I 

avhandlingen observerar Lunneblad hur pedagogerna diskuterar fram mångkulturella mål och 

utvärderar dem. Lunneblad observerar deras sätt att se på mångkulturellt arbete och vad 

mångkulturellt arbete innebär för förskoleverksamheten. Pedagogerna sätter upp 

mångkulturella mål för att de ska kunna få in barnens kultur i verksamheten och för att barnen 

ska känna att de på så sätt är inkluderade (Lunneblad, 2006). I vår studie är vi intresserade av 

hur pedagogerna, på den avdelning vi valt att besöka, arbetar för att få in barnens kultur och 

språk som en naturlig del i verksamheten, vilket är precis det som Lunneblad har fått fram i 

sin studie. Lunneblad (2006) observerar hur diskussionerna går om hur de ska göra får att få 
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in mångfaldsarbetet på ett naturligt sätt i verksamheten och hur pedagogerna tillsammans 

arbetar fram mål för att uppnå ett bättre arbete. I analysen och bearbetningen av materialet 

framgår en splittrad bild kring vad mångkultur faktiskt är för pedagogerna och vad som 

kategoriserar mångkulturella barn (Lunneblad, 2006).  

Pedagogerna som deltar i Lunneblads studie diskuterar bland annat om Sebastian vars 

mamma är svensk och pappa från mellanöstern tillhör den gruppen barn som på avdelningen 

representerar den kulturella mångfalden eller räknas han som svensk? Diskussionerna påvisar 

ämnets komplexitet och vikten i att diskutera frågor som de här i arbetslaget och vilkten av att 

lyfta diskussionen även i samhället. Vad innefattas i begreppet invandrare? Kan vi verkligen 

använda det begreppet för att beskriva albaner, araber, polacker, finnar och norrmän? Kan vi 

placera alla i samma fack utan att göra någon vidare skillnad? Undersökningar har visat att 

majoriteten av de elever som går i skolan i Skåne år 2010 är flerspråkiga (Lahdenperä & 

Lorentz, 2010). Vilket påvisar den utveckling Lunneblad framhäver i studien. Lunneblad 

(2006) ställer sig frågande till hur pedagogerna placerar in alla föräldrar och barn i samma 

fack och även hur de väljer och väljer bort vissa barn och föräldrar i kategorin mångkulturella 

barn/familjer. I enighet med Lunneblad (2006) ställer vi oss också frågande till detta, men för 

att begränsa oss har vi valt att inte gå djupare in på dessa frågor. 

Polly Björk-Willén (2006) har skrivit en avhandling vars övergripande syfte handlar om att 

studera barns sociala samspel och deltagande i en flerspråkig förskolemiljö. Hon genomför sin 

studie på två förskolor. En förskola i Autralien där barnen har engelskan som gemensamt 

språk men där också viatnemesiska och hakka (en kinesisk dilekt) förekommer på 

avdelningen. På förskolan i Australien har Björ-Willén (2006) enbart samlat ett mindre 

material för sin analys. På den förskola i Sverige där Björk-Willén genomfört en mer 

omfattande studie förekommer svenskan som det gemensamma språket men i gruppen har 

också engelskan såväl som spanskan en stor plats. Hon har i sin studie inspirerats av 

etnometodologin och då framför allt dess praktiknära studier. Hon använder sig av kameran 

som datainsamlingsmetod 

 Avhandlingens resultat är indelat i tre olika studier där den första visar vilka samspelsresurser 

och pedagogiska rutiner som barn använder och gör synliga när de för in pedagogisk 

erfarenhet i sin lek. Avsikten var att studera hur barn sammanför sin erfarenhet av förskolans 

pedagogiska ordning med den sociala ordning som råder i kamratgruppen och hur dessa 

ordningar relaterar till varandra. Björk-Willén (2006) analyserar utifrån sin transkribering tre 

situationer där barnen under den fria leken, det vill säga ej lärarledd aktivitet iscensätter 
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händelser av undervisningskaraktär, vanliga aktiviteter eller aktiviteter som de nyligen 

deltagit i. Hon studerar vad barnen använder för språkval, turtagningsmönster och hur de 

använder sig av artefakter. 

Den andra studien belyser olika internationella fenomen som barnen använder och kombinerar 

med icke-verbala resurser för att få tillträde till eller upprätthålla lek (2006). Syftet är således 

att undersöka hur barnens samspel ser ut vid tillträde och/eller kvarhållande i leken. Björk-

Willén (2006) observerar hur barnen använder sig av gester, tal, blickar och så vidare för att 

åstadkomma deltagande i, eller upprätthållande av leken.  

Den tredje studien poängterar rutiners betydelse för deltagande i lärarledda aktivitetet och 

synliggör att det sällan är språkliga missöfrstånd i sig, utan lärarens avvikelser från förväntade 

rutiner i kända aktiviteter som kan försvåra barnens deltagande (2006). Syftet är att klargöra i 

detalj hur lärare och barn genomför förskolans flerspråkiga program tillsammans. Björk-

Willén (2006) analyserar deltagarnas språkiliga samspel i två olika lärarledda aktiviteter. 

I sin studie kommer Björk-Willén (2006) slutligen fram till att barn utnyttjar och kombinerar 

olika kommunikativa resurser för att åstadkomma deltagande i såväl lek som lärarledda 

aktiviteter. Hon hävdar vidare i sin studie att användandet av flera språk i vardagen ger barnen 

fler dimensioner till det sociala samspelet och hon menar att barnen i studien uppvisar en 

kreativ språkanvändning. Björk-Willén (2006) framhäver att språket används som en social 

resurs för barnen men också en resurs i relation till förskolans pedagogiska ordning. Slutligen 

vill hon också belysa hur det sociala samspelet i kamratgruppen har betydelse för barns 

insocialisering i förskolans pedagogiska praktik (2006). I leken får barnen chansen att 

synliggöra, befästa och elaborera de pedagogiska mönster som framkommer i olika lärarledda 

aktiviteter på förskolan. Björk-Willén (2006) vill lyfta vikten av att även barns icke-verbala 

resurser är viktiga, även det de inte säger högt är av stor betydelse för det som sker i gruppen. 

Studien påvisar hur den språkliga mångfalden i förskolan tillför det sociala samspelet 

ytterligare dimensioner som barnen måste lära sig att förhålla sig till, och som de även 

kreativt utnyttjar i samspelet med andra barn på förskolan. (2006). 

Skans (2011) har i Malmö genomfört en studie vars syfte var att undersöka och analysera 

didaktiken på en flerspråkig förskola. Skans (2011) menar att didaktik är när pedagoger 

reflekterar över innehållet i det de gör. Vidare menar han att de didaktiska beslut som en 

pedagog behöver för att kunna skapa en god lärandesituation handlar om vad innehållet i 

undervisningen ska vara och hur undervisningen kring detta innehåll ska ske. Huvuduppgiften 

i de didaktiska diskussionerna är att problematisera varför vi ska lära något, vad vi ska lära, 
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hur vi ska lära och vem som ska lära. I studien undersöker Skans (2011) hur de arbetar på en 

flerspråkig förskola och i studien ligger hur frågorna i centrum, då han anser att det är de 

frågorna som dominerar i förskolan.  

Skans (2011) genomförde sin studie på en förskola i Malmö under två terminer. Under 

besöken valdes fältanteckningar och obserationer som metod, även intervjuer med både rektor 

och pedagoger gjordes och det var utifrån deras svar om hur de arbetar på förskolan och vad 

de uppfattade som mest betydelsefullt i praktiken, som valet av vad som skulle observeras 

gjordes (Skans, 2011). Förskolan som presenteras i studien har åldershomogena grupper med 

arton barn inskrivna varav fyra flickor och fjorton pojkar, på avdelningen finns det vid 

tillfället för observationerna tre ordinarie pedagoger och en resurspedagog för ett barn med 

funktionshinder. Pedagogerna behärskar språken svenska, arabiska, bosniska, albanska och 

romani.  

Skans (2011) har som utgångspunkt i sin studie ett sociokulturellt synsätt samt Øzerks modell 

för tvåspråkigt lärande. Øzerks modell för tvåspråkigt lärande bygger på vikten av samverkan 

mellan språklärande och lärande av ett innehåll (Skans, 2011). Resultaten i Skans (2011) 

studie visar betydelsen av pedagogernas språkkompetenser. Han menar att flerspråkiga 

pedagoger är en förutsättning för att kunna använda modersmålet systematiskt och 

funktionellt som ett komplement till svenskan i det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan. 

På en förskola där de flesta barnen har ett annat modersmål än svenska är erkännandet av 

modersmålet en viktig komponent i ett interkulturellt lärande (Skans, 2011). Studien visar 

även att pedagogerna ser språkutveckling som det primära innehållet, svaret på den didaktiska 

vad frågan. Det grundläggande är att utveckla barnens språk och i en flerspråkig förskola 

hamnar språket i fokus och blir då både vad och hur (Skans, 2011).  

I Malmö har 48% av barnen mellan 1-5 år som är inskrivna i förskolan ett annat modersmål 

än svenska, dock är det endast 15% av de här barnen som erbjuds modersmålsstöd (Skans, 

2011). 

TEORI 

I följande kapitel kommer vi att beskriva ett sociokulturellt perspektiv och hur vi ser på 

lärande utifrån det. Vi kommer även att kort beskriva ett mångkulturellt perspektiv och ett 

mångfaldsperspektiv för att ge er en bild av vad mångfald och mångkultur är och hur vårt 

synsätt är präglat utifrån dessa tre perspektiv. 

 



13 
 

ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
Ett sociokulturellt perspektiv beskriver enligt Säljö (2008) att lärande är något som sker i 

interaktion mellan individer. Vi menar att barn på förskolan lär av varandra och vi är båda 

förespråkare av det så kallade samlärandet som handlar om hur individer lär tillsammans 

vilket till stor del liknar det perspektiv som här beskrivs. Barn lär av varandra, till exempel 

genom de olika typer av kamratsamverkan som beskrivs av Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000). Peer tutoring handlar om att ett barn agerar lärare och ett barn lärling, 

cooperative learning handlar om att barn får arbeta i smågrupper och samarbeta för att komma 

fram till en lösning eller ett svar, peer collaboration handlar om att nybörjare arbetar 

tillsammans för att gemensamt lära sig någonting som ingen i gruppen tidigare kunde.  Säljö 

(2008) beskriver att lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar om att intressera sig 

för hur individer eller grupper tillägnar sig och utnyttjar de kognitiva och de fysiska resurser 

som finns i samhället. Vidare menar Säljö att människor lär överallt och hela tiden vilket vi 

kan koppla till förskoleverksamheten där lärandet är en del av leken och vice versa. Vi skulle 

vilja koppla ett sociokulturellt perspektiv till den kamratsamverkan som Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2000) beskriver då vi menar att de olika typer av kamratsamverkan 

som beskrivs är bra exempel på hur samlärandet kan se ut i förskolan. Vi menar att samtliga 

former av kamratsamverkan är ett bra sätt att lära för flerspråkiga barn och att pedagoger bör 

prova sig fram för att hitta rätt sätt för barnen i sin grupp. 

Säljö (2008) hävdar att även om individer inte kan förstå allt eller ständigt misslyckas formas 

de ändå i samma utsträckning som de individer som har med positiva erfarenheter. Säljö 

menar att människan är läraktig som art och att det är ett av våra mest utmärkande drag. 

Precis som Säljö (2008) beskriver anser vi också att lärande är någonting som sker hela tiden 

oavsett om det är positivt eller om vi skulle kunna kalla det negativt lärande. Med negativt 

lärande menar Säljö att människan ibland lär saker som inte alltid är av nytta, till exempel 

effekten av droger eller hur ett vapen används (Säljö, 2008). 

Förr fick människan förlita sig på sin egen förmåga, idag finns det fler redskap och verktyg 

som inom det sociokulturella perspektivet benämns som artefakter. Till exempel har 

människan idag tillgång till hjälpmedel för räkning och mätning och på så sätt underlättas vårt 

tänkande (Säljö, 2008). Artefakter utvecklas i en kultur och beroende på vad som omringar 

oss skapas artefakter efter behov. Säljö (2008) menar att artefakterna så småningom kommer 

att leda till att vi lever i en konstgjord värld, där vi själva inte behöver tänka.  Vi menar att i 

vår västerländska kultur har vi mängder med artefakter som hjälper oss i vardagen såsom till 
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exempel bilen, mobiltelefonen och datorn. I andra delar av världen kan tillgången av 

artefakter se annorlunda ut beroende på välstånd och kultur. I en liten afrikansk by kan 

mobiltelefonen som artefakt vara till synes helt onödig då de har andra sätt att kommunicera 

på. Utvecklingen av artefakter på en förskola har gått framåt och nu finns på de flesta 

förskolor en dator tillgänglig för barnen där de kan skriva och spela spel bland annat.  

Säljö (2008) menar att en förutsättning för att vi ska kunna ta till oss och bevara kunskaper 

och information är att vi har olika begrepp och kategorier att ordna våra upplevelser med. 

Olika perspektiv ger olika kunskaper och det individen har med sig påverkar förståelsen av ny 

kunskap. Genom tolkning av händelser jämför vi och lär av våra erfarenheter. Det sättet 

individen tänker, beter sig på, kommunicerar och uppfattar verkligheten formas av de sociala 

och kulturella erfarenheter individen har. Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö 

således att kunskap skapas av en subjektivt präglad individ. I vår studie kommer vi att gå ut 

som subjektiva forskare då vi menar att det är svårt att vara helt objektiv med alla tidigare 

erfarenheter vi har med oss. 

MÅNGKULTUR OCH MÅNGFALD 
Sverige har genom åren blivit mer och mer mångkulturellt och förskolan har blivit en 

mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. Vårt samhälle har alltid varit 

uppdelat i olika klasser vilket innebär att ett mångkulturellt samhälle inte har lett till helt nya 

upplevelser av olikheter utan klasserna har bara ändrats och innefattar nu även människor med 

en annan kulturell och etnisk bakgrund (Lunneblad, 2006). Sverige har aldrig varit etniskt 

homogent eftersom exempelvis tornedalsfinnar, romer, judar och samer länge har varit en del 

av vårt samhälle vilket innebär att den mångkultur som finns idag inte är någonting nytt eller 

unikt (Lunneblad, 2006). Med tanke på att vårt samhälle alltid har varit mångkulturturellt 

menar vi att det inte borde vara någon större svårighet att handskas med den mångfald som 

finns i förskolan idag. Skillnaden från förr är att grupperna av flerspråkiga idag är annorlunda.  

Skans (2011) menar att mångfalden i en barngrupp kan ses som något positivt där 

utgångspunkten är att olikheter möts, det kan även ses som ett problem där viljan till 

anpassning och normaliseringen är dominerande.  De nya kulturer som finns i Sverige kanske 

skrämmer många på grund av att det är någonting nytt och främmande som vi inte riktigt 

känner till. Lunneblad (2006) beskriver att regeringen inom integrationspolitiken länge talade 

om mångkultur men att de i slutet av 1900-talet sedan övergick till att istället tala om 

samhällets mångfald vilket inte bara då avser etnisk mångfald utan även kulturell, religiös och 

språklig.  
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Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att ett mångkulturellt perspektiv är någonting som 

länge har vart eftersträvansvärt och nödvändigt i förskolan och skolans verksamhet i och med 

att samhället utvecklas till att bli alltmer mångkulturellt. Alla barn oavsett bakgrund ska 

känna sig välkomna och delaktiga. I och med den enorma framväxt av mångkultur som finns i 

vårt samhälle idag är det viktigt att skolpolitiker slutar blunda för det faktum att skolan måste 

anpassas efter den mångfald som finns. I vår studie vill vi anta ett mångkulturellt perspektiv 

då vi menar att alla barn oavsett bakgrund har samma rätt att känna sig delaktiga och 

välkomna i förskolan. När vi observerar vill vi ha detta i åtanke då vi menar att all 

förskoleverksamhet bör genomsyras av ett förhållningssätt som innebär att alla är lika mycket 

värda och har samma rätt att höras och synas i gruppen. 

Lahdenperä och Lorentz (2010) beskriver ett mångfaldsperspektiv som att det inte finns ett 

rätt sätt att förhålla sig till mångfalden. Mångfalden i sig beskrivs som skillnader i kultur och 

värderingar samt övertygelser och inlärda beteenden. Ofta delas de här värderingarna inom 

vissa grupper som avgränsas bland annat genom etnicitet, nationalitet och religion. För att 

inom pedagogiken arbeta med barns mångfald är det viktigt att pedagoger främjar 

likabehandling vilket inte innebär att alla ska behandlas lika utan snarare att olikheterna 

bejakas och behandlas lika (Lahdenperä & Lorentz, 2010). Att barn får känna att de är unika 

och speciella för att de är flerspråkiga är för oss en självklarhet då vi personligen anser att 

olikheter är det som gör varje människa unik. 
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METOD 
I det här kapitlet kommer vi att presentera våra metodologiska utgångspunkter för studien. Vi 

kommer att redogöra för de val vi har gjort gällande datainsamling, bearbetning och analys. 

Sammantaget kommer forskningsproceduren att beskrivas. 

Etnografi 
Etnografi står för all slags kultur och samhällsforskning där forskaren använder sig av 

fältarbeten för att samla in data till sin studie (Arvastson & Ehn, 2009). Nylén (2005) 

beskriver att en forskare inom etnografi studerar människors aktiviteter och rutiner i den 

naturliga miljön. Vi har varit ute på fältet och observerat hur aktiviteter och rutiner ser ut på 

en avdelning på en förskola och vår studie är inspirerad av etnografin även om vi inte kan 

påstå att det är en renodlad etnografisk studie. Nylén (2005) menar att etnografiska forskare 

går ut som deltagande observatörer vilket stärker vår metodansats. En renodlad etnografisk 

studie sträcker sig över en längre tid och kräver ett heltidsengagemang vilket vi inte kunde 

anamma med tanke på vår ringa tidsram för studien (Nylén, 2005).  Ett exempel på en 

renodlad etnografisk studie skulle kunna vara då en forskare åker till en mindre afrikansk 

stam för att forska kring deras ritualer, traditioner och seder. En studie som den här kan 

sträcka sig över flera år och den insamlade datan som forskaren får med sig ger en ärlig bild 

av hur det faktiskt är att leva i just den här stammen då denne själv har levt som en av dem 

under en längre tid.  

Anledningen till att vi valde att ta ansats i etnografin är att vi anser att foskning som den här 

har stor potential att utvecklas till en etnografisk studie. Vi menar att vår studie har tagit 

avstamp i den typen av studie även om den sedan inte blir en fulländad etnografisk studie. 

Inom etnografisk foskning utgår forskaren från fältarbeten och närmar sig aktiviteter och 

rutiner i den naturliga miljön vilket vi menar att vi har gjort. I vår studie hade vi som sagt inte 

möjlighet att delta under en längre tid men för vidare forskning finns stor potential att 

genomföra en etnografisk studie på en mångkulturell förskola för att få en djupare insikt i hur 

arbetet faktiskt går till. Forskaren kan då följa barnen från att de börjar på förskolan till att de 

slutar och följa utvecklingen av både verksamheten, barnen och pedagogerna.  

Observation 
Arvastsson och Ehn (2009) hävdar att alla människor observerar dagligen, men med olika 

syften och därför blir det inte så konstlat och onaturligt för oss att gå ut och observera i vår 

studie. Observation kommer naturligt för oss eftersom att det är en naturlig del i människans 
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vardag (Patel & Tebelius, 1987). Arvastsson och Ehn (2009) menar att alla iakttagelser är 

subjektiva och att det som jag iakttar i en situation kanske inte du ser på samma sätt. Vi valde 

i vår studie att observera både tillsammans men även på varsitt håll för att kunna diskutera 

likheter och skillnader i vad vi såg och för att i de fall där vi kände oss osäkra kunna 

komplettera varandras observationer. Genom observation ansåg vi oss få bästa möjliga 

resultat då vi ville se hur verksamheten såg ut framför att höra hur pedagoger och barn ansåg 

att den var. Genom att observera tillsammans upplevde vi att vi kunde jämföra det 

observerade med varandra och komplettera varandra. I vissa situationer då vi observerade 

mindre grupper, till exempel vid modersmålsstödet ansåg vi att det räckte att en av oss 

observerade för att vi inte skulle vara för mycket i vägen. Vi försökte läsa av situationen så att 

vi inte satt exempelvis tre vuxna och fem barn då vi ville att situationerna vi observerade 

skulle te sig så naturligt som möjligt. 

Patel och Tebelius (1987) beskriver två olika typer av observationer: strukturerad och 

ostruktrerad. Våra observationer var till största del ostrukturerade. Vi valde att inte ha ett 

observationsschema men däremot hade vi en bild av vad vi ville titta på men utgick sedan helt 

fritt därifrån och bestämde från dag till dag vem av oss som skulle observera vad för att inte 

missa någonting. Patel och Tebelius (1987) menar vidare att även ostrukturerade 

observationer måste planeras i förväg vilket vi också gjorde. Det är viktigt att veta vad för 

information som är viktig att registrera utöver det vi valt att observera, till exempel hur många 

barn som deltar samt hur miljön är utformad. Patel och Tebelius (1987) hävdar även att en 

deltagande observatör oftast genomför ostrukturerade observationer då det faller sig mest 

naturligt eftersom att en deltagande observatör ofta går in i gruppen och deltar i det som pågår 

för stunden. Under våra observationer var vi deltagande observatörer större delen av tiden 

men höll oss vid sidan av enbart vid samlingssituationerna för att kunna se och anteckna så 

mycket som möjligt av det som pågick. Trots att vi var deltagande på så sätt att vi satt med 

barnen när de lekte och så vidare så lyckades vi ändå bibehålla en viss anynomitet. Vi var för 

barnen helt okända sedan tidigare och en del barn verkade knappt uppmärksamma vår 

närvaro, medan andra gav oss väldigt mycket uppmärksamhet och satt i våra knän när vi 

observerade och frågade vad vi gjorde. Vi skulle kunna säga att vi pendlade mellan att vara 

deltagande och att inte vara det. 

Arvastsson och Ehn (2009) poängterar att observationer aldrig är enbart en rent visuell 

upplevelse utan andra sinnesintryck så som till exempel dofter och ljud också har viktiga delar 

i det hela, precis som vårt intellekt. Att observera är alltså en minst sagt komplicerad process 
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och kräver i vissa fall ett så kallat sjätte sinne som handlar om att ha förmågan att kunna leva 

sig in i andra människor. I vissa situationer kan det vara så att det finns någonting bakom det 

som ögat ser och att ett samtal som komplement till våra observationer kan vara nödvändigt. 

Ehn (i Arvastsson & Ehn, 2009) skriver att observationer handlar om att välja och välja bort. 

Han menar att vi bara kan se åt ett håll i taget, då vi inte har ögon i nacken och att vi inte kan 

befinna oss på mer än ett ställe i taget. Som forskare och observatör menar Arvastsson och 

Ehn (2009) att det är det viktigt att vi är ödmjuka inför de vi har sett och att vi inte ser det som 

sanningar utan snarare tolkningar. 

Urval 
Vi gjorde valet att observera på en förskola där 14 av 22 barn är flerspråkiga. Vi valde 

förskolan för att vi ville vara på en avdelning där majoriteten av barnen är flerspråkiga och vi 

valde att enbart gå ut på en förskola för att vi skulle kunna få en större inblick i verksamheten 

och för att vi, såväl som pedagoger och barn skulle kunna få en så ärlig bild som möjligt av 

varandra. Genom att vi träffade samma barn och pedagoger under fyra förmiddagar lärde de 

sig att känna igen oss och vår närvaro blev aldrig onaturlig för varken barnen, oss eller 

pedagogerna och på så sätt kunde en ärlig bild av verksamheten ges. Gillham (2009) menar att 

för att få en rättvis bild är det bra att kombinera olika metoder eftersom att han menar att alla 

metoder har sina begränsningar. Vi kompletterade våra observationer med informella samtal 

med pedagogerna i de situationer där vi ansåg att det behövdes och i de situationer där 

pedagogerna själva ville berätta något om vad de gjorde och/eller varför. I samlingssituationer 

kunde ibland situationer uppstå där vi blev nyfikna på mer och i de fallen frågade vi ibland 

pedagogerna och i andra fall kom pedagogerna själva fram för att berätta något om 

situationerna eller verksamheten i sig. Vid de här situationerna fångade vi upp mycket 

intressanta åsikter och tankar vilka vi sedan har använt oss av i vår analys och resultatdel. 

Vi valde att göra våra observationer på en mångkulturell förskola som är belägen i ett område 

som bjuder in till många olika kulturer och etniciteter. Den är belägen så att barnen har nära 

till centrum men också nära till både havet och skogen vilket erbjuder många olika typer av 

aktiviteter och möjligheter att upptäcka både stadsliv och lantliv. Förskolan har två 

avdelningar men vi valde att bara vara på en av dem som vi fortsättningsvis kommer att kalla 

för Solen vilket är ett fingerat namn, vilket också samtliga namn på pedagoger som nämns i 

analys/resultat är. På avdelning Solen är det 22 barn inskrivna varav 10 är flickor och 12 är 

pojkar. Av de barnen som går på avdelningen är 14 stycken flerspråkiga, det vill säga att de 

har mer än ett språk förutom svenskan. På avdelningen talas fem olika språk och de är 
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svenska, albanska, arabiska, polska och kurdiska. Modersmålsundervisning finns på albanska 

och arabiska men under våra observationer fanns inget modersmålsstöd för kurdiska eller 

polska. Förskolan byggdes år 2001 och lokalerna är därför relativt moderna och består av en 

hall, ett större rum där barnen kan leka, äta och sitta i soffan och läsa samt två mindre rum för 

målning och lek. Avdelningarna är delade genom en lång korridor och i den korridoren hittar 

vi på vägen in till den andra avdelningen toaletter, kök, personalrum och en mindre lekhall. 

Förskolegården är väldigt stor och har stora grönområden men även asfalterade vägar där 

barnen kan cykla. På gården finns även en stor inhägnad yta med gungor och en 

klätterställning med rutschkana.  

Genomförande 
Då vår studie handlar om att se hur arbetet ser ut på en flerspråkig förskola ansåg vi att en 

kvalitativ studie var det enda rätta. Vår studie är icke standardiserad eller av låg 

standardisering eftersom att vi enbart använder oss av samtal som komplement till 

observationerna (Patel & Davidson, 2003).  

När vi hade fått klart för oss att vi ville genomföra en studie kring verksamheten i en 

flerspråkig förskola och när vi hade gjort vårt val av förskola och avdelning kontaktade vi 

rektorn för det område där vi ville genomföra studien. Vi valde att kontakta en förskola i en 

av våra hemkommuner då vi visste sedan tidigare att den förskolan är mångkulturell och för 

att en av oss haft kontakt med förskolan i tidigare sammanhang. Vi skickade ett mail till 

rektorn med information kring vår uppsats och skrev att vi hade en specifik förskola i åtanke 

som var inom hennes rektorsområde. Efter positivt besked där rektorn gav sitt medgivande 

och rekommenderade vilka pedagoger vi skulle ringa, kontaktade vi förskolan och besökte 

dem för att informera mer. Personalen på förskolan var positiva till vår studie och välkomnade 

oss med stor nyfikenhet. Vi framställde en informationslapp (se bilaga 1) där vi informerade 

föräldrarna om vår närvaro kommande veckor samt vad vi skulle göra. Vi valde att skriva 

informationslappen i en enklare form eftersom att vi inte känner föräldrarna men efter samtal 

med pedagogerna innan vår studie fick vi reda på att många av föräldrarna har svårt med 

svenskan.  

Vi valde att besöka förskolan under fyra förmiddagar som vi i samråd med pedagogerna kom 

överrens om, då vi informerades om att det är då det är flest barn på avdelningen. Vi valde i 

samråd med personalen på förskolan att observera de dagar modersmålslärare besökte 

förskolan för att även få ta del av den biten av verksamheten. Detta för att vi ville ta del av hur 

de arbetar med barnens modersmålsstöd och för att det är en del i de flerspråkiga barnens dag 
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på förskolan. När vi gick ut för att genomföra våra observationer, gjorde vi detta delvis som 

deltagande observatörer, en metod som Arvastsson & Ehn, (2009) och Patel & Tebelius, 

(1987) lyfter fram. Vi gick inte in i gruppen som extra pedagoger men vi stod inte helt avsides 

heller. Under våra observationer när barnen lekte satte vi oss vid barnen och en del barn 

visade intresse för oss men andra märkte knappt att vi var där. Vi var under de här 

förmiddagarna relativt anonyma på så sätt och barnen visade inte överdrivet stort intresse för 

vad vi gjorde, men när barnen väl kom fram till oss var de välkomna. Under våra 

observationer valde vi att ibland dela upp oss och titta på olika saker för att få med oss så 

mycket som möjligt. Vi satt i varsin ände av rummet och tittade på olika situationer som kan 

förekomma i förskolan i leken eller till exempel samlingen. Vid samlingen valde vi att titta på 

olika saker, så som till exempel att en av oss tittade på samlingens innehåll och den andra på 

samtalen och språket. Som vi tidigare nämnt delade in vem som skulle titta på vad varierade 

från dag till dag och vi följde inget schema när vi observerade utan valde vilka bitar vi skulle 

titta på från dag till dag för att inte missa något som vi sedan skulle anse vore väsentligt för 

vår studie. Anledningen att vi valde att dela upp oss och se på olika saker var för att vi ansåg 

att vi då skulle, med tanke på studiens ringa tidsram hinna med att se så mycket som möjligt 

under den tiden vi var på förskolan. Överlag var våra observationer ostrukturerade då vi mest 

försökte se så mycket som möjligt av allt under den tiden vi var på förskolan och inte följde 

något observationsschema. Efter våra observationer satt vi tillsammans och transkriberade det 

vi sett och diskuterade vad vi hade sett och upplevt och kunde då utbyta tankar kring olika 

situationer som uppstått.  

Efter transkriberingarna återstod att organisera upp all data och vi valde då att kategorisera in 

materialet i fyra olika rubriker vilka blev: miljön på avdelning solen, möjligheter till 

språkinlärning i barnens lek, samlingen som lärandesituation och modersmålsstöd som en del 

av verksamheten . Vi valde de här fyra rubrikerna då vi efter transkriberingarna upplevde att 

det var de situationerna där vi fick fram mest data för att få svar på våra frågor. I 

resultat/analysdelen presenterar vi vår data under dessa rubriker och kopplar samman olika 

situationer med tidigare forskning och drar på så sätt olika slutsatser kring arbetet på 

avdelning Solen.   

Analysmetod 
Vi har valt att analysera vårt empiriska material genom att utgå från metoden ”den 

sammanhållna fallbeskrivningen” vilken till stor del är dominerande inom den kvalitativa 

forskningen. Att bearbeta data utifrån den här metoden innebär att vi gör en fallbeskrivning 
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kring vad vi har sett under våra observationer och vi analyserar sedan utifrån detta (Nylén, 

2005). Vi har dock valt att inte göra en helt sammanhållen fallbeskrivning utan istället dela in 

vår fallbeskrivning i olika rubriker vilket innebär att vi har fyra olika rubriker för att beskriva 

våra observationer. Nylén (2005) beskriver att den här typen av analysmetod är vanlig inom 

etnografiska studier och vi anser att den passar oss med tanke på att vi, som vi tidigare nämnt 

är inspirerade av etnografin. Vi kommer således att utgå från modellen men göra kortare 

fallbeskrivningar inom de olika rubriker vi valt och sedan analyserar dem en och en. Hade vi 

utgått från modellen rakt igenom hade vi inte delat in vår data utan gjort en fallbeskrivning 

som sammanfattade hela vår studie och sedan utgått från den när vi analyserade. 

Forskningsetiska principer 
Under vår forskning har vi anammat vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2010). Vi har genom en informationslapp informerat föräldrarna om vår 

studie och på så vis tagit hänsyn till informationskravet. Då vi observerade verksamheten som 

helhet, sökte vi enbart samtycke hos rektor och pedagoger vilket vi menar uppfyller 

samtyckeskravet då samtycke från föräldrar och barn i vårt fall inte var nödvändigt. Vi 

observerade inte enskilda barn och i samtal med pedagogerna kom vi då fram till att 

föräldrarnas tillåtelse inte behövdes i detta fall. Allt vi observerade och använde i vår studie är 

konfidentiellt, det vill säga att vi inte under någon gång i vår studie nämner namn på varken 

förskola, barn eller pedagoger. Detta innebär då att vi anammar konfidentialitetskravet. 

Slutligen uppfyller vi även nyttjandekravet, då vi enbart använder informationen för vårt 

forskningsändamål vilket vi har informerat både föräldrar och pedagoger om 

(Vetenskapsrådet, 2010). 

Tillförlitlighet i studien 
Till och börja med skulle vi vilja hävda att vår studie direkt ökar i tillförlitlighet då vi är två 

forskare. Då vi under studiens gång har haft varandra att diskutera och bolla idéer med har vi 

fått fram en mer objektiv bild av verksamheten. Vi gjorde ett urval när det gällde 

datasamlingsmetoder då vi ansåg att vi rent tidsmässigt inte skulle hinna med att genomföra 

både intervjuer eller enkäter och observationer och sedan sammanställa det i vår analys. Vi 

ansåg inte att vi skulle hinna bearbeta och presentera både observationer och intervjuer eller 

enkäter så pass ingående att resultatet skulle bli trovärdigt och/eller rättvist framställt då vi 

kanske inte hade hunnit med att bearbeta alla bitar lika ingående. Vi valde att begränsa oss till 

enbart observationer och informella samtal för att vi ansåg att det var det bästa sättet i vår 

studie att få svar på vår frågeställning och på så sätt uppnå en god validitet (Patel & Davidson, 
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2003). Vi är dock väl medvetna om att vår studie enbart berör en förskola i en kommun och 

att vi därför inte kan generalisera och säga att det ser ut på det här sättet på alla flerspråkiga 

förskolor. I vår studie kan vi endast ge svar för hur arbetet ser ut på den förskolan vi besökte 

och vi vill inte hävda någonting annat då vi ville bibehålla validiteten i studien. Vi vill i vår 

studie uppnå hög reliabilitet, det vill säga att studien är tillförlitlig (Patel & Davidson, 2003). 

Genom att använda oss av dels observationer men även informella samtal ansåg vi oss kunna 

ge en mer tillförlitlig bild då vi vill tolka främst utifrån det vi sett och inte enbart utifrån vad 

någon sagt. I våra observationer valde vi att se till verksamheten som helhet för att se 

möjligheterna som fanns i det arbetssätt som råder på förskolan. Vi valde att genomföra 

studien på det här sättet för att vi inte ville se specifikt på enbart barn eller pedagoger utan vi 

ville ha en bild av verksamheten som sådan med alla inblandade. Vi ville vinkla verksamheten 

både utifrån barnen och pedagogerna och inte bara se den utifrån en vinkel.  
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RESULTAT OCH ANALYS 
I följande kapitel kommer vi ge en beskrivning av det vi under våra observationer har sett. Vi 

kommer belysa de möjligheter som finns för att skapa en god miljö för barnen på avdelning 

Solen. Vi kommer att förhålla oss till det observerade utifrån tidigare forskning och annan 

litteratur. Vi kommer att presentera våra fyra olika rubriker som är: miljön på avdelning 

Solen, möjligheter till språkinlärning i barnens lek, samlingen som lärandesituation och 

modersmålsstöd som en del av verksamheten. Vi valde de här fyra rubrikerna då vi efter 

transkriberingarna upplevde att det var vid de situationerna vi fick fram mest data för att få 

svar på vår frågeställning kring vad det finns för möjligheter för barnens språkinlärning och 

hur verksamheten ser ut i en flerspråkig förskola.  

Inledningsvis kommer vi att ge en miljöbeskrivning där vi genom vår insamlade data ger en 

bild av hur miljön på avdelning Solen är utformad. Därefter kommer leken på avdelning Solen 

att redogöras, och sedan även samlingen. Slutligen kommer vi presentera den data vi har 

samlat in kring modersmålsstödet på avdelningen. 

Miljön på avdelning Solen 

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling (Skolverket, 1998 s.10) 

 

På avdelningen Solen är verksamheten utformad för att flerspråkighet och mångfald ska vara 

en naturlig del av verksamheten. På dörren in till avdelningen finns förutom bilder på 

personalen även en text (se bild 1) som symboliserar förskolans mångfald. Även information 

till föräldrar finns på förskolans entrédörr, informationen finns med både text och bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Bild 1 
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Avdelning Solen är indelad i tre rum varav två är mindre arbetsrum/lekrum. I det stora 

rummet där även matbord finns kan barnen bland annat sitta i en soffa och läsa, sitta i en 

mattehörna eller i en språkhörna och arbeta samt leka fritt med leksaker, pussel och spel. I 

språkhörnan finns ett mindre bord med en lampa där barnen kan sitta och arbeta i lugn och ro . 

Vid språkhörnan finns ett alfabet och språklådor med ord som barnen kan plocka fram om de 

behöver hjälp med skrivandet. På väggen hängde även häften med ramsor, och vi fann även 

cd-skivor med både musik och sagor vilket kan kopplas till det Björck-Åkesson (i Sandberg, 

2009) beskriver som utformning av den fysiska miljön. 

I en del av rummet finns en läshörna med en soffa och böcker. De flesta böckerna är på 

svenska men vi fann även böcker på arabiska som tillhörde avdelningen (se bild 2). Inom ett 

sociokulturellt perspektiv beskrivs redskap som artefakter skapade av människan för att 

underlätta vardagen (Säljö, 2008). Huruvida böcker och alfabet kan ses som artefakter kan 

diskuteras. I vår studie framgår det dock att till exempel böcker används som en artefakt och 

hjälpmedel i barnens språkutveckling.  

 
                                                          Bild 2 

Björck-Åkesson (i Sandberg, 2009) menar att det är viktigt att se till den sociala miljön, det 

vill säga hur barnet bemöts i förskolan och hur samspelet fungerar mellan barn-barn och 

vuxen-barn samt hur lärsituationer struktureras. Vidare menar författaren också att det är 

viktigt att se till den fysiska miljön, då till exempel hur lokalerna är utformade, vad det finns 

för hjälpmedel och material, hur barnet är placerat vid till exempel samling, hur lekmiljön är 

utformad, belysning och så vidare (Björck-Åkesson i Sandberg, 2009).  

 I ett av avdelningens lekrum finns det arabiska alfabetet på en anslagstavla (se bild 3), samt 

namn, siffror och månadernas namn, även de på arabiska. På väggen vid matborden finns två 

stycken olika listor med svenska matord så som till exempel mjölk, ost och ris som var 

översatt på ena listan till arabiska och den andra albanska (se bild 4). Modersmålsläraren i 

albanska berättade vid ett informellt samtal efter att hon arbetat med några barn att en del barn 

har svårt för sitt modersmål och då behöver extra stöd även de dagar då inte 
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modersmålsläraren är på avdelningen och det är delvis därför matorden sitter uppe. Orden är 

först och främst enligt vad pedagogerna berättar skrivna som stöd för dem i deras arbete med 

de flerspråkiga barnen. Pedagogerna som arbetar på avdelningen kunde dock se en svårighet 

med orden då de oftast inte uttalas på samma sätt som de stavas vilket kunde leda till att de 

uttalade orden fel och att barnen på så sätt lärde sig fel.  

Björk-Willén (i Sandberg, 2009) menar att de flesta barnen idag lär sig svenska som 

andraspråk utan problem, men modersmålsstödsläraren som vi samtalat med menar alltså att 

en del barn behöver extra stöd för att lära sig sitt modersmål då de inte får det hemifrån. Hon 

berättar för oss att hon av erfarenhet har upplevt att många föräldrar är oroliga att deras barn, 

om de pratar för mycket albanska hemma ska missa svenskan och på så sätt inte lyckas i 

skolan och arbetslivet. Hon menar inte att svenskan är mindre viktigt men att de får svenskan 

på ett naturligt sätt i förskolan, då det är det gemensamma språket för alla som vistas där och 

att modersmålet därmed inte skall glömmas och att hon ser som sitt uppdrag att informera 

föräldrarna om hur viktigt modersmålsstödet är för barnens språkutveckling också i det 

svenska språket. Under våra observationer framgick det att pedagogerna försökte fånga upp 

ord när modersmålslärarna och barnen pratade på modersmålet och de försökte lära sig att 

uttala rätt för att stötta barnen de dagar då inte modersmålslärarna är på plats. 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Bild 3                                                                                Bild 4                                                                           

                                                                                                       

I vårt syfte framgår det att vi vill undersöka hur arbetet med flerspråkighet ser ut på den här 

avdelningen men även att vi vill se de möjligheter som finns för att skapa ett framgångsrikt 

pedagogiskt arbete. Under våra observationer fick vi se exempel på hur en förskola och i vårt 

fall en specifik avdelning väljer att arbeta med just de här bitarna. De exempel som vi har 

nämnt påvisar ett engagemang hos pedagogerna när det gäller barnens språk och kultur. 
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Säljö (2008) beskriver människans två olika sätt att socialiseras in i samhället. Det första är 

den primära socialisationen som äger rum i familjen. De flesta av livets mest grundläggande 

och viktigaste kunskaper och färdigheter förmedlas genom att barnen lär sig ett eller flera 

språk, regler för socialt samspel och hänsynstagande, de skaffar sig insikt i en lång rad andra 

förhållanden och spelregler som är nödvändiga för att fungera i samhället. Därefter beskrivs 

den sekundära socialisationen som sker i skola och förskola och i andra institutionaliserade 

miljöer. Vidare beskrivs det att villkoren för lärande är annorlunda på institutionerna, då 

individen inte har samma band till institutionen och dess representanter som de har till sin 

familj (Säljö, 2008). Den sekundära socialisationen är den vi möter i förskolans miljö och den 

som sker när barnen leker tillsammans och lär av varandra genom observation och aktiviteter 

av olika slag (Säljö, 2008). I förskolans läroplan (Skolverket, 1998 s.5) framgår det att: 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden.  

Även om förskolan beskrivs som den sekundära socialisationen så kan vi dra slutsatsen utifrån 

våra observationer och tillägnandet av litteratur att förskolan är en viktig mötesplats för barn 

och ibland är det den första mötesplatsen för både barn och föräldrar i det svenska samhället, 

och en stor del av socialisationen sker inom de samhälleliga institutioner som finns idag 

(Lunneblad, 2006). 

Sammantaget har vårt resultat utifrån våra observationer och informella samtal med 

pedagoger samt litteraturtillägnande visat att arbetet med barns språk är en viktig del på 

förskolan idag. På avdelning Solen visar sig detta bland annat genom hur den fysiska miljön 

är utformad på avdelningen. Det är inte bara det svenska språket som utmärker sig på 

avdelningen utan även barnens modersmål får en stor plats i verksamheten. 

Möjligheter till språkinlärning i leken 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. […]Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter (Skolverket, 1998 s.6) 

 

På avdelning Solen framgår det av våra observationer att leken en naturlig del i verksamheten. 

Skans (2011) menar att både barngrupperna och personalgrupperna förändras hela tiden, men 

han är tveksam till om förskolans innehåll och arbetssätt förändras och om förskolans praktik 

anpassas till barngruppen. Vid våra observationer drog vi slutsatsen att detta skedde på 

förskolan, då pedagogerna är aktiva i barnens lek och de får in lärande på ett naturligt sätt i 
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leken då de är närvarande vid leksituationerna och anpassar sin verksamhet till den 

flerspråkighet som råder. I leken väver pedagogerna in lärande på olika sätt, till exempel när 

de leker zoo: 

Barn: Så många grisar. 
Pedagog: Ja, hur många är det? 
Barn och pedagog: En, två, tre, fyra, fem. 

Pedagogen räknar tillsammans med barnen hur många grisar där är och när barnen senare vid 

samma tillfälle leker med bockarna fångar pedagogen upp det och de börjar sjunga sången om 

bockarna Bruse. Pedagogerna satt inte enbart vid sidan av utan gick in i lekroller där de också 

körde bilar, byggde hus och pusslade. Wellros (1998) beskriver att barn lär sig genom det de 

observerar, de tar efter det andra vuxna och barn gör snarare än vad vi säger. Vid tillfället då 

pedagogen och flickan lekte zoo lade vi märke till att hon härmade pedagogen när de räknade 

grisarna och sjöng om bockarna Bruse och vi drog slutsatsen att hon på så sätt lärde av leken. 

En del barn ville gärna leka ifred och gick då in i ett lekrum där de fick lugn och ro att leka 

utan närvaron av vuxna.  

I de olika lekar som förekommer under våra observationer pratar barnen både svenska och på 

sitt modersmål och en av pedagogerna som är arabisk satt ofta i närheten av de arabiska 

barnen och deltog i deras lek och varvade då mellan svenska och arabiska. En av de 

arabisktalande flickorna sitter med en mattestencil vid ett bord: 

Pedagog: Du ska räkna de olika figurerna. 
Flicka: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio nyc 
kelpigor. 
Pedagog: Kan du räkna dem på arabiska också? 
Flicka: (räknar på arabiska). 
Pedagog: Kan du räkna katterna också? Börja på svenska. 
Flicka: Ett, två tre, fyra, fem, sex. 
Pedagog: Försök räkna en gång till. 
Flicka: (räknar tre gånger till och får samma svar). Sex! 
Pedagog: Prova på arabiska… 
Flicka: (räknar på arabiska), Åtta! 
Pedagog: Bravo! 

Säljö (2008) menar att misslyckandet och att försöka igen bör ses som en viktig komponent av 

lärandet i modern undervisning. Den här färdigheten tränas genom att pedagogen och flickan 

övar om och om igen och att de sedan pratar om aktiviteten. Efter en stund ansluter sig en 

albansktalande pojke till bordet och vill göra mattestencilen och pedagogen hämtar den varpå 

flickan börjar instruera: 

Flicka: Den är på arabiska.  
Pojke: Det gör inget att den är på arabiska. 
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Flicka: Du ska räkna alla djuren, eller hur? 
Pojke: Ja. 
Flicka: Sen ska du skriva siffran där, eller hur? 
Pojke: Ja. 

Pojken börjar med stencilen och flickan fortsätter att hjälpa honom och efter en stund tittar 

pojken ner på golvet till sin kompis och ropar: 

Pojke: Jag gör på arabiska!!!! 

Under observationerna framgår det att flickan tydligt intar en lärarroll och fast att pedagogen 

förklarat tydligt för pojken fortsätter flickan att vara hans lärare uppgiften igenom och pojken 

blir som hennes lärling. Detta kan liknas vid den kamratkultur som Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) beskriver som peer tutoring vilket handlar om att ett barn agerar 

lärare och det andra barnet intar rollen som lärling. Den här typen av kamratkultur är viktig på 

en förskola där majoriteten av barnen är flerspråkiga och att det är ett bra sätt för barnen att 

mötas och ta del av varandras kunskaper. Lunneblad (2006) framhäver i sin avhandling att 

barn lär sig genom att leka med varandra och att flerspråkiga barn lär sig att kommunicera och 

använda det svenska språket genom leken. I det här sammanhanget är situationen med 

mattestencilen en del av barnens lek då de själva har valt att göra det under den tiden som 

barnen fick leka och genom att flickan instruerar pojken övar hon sig i att använda det 

svenska språket. I leken får barnen prova sig fram och själva söka nya vägar.  

På avdelning Solen kunde en lek med klossar te sig på flera olika sätt och att bara bygga med 

klossarna så som det var tänkt verkade vara det minst intressanta sättet. Vid en leksituation 

leker tre pojkar med klossarna, två har albanskan som modersmål och en har svenskan. Den 

albanska pojken tar en röd och en svart kloss och säger: 

Pojke 1: Jag fick albanska, Kosovo! 

Den andra albanska pojken tar också upp en röd och en svart kloss och säger: 

Pojke 2: Vi kan vara Kosovo! Röd och svart är starkt, Kosovo är starkt. Kosovo är snällt, 
Svenska är elakt! 

Vid tillfället hör inga pedagoger vad pojkarna säger varpå ingen går in och ifrågasätter 

uttalandet om Sverige. Eftersom att vi satt vid sidan av den här situationen och observerade 

gick vi inte heller in och ifrågasatte utan fortsatte observera hur leken mynnade ut i en ny lek. 

Wellros (1998) menar att barn genom olika rollekar får utöva och presentera sin bild av den 

vuxna verkligheten, manligt och kvinnligt och andra roller och mönster i samhället. Genom 

olika rollekar får de också ett stort utrymme att uttrycka sig och använda sitt språk.  



29 
 

I förskolans läroplan (Skolverket, 1998) framgår det att förskolans verksamhet skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i leken vilket framgår i studien att 

barnen får göra i leken med klossarna. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998) beskriver 

att förskolans verksamhet ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

människor utvecklas, liksom öppenhet och respekt inför skillnader mellan människors olika 

uppfattningar och levnadssätt. Lunneblad (2006) framhäver även vikten av att de enspråkiga 

barnen får leka med de flerspråkiga eftersom att de på så sätt lär sig av varandras kulturer på 

ett naturligt sätt. I vår studie framgick det att alla barnen lekte med alla oavsett bakgrund och 

språk. 

Som vi tidigare nämnde arbetar på förskolan bland annat en arabisk pedagog vilket har 

framgått i vår studie att vara någonting positivt för barnen då de ser att flerspråkighet finns 

även hos de vuxna. De flerspråkiga pedagogerna ses som förebilder för de små barn som 

kommer till förskolan med lite erfarenhet av det svenska språket (Skans, 2011). Han hävdar 

vidare att han anser att det är konstigt att de flerspråkiga pedagogerna inte värdesätts mer. 

Skans menar att det är viktigt i en sociokulturell miljö, vilket han anser att förskolan är, att 

kunskaper, erfarenheter och språk som är viktiga för barenen i hemmet även synliggörs i 

förskolan för att skapa mening för barnen (2011). I läroplanen kan vi läsa att den växande 

rörligheten som finns i Sverige idag skapar en kulturell mångfald i förskolan vilket leder till 

att barnen får möjlighet att lära sig att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund 

och att de på så sätt lär sig att respektera andra människor (Skolverket, 1998). Skans (2011) 

påpekar i sin studie att han anser som vi tidigare nämnt att de flerspråkiga pedagogerna på 

förskolan inte värdesätts tillräckligt med sin kunskap. Genom att värdesätta den kunskap de 

flerspråkiga pedagogerna har värdesätter vi också barnen i deras rätt att utvecklas som 

flerspråkiga individer men även i deras utveckling mot en syn på alla människors lika värde 

vilket Skolverket (1998) förespråkar. Under våra observationer framgick det att den kulturella 

mångfalden på förskolan var en naturlig del av verksamheten.   

Samlingen som en lärandesituation 
En samling på avdelning Solen började vid de tillfällen vi var närvarande, vid 10-tiden och 

hölls i huvudsak av en pedagog men med hjälp av en eller två pedagoger till. Barnen lekte vid 

våra observationer innan samlingen och pedagogerna lade efter ett tag fram samlingsmattan 

och lät sedan barnen leka färdigt och bröt inte leken förrän de märkte att några barn började 

sätta sig på mattan. Brodin och Lindstrand (i Sandberg, 2009) hävdar att leken är viktig och 

att vi som pedagoger inte ska se leken som någonting som barnen gör när de har tid över och 
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inte lär sig saker som anses viktigare som till exempel att läsa och skriva. Vid samtliga 

samlingstillfällen väljer pedagogerna på avdelning Solen att inte bryta leken utan att bara ge 

en hint om att samlingen är på gång för att barnen själva ska börja avsluta när det passar.  

Sången visade sig i vår studie vara ett vanligt inslag i samlingen på avdelningen och tre av de 

fyra gånger vi observerade samlingen hade sången en stor plats. Sångerna som sjöngs var 

klassiska barnsånger så som till exempel ”bä bä vita lamm”, ”vart bor du lilla råtta” och ”i ett 

hus vid skogens slut”. Mellan sångerna uppkom ofta samtal kring det de just sjungit om: 

Pedagog: Vad är fyra hål? 
(Barnen visar med fingrarna) 
Pedagog: Vad händer om man har fyra hål i fickan? 
Flicka: Pengarna ramlar ut. 

När barnen sjunger vidare samtalar de lite kring varje sång och pedagogerna släpper in barnen 

och de låter samlingen och samtalen under den formas efter vad barnen vill prata om. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 1998) står det att förskolans verksamhet ska utgå från 

barnens egna intressen, deras erfarenhetsvärld och deras motivation. Genom att släppa in 

barnen i samlingen och ge dem utrymme att påverka samlingens utformning framgår det att 

avdelningen arbetar utifrån det här uppdraget som beskrivs i läroplanen. Delaktighet är enligt 

Eriksson (i Sandberg, 2009) att få uttrycka sina uppfattningar och få uppleva att någon 

intresserar sig för det jag uttrycker och att få bli sedd och hörd. Under samlingen diskuterar 

pedagogerna ibland kring olika ämnen och fångar upp det barnen pratar om och bjuder in till 

samtal och diskussioner kring det. Vidare menar Eriksson (i Sandberg, 2009) att bli sedd och 

hörd stärker barnets självkänsla och kompetens eftersom att barnet får uppleva sig själv som 

delaktig. 

I samlingen använde de sig även av ramsor som de gjorde tillsammans allihop med 

tillhörande rörelser. Under samlingen har samlärandet en stor plats och barnen lär tillsammans 

genom bland annat som vi nämnt sång, rim och ramsor. Samlärande är enligt Säljö (2008) ett 

naturligt sätt för människan att lära sig och inom ett sociokulturellt perspektiv härskar synen 

om att människor lär i interaktion med andra och att de lär hela tiden.  

Samlingen avslutas vid samtliga observationstillfällen med en fruktstund och då får ett av 

barnen dela ut frukten, och vem det blir avgör en lista på kylskåpet där de streckar vilka barn 

som har fått dela och vilka som inte har fått. Under fruktstunden pratar barnen fritt och 

pedagogerna styr inte över de samtal som uppkommer. Vid en av fruktstunderna är det en 
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arabisk flicka som ska få dela ut frukten och när hon inte reagerar på att det är hennes tur 

förtydligar en av de svenska pedagogerna: 

Pedagog: Jalla! Det är du som ska få dela frukt idag. 

Flickan reagerar direkt och börjar skratta och går sedan och hämtar frukten och delar ut till 

barnen. Pedagogen förstår att flickan inte uppmärksammar den första uppmaningen och 

fångar hennes uppmärksamhet genom att använda ett ord på hennes modersmål vilket flickan 

reagerar på omgående. Vid ett annat samlingstillfälle när pedagogerna och barnen samtalar 

kring vad det finns för olika sorters äpplen säger samma pedagog till en annan flicka: 

Pedagog: Du har fått ett Ingrid-Marie toufah1 

Skolinspektionen (2010) framhäver i sin rapport att vardagliga ord och uttryck ger barnen en 

möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt språk. Björk-Willén (2006) beskriver i sin studie 

en situation där en svensktalande pedagog går in och använder spanska ord och hur hon möts 

av en bristande respons från barnen. Björk-Willén menar att när detta är något som händer 

alldeles för sällan blir barnen förvirrade och det kan bli svårt för dem att acceptera att den 

svenska pedagogen använder spanskan. I vår studie framgår det dock att barnen inte anser 

detta vara någonting främmande och responsen som pedagogerna får när de går in och 

använder andra språk är under de tillfällen vi observerar enbart positiva (2006). Genom att 

pedagogerna använder uttryck på barnens modersmål legitimeras barnens rätt att använda det 

vilket också Skans (2011) framhäver i sin studie.  Genom samtalet om äpplen och pedagogens 

förtydligande genom den arabiska benämningen framgår det att pedagogernas användande av 

barnens modersmål för att knyta an till svenskan är positivt för barnen. Inskjutandet av ett 

arabiskt ord visar en vilja hos pedagogen om att jämställa språken och en acceptans om att det 

går att använda olika språk i kommunikationen (Skans, 2011). Genom att pedagogen 

använder sig av barnens språk vid vissa tillfällen kan de barnen som har svårt för svenskan 

känna sig mer delaktiga. Delaktighet kan kopplas till inkludering vilket innebär att barnet är 

delaktig i situationerna både socialt och fysiskt (Björck-Åkesson i Sandberg, 2009). Exempel 

på att inkludera flerspråkiga barn förutom delaktigheten i olika situationer i förskolemiljön 

kan vara som att det på avdelning Solen finns böcker på flera språk, alfabet och så vidare. I 

                                                
1 Vid våra transkriberingar skrev vi till en början ner ordet så som vi uppfattade att det uttalades men efter samtal 

med en arabisktalande bekant samt sökande och lyssnande på google translate drog vi slutsatsen att vi kunde 

stava äpple som toufah på arabiska.  
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skolinspektionens rapport (2010) beskrivs vikten av att inkludera barn med annan kulturell 

bakgrund genom till exempel flaggor, kartor, ord, ramsor samt böcker och pussel som 

hänvisar till barnens modersmål vilket vi i våra observationer har fått se på avdelning Solen 

(se bild 5). Även om pedagogerna omöjligt kan lära sig alla barns olika språk finns det 

möjligheter att lära sig enstaka ord tillsammans med barnen så som till exempel matorden 

som modersmålslärarna har satt upp på väggen samt att de använder uttryck som vi tidigare 

nämnde. I de samlingssituationer där vi deltagit fick barnen möjlighet att fritt uttrycka sig och 

pedagogerna på avdelning Solen bjöd in till olika samtal. 

 
 
 
 
 
 
 
                       Bild 5 
 
I vårt resultat framgår att samlingen är en stor del av det samlärande som sker på avdelningen. 

Under samlingarna sker också mycket språkstimulerande aktiviteter vilka vi nämnde tidigare 

är bland annat sång, rim och ramsor. Vi drog slutsatsen att språket har en stor del i hela 

verksamheten och inte bara under leken eller under den stunden barnen har modersmålsstöd. 

Modersmålsstöd som en del i verksamheten  
Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 
sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 
modersmål. (Skolverket, 1998 s.9) 

På avdelning Solen är modersmålsstöd en del av verksamheten då modersmålslärare i både 

albanska och arabiska besöker förskolan två gånger i veckan. I rapporten ”Tre decenniers 

modersmålsstöd” kan vi läsa om hur modersmålsstödet med åren minskat för barnen i skolan 

och förskolan (Skolverket, 2002b). Avdelning Solen arbetar utifrån det här uppdraget genom 

att de erbjuder modersmålsstöd för de större språkgrupperna som finns på avdelningen. Under 

tiden vi gjorde våra observationer var de dominerande språken albanska och arabiska och det 

var också där modersmålsstöd gavs. På avdelningen fanns för tillfället även barn som har 

polska och kurdiska som modersmål men eftersom att de var så få gavs inget stöd. 

Likaväl som tillgången till språket är viktigt för barnen så är det också viktigt för dem att ha 

en identitet vilket Lunneblad (2006) menar skapas av en mängd erfarenheter som lagras inom 
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oss. Det hör till förskolans uppdrag att såväl stärka barnens språk som identitet vilket vi kan 

framläsa i förskolans läroplan där det står: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
skall lägga stora vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling […] (Skolverket, 1998 s.6).  

Genom informella samtal med modersmålssläraren i albanska framhäver hon att många 

föräldrar idag inte ger barnen tillräckligt stöd i modersmålet för att de är så angelägna om att 

barnen ska lära sig svenska. I skolinspektionens (2010) rapport visade det sig att det på många 

förskolor var så att föräldrarna önskade att barnen inte skulle ha modersmålsstöd då de ansåg 

att svenskan var det viktigaste språket för barnen att lära sig. Modersmålsläraren menar vidare 

att föräldrarna inte kan se sambandet mellan språken och att djupare kunskap inom 

modersmålet kan hjälpa barnen i sin utveckling av det svenska språket. Redan i 

barnstugeutredningen som kom på 1970-talet framhävdes vikten av modersmålsstöd till 

flerspråkiga barn (Lunneblad, 2006). Barnstugeutredningen påvisar att den mångfald som 

präglar förskolan allt mer idag, är någonting positivt och förskolan är många gånger barnens 

och ibland även föräldrarnas första möte med det svenska samhället vilket innebär att det är 

ett otroligt viktigt möte (Lunneblad, 2006). 

Vid ett observationstillfälle satt en av oss med när modersmålsläraren i albanska satt med 

några barn inne i målarrummet. Barnen arbetade med olika arbetshäften där de bland annat 

skulle färglägga frukter. Modersmålsläraren går ut för att kopiera och barnen fortsätter att 

prata på albanska och göra sina uppgifter.  

Observatör: Vad har du för färg på ditt äpple? 
Pojke: Rött. 
Observatör: Vad heter rött på albanska? 
Pojke: Förstår du inte vad vi pratar? 
Observatör: Nej, jag förstår bara vad ni säger när ni pratar på svenska för jag kan inte 
albanska. 

I situationen som uppkom framgår det att pojken får en så kallad aha-upplevelse när han inser 

att observatören inte förstår vad de säger när de samtalar med varandra på sitt modersmål. 

Han ville gärna berätta vad rött hette på albanska och korrigerade uttalet för observatären när 

det blev fel. I den här situationen blev den vuxne observatören lärling och barnet blev 

mästaren vilket kan beskrivas som den form av kamratsamverkan som beskrivs som peer 

tutouring (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Björk-Willén (2006) 

framhäver i sin studie ett exempel där ett barn gärna vill bidra med vad socker heter på 

arabiska i en situation där ett antal spansktalande barn bakar. Hon observerar att både barn 

och vuxna mottar hennes inlägg med stort intresse och härmar efter. Detta kan liknas mycket 
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vid den observation vi gjorde vid det det tillfället som nämndes ovan. Björk-Willén menar att 

situationer som de här möjliggör att flerspråkigheten blir en självklar del av samspelet i 

förskolan (2006). 

Vid ett informellt samtal med en av pedagogerna som arbetar på avdelning Solen berättar hon 

för oss, att hon tycker att det är viktigt att barnen har ett språk att gråta på. Hon menar att 

barnen måste ha ett språk där känsloregistret är så pass brett att de kan uttrycka alla former av 

känslor och tankar. Lunneblad (2006) framhäver i sin rapport att barn som är flerspråkiga och 

kommer till Sverige oftast främst får utveckla och träna sin begreppsbildning vilket kan 

innebära att de hämmas i sitt känslo- och viljeregister. Om barnen kommer som små till 

Sverige kan de hamna i någon form av gränsland där de inte kan uttrycka känslor varken på 

modersmålet eller på sitt andraspråk (Lunneblad, 2006). Pedagogen berättar att hon av egen 

erfarenhet som förskollärare har upplevt att barnen inte kan lära sig svenska innan de har 

trygghet i ett språk och berättar om ett specifikt fall där två syskon inte kunde någon svenska 

alls. Hon hade haft ett samtal med föräldrarna och det visade sig då att de pratade svenska 

hemma men sällan pratade på modersmålet för att de ansåg att svenskan var viktigast för 

barnen. Pedagogerna var eniga i att försöka övertala föräldrarna att tala mer på sitt modersmål 

hemma och när föräldrarna gick med på detta upplevde de att barnen kunde ta till sig 

svenskan på ett helt annat sätt. Detta kan kopplas till det Lunneblad (2006) tar upp angående 

att barnen hamnar i ett gränsland där de inte kan uttrycka känslor på något språk.  

Pedagogen berättar vidare att det är viktigt för barnen att hänga upp språket på någon tidigare 

förståelse eller uppfattning för att kunna koppla ihop betydelser av ord och begrepp. Hon 

menar med detta att både svenskan och modersmålsstödet är viktigt för de flerspråkiga barnen 

och att de ska få chansen att utveckla två språk på förskolan, och på så sätt utvecklas till 

tvåspråkiga individer och att de ska kunna känna stolthet över det. Wellros (1998) beskriver 

identitet som en känsla av att vara densamma, känslan av att vara en och samma person trots 

att vi uppträder i olika roller i olika situationer. Författaren menar att människans identitet inte 

är särskilt föränderligt utan någonting bestående till skillnad från de olika roller vi tar. 

Efter samtal med pedagoger och modersmålslärare på avdelning Solen framgick det att de 

ansåg att barnens kulturtillhörighet och flerspråkighet är en viktig del i identitetsutvecklingen. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 1998) är modersmålsstödet något som alla barn inom 

förskolans verksamhet har rätt att utveckla, och om de då inte erbjuds någon form av språklig 

stimulans i form av exempelvis modersmålsstöd fråntas de rätten att ha kvar sin identitet som 

flerspråkiga individer. 
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Vid ett tillfälle berättar modersmålsläraren i albanska för oss att det är viktigt att inte för ofta 

exkludera barnen från den övriga barngruppen, då hon har upplevt att många av de 

flerspråkiga barnen tycker att det är pinsamt att behöva gå iväg för modersmålsstöd, både i 

skolan och i förskolan. Hon menar att det är viktigt att göra modersmålet till en naturlig del i 

verksamheten och att hon därför gärna är inne på avdelningen och är med under alla de 

moment som förekommer på förskolan, men att hon då lägger lite extra fokus på de 

albansktalande barnen. Nilholm (2007) beskriver en skola för alla som en skola som är till för 

alla barn och det handlar om att inga barn ska särbehandlas och skiljas ut från gruppen. 

Modersmålsläraren i albanska berättar för oss att de dagar hon är på förskolan kommer barnen 

gärna till henne när hon är inne på avdelningen och att de ofta vill vara i hennes närhet för att 

prata albanska och för att få leka på albanska. I sammanhanget flerspråkighet kan vi koppla 

det Nilholm (2007) säger, att de flerspråkiga barnen ska få ta del av 

modersmålsundervisningen integrerat i största möjliga mån och inga barn ska behöva känna 

sig exkluderade genom särskilda undervisningsgrupper. Som vi tidigare nämnde så sker 

modersmålsundervisningen på avdelning Solen oftast integrerat men i få fall när det är 

nödvändigt går en grupp barn iväg till ett annat rum. Salamancadeklarationen (1997) 

beskriver inkludering som ett synsätt som skolan bör anamma för att möta elevers behov 

genom att ge dem lika möjligheter till lärande vilket överrensstämmer med definitionen av en 

skola för alla. Under våra observationer hade modersmålsläraren för albanska enskild 

undervisning med ett antal barn i ett enskilt rum. Vid det här tillfället ville en pojke inte 

medverka och behövde inte det. Modersmålsläraren berättade att pojken skäms över att gå 

iväg för modersmålsstöd och att hon då inte vill tvinga honom att delta. 

När modersmålslärarna arbetar försöker de ofta samla ihop alla barnen som berör 

undervisningen och ge uppgifter på modersmålet eller bara genomföra olika aktiviteter genom 

att prata på modersmålet med barnen. De berättar för oss att alla barn är välkomna att vara 

med på det de gör och om ett barn med annat modersmål deltar försöker de få alla att känna 

sig delaktiga genom att varva mellan språken. Oftast varvar de mellan svenskan och 

modersmålet, dels för att barn med annan språklig bakgrund ofta medverkar men också för att 

förtydliga innebörden i vissa ord för barnen. Under tiden som modersmålslärarna sitter med 

barnen berättar de för oss att de väljer att varva med svenskan för att barnen ska lära sig både 

svenskan och modersmålet och för att de ska kunna koppla ihop orden.  

I relation till vår frågeställning kring hur arbetet ser ut på en flerspråkig förskola framgick det 

tydligt hur modersmålsstödet är en del av verksamheten och hur modersmålslärarna arbetar. 
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Vad som framkom i vår studie är att modersmålsstödet har en mycket stor del av 

verksamheten och att den tar stor plats. Med tanke på att modersmålslärarna är på avdelningen 

två dagar i veckan var, kan vi konstatera att det på avdelningen arbetas med modersmålsstöd 

fyra av fem dagar i veckan. Utöver det modersmålsstöd som finns arbetar också som vi 

tidigare har nämnt en arabisk pedagog på förskolan vilket innebär att de arabisktalande barnen 

har stöd fem dagar i veckan. 
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DISKUSSION  
I följande kapitel kommer vi att framföra de svar vi har fått fram genom våra observationer 

men också våra egna åsikter dels kring studiens genomförande men även kring de resultat vi 

har fått fram. Vi kommer bland annat att föra en diskussion kring de resonemang som gavs av 

pedagoger samt kring det vi tidigare nämnt kring ämnet flerspråkighet. 

Genom våra observationer och informella samtal kom vi fram till att följande möjligheter 

finns för att skapa ett framgångsrikt pedagogisk arbete på en flerspråkig förskola: 

• Pedagogerna kan lära sig enstaka ord och begrepp på barnens modersmål. 

• Material kan inhandlas och/eller lånas så som till exempel böcker och alfabet. 

• Flerspråkiga pedagoger kan önskas när tjänster läggs ut.  

• Miljön kan utformas så att alla barn oavsett språk känner sig ”hemma”. 

• Pedagoger kan ta hjälp av föräldrar då det är de som är experter på sina barn och sitt 

språk. 

Sammanfattning av resultat 
År 2002 var det fortfarande ca 45 procent av alla kommuner i Sverige som inte gav barnen 

något stöd på modersmålet (Skolverket, 2002b). Den här förskolan tillhör de 55 procent som 

faktiskt erbjuder barnen modersmålsstöd. I en flerspråkig förskola finns stor potential att 

utveckla såväl det svenska språket som barnens modersmål. Vad som krävs är engagerade, 

nyfikna och drivande pedagoger som tycker om utmaningar. Om kommunen erbjuder 

modersmålsstöd för de barn som behöver det får barnen tryggheten i sitt första språk, och 

enligt vad pedagogerna beskriver av egen erfarenhet i verksamheten är det viktigt att barnen 

känner sig trygga vare sig det är i svenskan eller modersmålet. Pedagogerna på avdeldning 

Solen menar att barnen behöver ett språk att känna på, ett språk där de kan uttrycka sig fritt 

känslomässigt utan hämningar. Vi menar att en verksamhet som är öppen för barns olikheter 

bjuder in till många möjligheter när det gäller språk och att det på så sätt kan leda till en bättre 

språkuteveckling för barnen. Genom observationer och informella samtal har vi fått en bild av 

hur verksamheten fungerar på just den här förskolan och vi har med det fått ett gott exempel 

på hur möjligheter skapas. I vår studie framkom att det finns många utmaningar då barnen till 

exempel inte förstår svenskan i alla sammanhang och pedaogerna själva måste ta initiativ till 

att lära sig barnens språk för att underlätta språkinlärningen för barnen. Genom att 
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pedagogerna möter barnen halvvägs och de lär tillsammans skapas ett band mellan dem och 

en trygghet kan uppstå både för pedagoger och barn 

I vår studie har hela tiden fokus legat på att se till flerspråkiga barn i förskolan. Till en början 

låg fokus på att vi ville se hur vardagen såg ut på en flerspråkig förskola. Då vi endast besökte 

förskolan under fyra förmiddagar och fick lov att begränsa vår studie kom resultatet att handla 

om hur arbetet såg ut på den här flerspråkiga förskolan. Vi insåg någonstans på vägen att det 

var otroligt svårt att utifrån de observationer vi genomförde samt det faktum att vi enbart var 

på en och samma förskola och avdelning, var mer eller mindre omöjligt att få en bild av hur 

barnens faktiska vardag såg ut. Det kändes mer troligt att få en bild av hur verksamheten i sig 

såg ut med alla inblandade. 

I efterhand anser vi att resultatet vi fick fram är otroligt intressant och viktigt då vi i vårt 

resultat framhäver vikten av att förskolans verksamhet bör anpassas till alla barn. I vårt 

resultat framkommer det att pedagogerna på just den här avdelningen arbetar kontinuerligt 

med barnens språk och att modersmålsstödet har fått en stor plats i verksamheten. Utifrån 

läroplanens mål (Skolverket, 1998) om att alla barn bör erbjudas stöd i såväl svenskan som 

sitt modersmålsstöd kan vi dra slutsatsen att pedagogerna på den här avdelningen verkligen 

arbetar efter det strävansmålet. Vi finner det mycket intressant att de pedagogerna som har 

svenska som modersmål har anpassat sig till den flerspråkiga miljön så pass att de själva 

ibland använder uttryck på andra språk och vi menar att det kan ha en stor del i om barnen 

känner sig inkluderade och trygga i gruppen. Om vi inte under arbetets gång hade ändrat vår 

frågeställning till den vi har idag hade vi inte kunnat uppnå det resultatet vi ville ha. Vi menar 

dock att resultatet vi fick nu är över förväntan och att det efter hårt slit blev bättre än vad vi 

någonsin vågade tro. 

Metoddiskussion  
Vi valde aktivt att observera och använda oss av informella samtal då vi ansåg att det var den 

absolut bästa metoden för att få svar på våra frågeställningar. Eftersom att vi valde att ta 

ansats i etnografin (Nylén, 2005) kändes observationer som den naturliga vägen att gå. 

Observationer har varit en stor del i lärarutbildningen och då kanske framför allt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen vi har haft under utbildningen, vilket har gett oss många 

erfarenheter och lärdomar kring observation. Vi kompletterade våra observationer med 

informella samtal vilket vi idag är väldigt belåtna med då vi inte hade fått med oss i närheten 

lika mycket data om vi inte hade haft de samtalen vi hade. Arvastsson och Ehn (2009) menar 

att observationer handlar om att ha förmågan att kunna leva sig in i andra människor vilket vi 
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anser att vi lyckades göra och på så sätt fick vi ut mycket av våra observationer. I vissa 

situationer upplevde vi att vi hade svårt att se allt som hände och höra allt som sades och då 

var de informella samtalen till mycket stor hjälp. 

Vi har i efterhand reflekterat över huruvida intervjuer hade kunnat komplettera våra 

observationer på ett mer ingående sätt. Till en början när vi ville ge en bild av barnens vardag 

kändes inte intervjuer relevant men nu när syftet kom att handla om verksamheten som sådan 

inser vi att de informellla samtalen var väldigt viktiga för vårt resultat, och intervjuer med 

pedagogerna och modersmålslärarna hade varit en stor tillgång. Genom intervjuer hade vi 

kunnat ge en tydligare bild av hur de arbetar samt vad de tänker kring modersmålsstöd. Det 

hade också varit intressant att få pedagogernas åsikter kring hur de enligt läroplanen arbetar, 

eller inte arbetar för att främja barnens språk. Med intervjuer hade vi kunnat ge en bredare 

bild av verksamheten och på så sätt kunnat få en djupare analys.  

Hur kan vi skapa en trygg vardag för flerspråkiga barn i förskolan? 
Alla barn, oavsett om de är flerspråkiga eller enspråkiga påverkas och formas av förskolan 

samtidigt som familjen hemma håller kvar vid sin kultur och identitet. Wellros (1998) menar 

att flespråkigheten i sig är en del av barnens identitet och vi menar således att det är fel att 

frånta barnen den delen av deras identitet. Redan i förskoleåldern kan vi stärka barnens 

identitet genom att stärka deras kultur och bakgrund, lyfta fram barnet, barnets familj, 

hemlandet och språket. Vi nämnde tidigare att det finns en kluven inställning till 

flerspråkighet i både förskolan, skolan och samhället (Skolverket, 2002a). Vi menar att den 

här kluvna inställningen kan motverkas om vi pedagoger låter barnen på förskolan prata med 

varandra på sitt modersmål. På det viset hjälper vi barnen att stärka deras identitet, vilket vi 

anser kommer leda till en trygghet för barnen men även för deras föräldrar. Det är vår uppgift 

som pedaoger på förskolan att motverka den här kluvenheten och enas i arbetslaget om hur vi 

vill arbeta för att främja barnens identitetsutveckling och därmed också deras språk. Vi kan 

dock inte påverka mer än vår egen verksamhet men vi menar att det är viktigt att vi börjar där, 

på sikt kanske det påverkar kluvenheten som finns i samhället i stort. Genom att ge barnen 

möjlighet till att kunna kommunicera med sin familj och släkt men också att lära sig att 

kommunicera med barnen på förskolan genom det svenska språket, ges barnen möjligheter att 

skapa en identitet som de kan trivas med och känna igen sig i. På så sätt kan vi skapa en 

förskola som är en social och kulturell mötesplats. Detta leder till att barnen får ta del av olika 

kulturer och på så sätt anser vi att de blir rika individer.  
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Vi anser att arbetet med flerspråkiga barn handlar om mer än att bara ge dem det svenska 

språket. Skolinspektionen (2010) påvisar i sitt projekt kring språk och kunskapsutveckling för 

barn med annat modersmål än svenska att arbetet på förskolan idag präglas av en tanke om att 

de flerspråkiga barnen framför allt behöver en trygghet. Vi menar att tryggheten, vilket vi 

poängterat många gånger om är otroligt viktig för alla barn som deltar i förskoleverksamhet 

och vi anser i enighet med skolinspektionen (2010) att trygghet bör ligga som bas och för att 

finna trygghet menar vi att barnens språk och kulturella bakgrund bör lyftas. Vi vill således 

hävda att trygghet, språk och bakgrund hänger samman. Inom specialpedagogiken berörs ofta 

begrepp som inkludering och en skola för alla vilka vi har nämnt i tidigare kapitel (Nilholm, 

2007). För att känna sig trygg anser vi att just de här två begreppen är viktiga i förskolan. En 

miljö där barnen känner att de är välkomna och inkluderade är viktig för 

identitetsutvecklingen och vi menar att det är viktigt att barnen känner detta redan i förskolan. 

Att språk och identitetsutveckling hör samman kan vi utläsa i förskolans läroplan (Skolverket, 

1998). En skola för alla enligt hur Nilholm beskriver den (2007) är något vi anser att alla 

skolor och förskolor ska sträva efter och all undervisning bör i största möjliga mån ske 

tillsammans, precis så som modersmålslärarna på avdelning Solen försöker att arbeta. 

Inkludering gällande flerspråkighet handlar för oss om att alla barn ska känna sig inkluderade 

i förskolan och vi menar att möjligheten till att få prata sitt modersmål i förskolan kan ge 

barnen en känsla av inkludering. Vi menar att trygghet är en otroligt viktig faktor för alla 

barn, oavsett bakgrund. Vi anser att trygghet är det som bör ligga till grund för allt arbete med 

barn och att det är viktigt att barnen känner sig trygga innan vi kan börja arbeta med annat. 

Är modersmålsstöd viktigt i förskolan?  
Modersmålsstödet sägs ha minskat med åren (Skolverket, 2002b), samtidigt har 

undersökningar visat att flerspråkigheten i Skåne har ökat under 2010 (Lahdenperä & Lorentz, 

2010). I Skans (2011) framgår det att det enbart är 15% av de flerspråkiga barnen mellan 1-5 

år som erbjuds modersmålsstöd i Malmö vilket vi menar kan leda till att barnen till slut inte 

har något språk alls och ingen möjlighet att uttrycka sina känslor och behov. Idag utgör de 

flerspråkiga barnen en stor del av den svenska förskolan och skolan och det talas mer än 

hundra olika språk i förskola/skola (Lahdenperä & Lorentz, 2010). För att förskolan ska 

kunna vara en social och kulturell mötesplats bör alla barn ha möjligheten till ett språk så att 

de på ett rättvist sätt kan möta varandra. Efter samtal med pedagoger på avdelning Solen fick 

vi fram många intressanta åsikter kring modersmålsstöd och huruvida barnen skall prata 

svenska eller ej när de är på förskolan. En av pedagogerna berättade att hon anser att det 
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viktigaste är att barnen är trygga i ett språk och att de i det kan uttrycka alla känslor och 

upplevelser på ett rättfärdigt sätt. Hon menar att barnen måste ha ett språk att gråta på och när 

de har det kan de lära sig ett nytt. Vi anser att det hon berättar verkar logiskt då alla barn 

måste kunna uttrycka sig på ett eller annat sätt och då spelar det ingen roll på vilket språk så 

länge de är trygga. Enligt vad modersmålsläraren i albanska berättade är det som vi tidigare 

nämnt många föräldrar som anser att svenskan är det enda barnen behöver kunna när de går i 

förskolan och skolan. Hon anser att många föräldrar idag är rädda att deras barn ska 

misslyckas på grund av att de har mer än ett språk och att de då inte ska kunna lyckas i skolan 

och arbetslivet. I Skolinspektionen (2010) kan vi läsa att det visade sig att det på många 

förskolor fortfarande finns de föräldrar som som önskar att barnen inte ska ha 

modersmålsstöd, då de anser att svenskan är det viktigaste språket för barnen att lära sig. 

Modersmålsläraren vi samtalat med menar att föräldrarna till de flerspråkiga barnen inte kan 

se att modersmålet kan hjälpa barnen i sin utveckling av det svenska språket.  

Om barn i skolåldern inte lyckas lika bra som sina jämnåriga kamrater på grund av att de har 

ett annat modersmål menar Skolinspektionen (2010) att detta oftast handlar om att det brister i 

pedagogers kunskap om barnens erfarenheter, behov och för att fokus bara läggs på det språk 

som barnet talar. Det framkommer även att det på många håll saknas kompetens bland 

pedagoger för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med de flerspråkigabarnen samt att 

pedagogerna gärna överlämnar den uppgiften till modersmålaläraren eller föräldrarna. 

Projektet påvisar vidare vikten av att pedagoger inte bara ser barnens språk utan även barnen 

som enskilda individer med olika behov och intressen (Skolinspektionen, 2010).  

Det framgår i vår studie att det finns en splittrad bild kring modersmålsstödet i förskolan. Då 

förskolan skall vara ett komplement till hemmet (Skolverket, 1998) menar vi att det är viktigt 

att vara tillmötesgående gentemot föräldrarna. Om föräldrarna inte anser att modersmålsstödet 

är viktigt för deras barn kan inte vi göra annat än att ge vår syn på det hela och sedan lämna 

beslutet helt och håller till föräldrarna. 

Som två enspråkiga skribenter, enligt skolverkets definition om flerspråkighet, är det svårt att 

sätta sig in i hur det är för de barnen som hamnar i det gränslandet som vi beskrev tidigare. Vi 

får genom vår studie uppfattningen om att det är viktigt att barnen får stöd i sitt modersmål. 

Detta på grund av att vi anser att det är alla barns rättighet att kunna kommunicera med sin 

släkt och familj och vi anser att det är fel att inte ge barnen möjligheten att ha mer än ett språk 

då vi menar att det är en stor tillgång i livet. I Skolverket (2002a) betonas barnens rätt till 

utveckling som tvåspråkig individ. Av erfarenhet vet vi båda att ett språk kan betyda mycket 
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och även om vi inte har ett annat modersmål så har vi båda släktingar som talar annat språk än 

svenska och att inte kunna kommunicera med dem är hämmande. Genom modersmålsstöd ger 

vi barnen en unik möjlighet att gå ut i livet med en stor språklig resurs och trygghet i att 

kunna utrycka sig. 

Vad är pedagogens ansvar i en flerspråkig förskola?  
Med pedagogen menar vi i detta fallet en pedagog som arbetar permanent på en förskola, vi 

menar således i detta fall ej modersmålsslärare då de i denna studie bara är på förskolan två 

dagar vardera och inte kan påverka verksamheten mer än under de dagarna. Pedagogers 

förhållningssätt skiljer sig mycket i arbetet med flerspråkiga barn och enligt vad vi har sett 

påverkar förhållningssättet det pedagogiska arbetet med flerspråkiga barn. Att skapa en god 

språklig lärandemiljö i förskolan är enligt Skans (2011) pedagogernas ansvar. Om du som 

pedagog väljer att arbeta på en mångkulturell förskola anser vi att det är viktigt att du som 

person inte är rädd för utmaningar, utan att du vågar ta på dig ansvaret för den språkliga 

lärandemiljön. Kommunikation är inte alltid självklart och många föräldrar har svårt för 

språket vilket kan leda till svårigheter. Vi anser att alla pedagoger på en mångkulturell 

förskola bör visa intresse för både barnens språk och kultur genom att exempelvis ta hjälp av 

föräldrarna i olika situationer. Detta anser vi är den bästa hjälp som går att få eftersom att de 

är specialister på sitt språk. En av pedagogerna på avdelning Solen berättar att hon har jobbat 

med flerspråkiga barn under en lång tid vilket har lett till att hon idag kan förstå vissa ord och 

begrepp. Hon berättar att många föräldrar blir glada när hon använder ord på deras språk och 

när hon ibland kan förstå vad de säger till sina barn. 
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SLUTORD 
Avslutningsvis vill vi hävda att vi har fått svar på vår frågeställning och att de svaren finns 

framställda i analys/resultat samt i diskussionen. Vår förhoppning är att denna studie ska 

väcka ett intresse för arbetet med flerspråkiga barn. Vi hoppas att en studie som den här ska 

locka fler pedagoger att söka information kring flerspråkighet och hur de kan arbeta med 

flerspråkiga barn. Fler studier som den här behövs för att lyfta flerspråkigheten och den 

mångkultur som idag råder på förskolor i Sverige. Vi vill hävda att pedagogers 

förhållningssätt är viktigt för arbetet i de här förskolorna. Vi måste som enskilda individer 

tänka på vad vi som pedagoger kan göra för att ge alla barn en trygg, lärorik och lustfylld tid 

på förskolan.  
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BILAGA 
Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej! 
 
Under förmiddagen onsdagen den 24 november och torsdagen den 25 
november samt torsdagen den 2 december och fredagen den 3 
december kommer vi, Marianne Björklöw och Sandra Tannus att vara på 
Humlan för att observera. Vi läser till förskollärare på högskolan i 
Halmstad och skriver nu vårt examensarbete som handlar om 
flerspråkiga barns vardag i förskolan. 
 
Vi kommer att titta på hur arbetet med flerspråkighet ser ut på Humlan, 
till exempel på hur det fungerar med modersmålsstöd samt hur 
verksamheten är planerad för att gynna barnens språkutveckling både 
när det gäller det svenska språket och modersmålet.  
 
Det material vi samlar in kommer enbart att användas i vår studie och 
allting kommer att vara helt anonymt. Undrar ni över något, så är ni 
välkomna att fråga eller maila oss eller våra handledare Mattias och 
Jeanette.  
 
Med vänliga hälsningar Marianne och Sandra 
 
 
 
Marianne Björklöw  Sandra Tannus 
Mail: marbjo08@student.hh.se  Mail: santan08@student.hh.se 
 
Mattias Nilsson  Jeanette Sjöberg 
Mail: mattias.nilsson@hh.se Mail: jeanette.sjoberg@hh.se 
 
 


