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Sammanfattning 

Allt större krav ställs på förskolor idag eftersom Sverige har en mångfald av människor med olika 

modersmål och flera barn kommer till förskolan utan det svenska språket. Enligt skollagen och 

förskolans läroplan ska pedagoger inom förskolan arbeta aktivt för att stödja barn i deras 

språkutveckling, men då flera barn har annat modersmål, än svenska, krävs det att pedagogerna får 

utökad kunskap angående flerspråkiga barns språkutveckling. Det blir i sin tur en angelägenhet för 

bland annat specialpedagoger att stödja pedagogerna i arbetet med de flerspråkiga barnen. Forskning 

visar att flerspråkiga barn ibland inte får det stöd som de är i behov av när det gäller deras 

språkutveckling. Detta kan i sin tur leda till att de inte blir inkluderade i sin förskoleverksamhet och att 

de dessutom riskerar att, senare i skolan, stöta på svårigheter i den språkliga- och sociala utvecklingen 

samt i sin kunskapsutveckling. Denna uppsats har som syfte att undersöka specialpedagogers 

erfarenheter av arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Studien bygger på en 

kvalitativ forskningstradition, där nio specialpedagoger, anställda i olika kommuners flerspråkiga 

förskolområden, har intervjuats angående deras arbete kring flerspråkiga barns språkutveckling. Våra 

resultat visar på arbete kring flerspråkighet, där faktorer som stödmaterial, mätinstrument, flerspråkiga 

pedagoger, språkutvecklande projekt, kompetensutveckling för pedagoger samt vårdnadshavares 

betydelse diskuteras. Undersökningen har visat att specialpedagoger och förskolor är medvetna om 

och arbetar aktivt för att de flerspråkiga barnen ska få utveckla sina språk i förskolan. Dock uttrycks 

att förskolan i vissa fall behöver bli bättre på att möta och inkludera flerspråkiga familjer, men att det 

kan saknas resurser för detta. Flerspråkiga pedagoger kan vara av stor betydelse i sådana sammanhang, 

men även vårdnadshavarna själva är av vikt för deras barns språkliga utveckling. Vad som visade sig 

vara gemensamt i inkluderingsarbetet var arbetet kring förskolans miljö, där specialpedagoger hade en 

betydelsefull roll i utvecklingsarbetet. 
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Förord 

Efter en intensiv höst har vi äntligen sammanställt vår uppsats. Under många tidiga mornar och sena 

eftermiddagar har vi letat forskning, intervjuat och skrivit uppsatsen alla delar tillsammans. Vi vill 

börja med att tacka våra nära och kära som ställt upp och stöttat oss i vårt arbete. Vi vill även tacka 

alla specialpedagoger som deltagit och gjort vår studie möjlig. Sist men absolut inte minst vill vi ge ett 

stort tack till våra handledare Eva Berglund och Liselotte Kjellmer för alla viktiga kommentarer och 

synpunkter under uppsatsens utformning. Nu ser vi fram emot att med stora kliv ta oss an de viktiga 

uppdragen som specialpedagogens yrkesroll innebär. 

Therese och Stina  

2016-12-27     
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Introduktion 

Denna uppsats bygger på forskning om barns språkutveckling där vi som blivande specialpedagoger 

försöker utröna vilka erfarenheter specialpedagoger i flerspråkiga områden har, i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Då barns språkutveckling är ett gemensamt intresse har vi som mål 

att belysa hur specialpedagogiken kan vara till hjälp för barn, med annat modersmål än svenska, när 

det gäller språklig kommunikation och inkludering i förskolans verksamhet. 

Inledning 

Sverige har idag en mångfald av människor med annat modersmål än svenska, där många barn på 

grund av sitt modersmål kan tänkas uppleva svårigheter i kommunikationen med andra. Språket är en 

förutsättning för att kommunicera och är "en del av vårt sociala arv" (Ytterhus, 2003, s. 155). I och 

med den ökade invandringen har samhället förändrats och frågan om att klara av att inkludera ställer 

krav på och utmanar det språkdidaktiska samt det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor (Björk-

Willén, 2015; Lorentz & Bergstedt, 2006). Förskolan är den första ingången i det svenska 

utbildningssystemet och 83% av Sveriges alla barn mellan 1–5 år är inskrivna i förskolan. Insikten om 

förskolans roll för barns kunskapsutveckling har bidragit till att förskolans läroplan Lpfö 98/10 

reviderats och belyser ytterligare vikten av språket i förskolan (Skolverket, 2010; Skolverket, 2013a; 

Lundqvist, Westling Allodi & Siljehag, 2015). 

Lundqvist, Westling Allodi och Siljehag (2015) menar att några av förskolans viktigaste uppgifter är 

att ta hand om och utbilda barn, att skapa ett gott socialt klimat som präglas av lek samt att förbereda 

barnen inför deras skolgång. Dessa uppgifter understöds av förskolans läroplan, Lpfö 98/10, där 

avsikten är att, utifrån riktlinjer och lagar, utforma en jämlik förskola av hög kvalitet, vilket bland 

annat innebär att förskollärarna har utbildning och ansvarar över barnens lärande (Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016). Förskollärare ska inte minst arbeta stimulerande när det gäller 

kommunikation och språkutveckling och det tydliggörs i förskolans läroplan att "barn med utländsk 

bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

andra kunskaper inom andra områden..." (Skolverket, 2010, s. 7). I skollagen understryks att barn med 

annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att, i förskolan, utveckla det svenska språket men också 

utveckla sitt modersmål (Skollagen, 2010:800, kap 8 10§). Trots skollagens och läroplanens direktiv 

visar en granskning gjord av Skolinspektionen (2010) att flerspråkiga barns kunskaps- och 

språkutveckling i många fall har stora brister och enligt samma granskning tyder resultaten på att 

flerspråkiga barn får sämre "förutsättningar att nå de nationella målen" i skolan (Skolinspektionen, 

2010, s.6).  

Sverige är också till stor del bostadssocialt segregerat där invandrade familjer är överrepresenterade i 

vissa bostadsområden. En viktig fråga är därför hur den pedagogiska situationen ser ut i förskolor som 

är placerade i sådana flerspråkiga områden; när det gäller att stimulera språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn? Nedan presenteras forskning kring barns språkutveckling och språkutvecklingen 

hos flerspråkiga barn samt vad ett inkluderande skolsystem kan innebära. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Här nedan lyfts fem centrala begrepp samt forskning kopplat till uppsatsen syfte och frågeställningar.     

Språkutveckling 

Redan innan ett barn föds startar en livslång process, språkutvecklingen. Hur varje individs språk 

sedan utvecklas och växer beror till stor del på dess omgivning (Bjar & Liberg, 2003). Begreppet 

språkutveckling bygger på att individer tillsammans producerar kunskap på ett eller flera språk 

(Skolverket, 2013b). Arnqvist (1993) beskriver att många studier visar att språkutvecklingen går extra 

fort hos barn i förskoleåldern och menar att förskoleåldrarna kan ses som en kritisk period i barns 

språkutveckling. Arnqvist påpekar att språkutvecklingen kan hämmas om förskolebarn inte får goda 

möjligheter att använda sitt språk. Risken med att inte använda sitt eller sina språk kan i sin tur 

påverka den sociala- och kognitiva utvecklingen (Skolverket, 2013b). I likhet med Arnqvist (1993) 

belyser också Abrahamsson och Hyltenstam (2003) förskoleåldrarna som den kritiska perioden i 

människans språkutveckling, vilket bland annat innebär att barn, under en viss period, måste utsättas 

för att höra och tala ett språk för att en normal utveckling av språket ska äga rum. Abrahamsson och 

Hyltenstam menar vidare att full behärskning av ett språk inte kan äga rum om språkinlärningen 

påbörjas efter den kritiska perioden, men detta är inget som kommer att diskuteras vidare då det ligger 

utanför fokus för denna uppsats. Inte heller kommer vi att gå in närmare på enspråkiga barns typiska 

språkutveckling. 

Flerspråkighet och modersmål 

Forskare inom språkforskning poängterar att begreppet flerspråkig avser barn som talar fler än två 

språk (Skolverket, 2013b). I detta arbete avser vi med begreppet flerspråkiga barn de barn som har ett 

andraspråk eller flera språk, dock inte teckenspråk. När det handlar om tidig flerspråkig språkinlärning 

brukar två typer nämnas, simultan och successiv inlärning. Den simultana inlärningen innebär att 

barnet utvecklar två språk jämsides och den successiva inlärningen innebär att ett språk i taget 

utvecklas (http://sprakligt.se/simultan-och-successiv-sprakinlarning/). De barn som inte har 

vårdnadshavare som talat svenska i hemmet upplever därför en form av tidig successiv språkinlärning 

när de börjar i förskolan och måste lära sig att tala svenska. Ett annat begrepp som återkommer i 

uppsatsen är modersmål som tidigare brukade kallas hemspråk och som avser det första språket barnet 

tillägnar sig eller det språk som hen identifierar sig med. Orsaken till förändringen av begrepp var att 

det som kallades hemspråk inte endast talades i hemmet och ersattes som sagt med begreppet 

modersmål, vilket inte heller har visat sig vara helt oproblematiskt (Skolverket, 2013b). En person kan 

alltså ha ett eller flera modersmål, men även om man har ett visst modersmål är det inte självklart att 

det är det bäst utvecklade språket, eller att individen kan kommunicera väl muntligt eller i skrift på 

modersmålet. Det är alltså vanligt att modersmålet trängs undan av majoritetsspråket, alltså det språk 

som de flesta talar i samhället. Ett väl utvecklat modersmål kan dock underlätta för individen att 

exempelvis klara skolarbetet eller att lära sig nya språk, lika väl som att behålla kontakten med 

släktingar och vänner och sin ursprungskultur. Begreppet modersmål att användas i detta arbete då 

även begreppet används i förskolans läroplan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010). 

http://sprakligt.se/simultan-och-successiv-sprakinlarning/
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Flerspråkig förskola 

I ett stödmaterial som getts ut av Skolverket (2013b) sammanställs flera forskares teorier och praktiska 

exempel kring arbetet med flerspråkiga barn inom förskolan. Ett centralt begrepp som lyfts i 

stödmaterialet, som även denna uppsats kommer att belysa, är begreppet flerspråkig förskola. 

Ljunggren (2013) beskriver begreppet flerspråkig förskola och menar att det handlar om en förskola 

där flera barn har olika modersmål. Skolverket (2013b) förtydligar att det inte är på grund av 

flerspråkiga barns närvaro i sig som gör förskolan till en flerspråkig institution. Vidare förklaras i 

Skolverkets (2013b) text att det som avgör om en förskola är flerspråkig har att göra med förskolans 

organisation, om det är en flerspråkig institution, det vill säga om förskolans profil är flerspråkig och 

bygger på flera språk än bara svenska. Denna uppsats kommer inte att belysa några resultat ifrån 

förskolor där institutionerna är uttalat flerspråkiga, men då detta begrepp, flerspråkig förskola, används 

av personalen på flera förskolor och av studiens informanter kommer begreppet i vår uppsats att syfta 

på en förskola som är svenskspråkig på institutionell nivå, men med en andel förskollärare och barn 

som har ett annat modersmål än svenska.  

Inkludering 

Begreppet inkludering har länge diskuterats och främst när det handlar om barn/elever i behov av 

särskilt stöd. Med begreppet inkludering menar vi att alla barn både utifrån sett men också själva 

upplever sig vara en del av förskolans verksamhet. Inkluderingsbegreppet fick sitt internationella 

genombrott 1994 i och med att Salamancadeklarationen kom (Nilholm, 2006). 

Salamancadeklarationen är en internationell rapport som beskriver hur arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd skall bedrivas (UNESCO, 1994/2006). När deklarationen översattes till svenska blev 

begreppet inclusion översatt till integration, vilket också medförde en diskussion och framväxt av 

begreppet inkludering, som i diskussioner mer eller mindre kommit att likställas med begreppet 

integration (Nilholm, 2006). För att lyfta fram begreppet inkludering i de olika verksamheterna kan det 

tänkas att specialpedagogen har en central och betydelsefull roll och enligt examensförordningen är 

specialpedagogens uppgift att ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta 

behoven hos alla barn och elever” (SFS 2011:688, s. 12). 

Flerspråkiga barn i förskolan och arbetet med deras språkutveckling 

Många flerspråkiga barn kommer för första gången i kontakt med det svenska språket via förskolan 

och flera barn i förskolan, närmare vart femte barn, har idag ett annat modersmål än svenska. Att 

många barn har ett annat modersmål än svenska medför att allt högre krav ställs på förskolan än 

tidigare (Skolverket, 2013a; Skolverket, 2013b). Kraven innebär bland annat att ett inkluderande 

arbetssätt är nödvändigt samt att förskolans pedagoger strävar efter att ta till vara på alla barns 

modersmål och se dessa som en tillgång i verksamheten (Svensson, 2012). Forskning visar att om 

flerspråkiga barn bemöts med att synen på deras modersmål är en tillgång på förskolan kan det bidra 

till att barnen använder alla sina språk och utvecklar dessa vidare. Det kräver att pedagogerna 

utvecklar sin kunskap och pedagogiska skicklighet angående flerspråkighet (Skolverket, 2013b). I en 

undersökning gjord av Skans (2011), på en flerspråkig förskola, poängterar förskollärarna i studien att 

språkutveckling är av största prioritet när det gäller alla barnens språk. Det är också av extra stor vikt 

att pedagogerna är närvarande i de flerspråkiga barnens vardag för att på olika sätt kunna stödja barnen 

i deras språkanvändning (Häll, 2013). Bruce (2013) lyfter vikten av att barn ges möjlighet att använda 

sitt språk vid många tillfällen i förskolan, vilket betyder att det behöver finnas tillfällen för alla barns 

röster att bli hörda. 
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I en studie av Kultti (2012) framkommer att flerspråkiga barn i förskolan inte får rätt stöd i 

utvecklingen av sitt modersmål. Däremot visar Kultti att förskolan bidrar till barnens utveckling av det 

svenska språket som på så vis bidrar till inkludering eftersom svenska vanligen är ett gemensamt språk 

på förskolan. Resultaten visar också att med hjälp av metoder som sånger, lekar och samspel ges de 

flerspråkiga barnen större möjlighet till att lära sig det svenska språket och kan på så sätt allt mer göra 

sig förstådda hos de andra barnen på förskolan (Kultti, 2012). 

Skans (2011) belyser att det kan bli problematiskt för flerspråkiga barn att få möjlighet till att uttrycka 

sig på sitt modersmål i förskolan, då det inte alltid finns några flerspråkiga pedagoger som kan stödja 

barnet i sitt modersmål. Däremot lyfter skolverket (2013b) att om flerspråkiga pedagoger finns 

tillgängliga på förskolan ska dessa inte liknas vid en representant för det språk som de talar, utan de 

ska verka som en personal med ytterligare en språklig kompetens. Denna språkliga kompetens menar 

Skolverket (2013b) givetvis ska användas som stöd vid behov i kontakt med barnen och deras 

vårdnadshavare. Vidare lyfter Skolverket (2013b) vikten av att förskolan, i kontakt med 

vårdnadshavare, tar reda på hur vårdnadshavarna tänker kring sitt barns språkutveckling, vad gäller 

modersmålet och det svenska språket. Vårdnadshavare bör informeras vilka resurser barnen, på 

förskolan, har att tillgå och hur förskolan kan stödja barnet i utvecklingen av sina olika språk 

(Skolverket, 2013b). 

Svensson (2012) menar att det är mycket viktigt att flerspråkiga barns ordförråd tidigt behöver 

stimuleras, i både sitt förstaspråk och i sina andra språk. Hon menar att ett rikt ordförråd kräver en 

stimulerande språkmiljö och att barn tidigt bör få tillgång till sådana miljöer. Vidare poängterar 

Svensson att flerspråkiga barn med ett litet ordförråd, i sitt andraspråk, riskerar att få en negativ 

kunskapsutveckling, som därmed kan påverka barnets skolgång. I en norsk studie av Rodge, Melby-

Lervåg och Lervåg (2016) var syftet att undersöka hur en förskola, med hjälp av ett 

behandlingsprogram, skulle kunna utöka språkkunskaperna hos barn, med annat modersmål än norska. 

I likhet med Svenssons (2012) forskning visade även den norska studien att flerspråkiga barn behöver 

få stimulans i sitt ordförråd, på alla sina språk, redan i förskoleåldern för att få bättre förutsättningar 

för fortsatta studier (Rodge, Melby-Lervåg & Lervåg, 2016). Svensson (2012) menar att högläsning av 

böcker kan vara ett sätt att öka barnens ordförråd, men lyfter också att det beror på hur förskollärarna 

använder sig av högläsningsstunderna. Om barnen inte får samtala om innehållet i böcker utan endast 

lyssna på den pedagog som läser kan de finnas en risk för att barnen slutar att lyssna och blir 

ointresserade. Får barnen däremot samtala om bilder och om det lästa kan det skapas en nyfikenhet 

hos barnen som kan generera i inlärning av en mängd nya ord. 

Mätinstrument och stödmaterial i förskolan 

Enligt förskolans läroplan Lpfö 98/10 ska pedagogerna i förskolan kontinuerligt följa upp och 

utvärdera barns utveckling och lärande för att på så sätt kunna stödja varje enskilt barns språkliga 

utveckling (Skolverket, 2010). Mätinstrument och stödmaterial kan fungera som verktyg för att 

kartlägga vart varje barn befinner sig i sin språkliga utveckling. SIT är ett Språkligt Impressivt Test för 

barn, som är avsett att användas för tal- och specialpedagoger samt av logoped, för barn med 

språkförsening. Testet uppskattar ett barns förmåga att förstå det svenska språket 

(https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-

bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/). 

Utifrån en studie av Björk-Willén (2015) beskrivs det att flera förskolor använder sig av bland annat 

bedömningsmaterialet TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) för kartläggning av barns 

språkutveckling. TRAS-materialet är ett bedömningsmaterial som utgår ifrån observation för 

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/
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svensktalande barns språkutveckling och Björk-Willén (2015) menar att materialet "inte tar hänsyn till 

barns övriga modersmål" (s. 148). I de sammanhang TRAS-materialet används, för flerspråkiga barn, 

kan ett missvisande resultat sammanställas, vilket kan leda till att barnet förminskas, vad gäller den 

språkliga förmågan (Björk-Willén, 2015). 

Det finns barn som på grund av svårigheter i språk och kommunikation behöver alternativa vägar till 

talat språk för att möjliggöra kommunikation, de kan behöva AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation). Den vanligaste AKK-metoden är TAKK (Tecken som AKK) som används samtidigt 

tillsammans med det talade språket (http://www.teckna.se/takk_folder_utskrift.pdf). Björk-Willén 

(2015) anser att AKK är till för att stödja barn i behov av särskilt stöd, men menar att flera förskolor 

använder detta stödmaterial till de flerspråkiga barnen. Detta menar Björk-Willén (2015) kan liknas 

vid att förskolor gör en bedömning om att flerspråkiga barn är i behov av särskilt stöd, vilket hon 

förtydligar bygger upp ett annorlundaskap i barngruppen. Vidare lyfter Björk-Willén (2015) att 

forskning inte visar på att AKK skulle främja flerspråkiga barns språkutveckling, men förklarar att 

användandet av AKK i övrigt inte är något negativt för barngrupper i stort. Till skillnad från Björk-

Willén (2015) menar Solano (Personlig kommunikation, 20 december 2016) att AKK kan användas 

som stöd för flerspråkiga barns språkutveckling för att möjliggöra för kommunikation och för att 

skapa delaktighet i barngruppen på förskolan (http://www.takkforspraket.se/sv/s0). 

Språkutvecklande arbetssätt är något som en språkforskare, vid namn Veli Tuomela, förespråkar. Han 

utbildar pedagoger angående flerspråkiga barns utveckling i sitt andraspråk. Hans forskning bygger på 

fem språkpedagogiska principer: Språkutrymme, upplevelser, rikt språkbruk, språknivå och 

begriplighet, där principerna innefattar att pedagogerna ska bli medvetna om hur de pratar till barnen, 

vad de använder för begrepp samt att barnen själva ska få talutrymme (Personlig kommunikation, 3 

april 2012). 

En inkluderande förskola i relation till barn med flerspråkighet  

Eftersom många barn går i förskolan krävs det att den pedagogiska verksamheten håller en hög 

kvalitet och bygger på ett inkluderande synsätt. Genom att tillgodose alla barns behov ska 

verksamheten genomsyras av kunskap och kompetens, vilket poängteras i en rapport av 

Vetenskapsrådet (2015). Trots skollag och styrdokument verkar inte svenska skolsystemet alltid nå de 

mål som önskas, när det handlar om att inkludera barn och elever, oavsett behov, i förskola och skola 

(Helldin, 2007; Nilholm, 2006).  I en forskningsstudie gjord av Ytterhus (2003) undersöktes barns 

sociala samvaro på fem norska förskolor, där hennes resultat visade att barn med annat språk än norska 

inte fick det individuella stöd som de behövde och därmed inte blev inkluderade i verksamheten. 

Björk-Willén (2006) har genomfört en studie på två flerspråkiga förskolor, en australiensisk och en 

svensk. Studien handlar i likhet med Ytterhus (2003) om flerspråkiga barns sociala samvaro och 

deltagande i förskolans verksamhet. Resultatet visar på att barnen i studien använder flera språk 

dagligen för att öka möjligheterna för att samspela med andra barn i barngruppen. Slutligen visar 

Björk-Willéns (2006) studie hur betydelsefullt socialt samspel är för tillhörighet på förskolan, men 

frågan är då hur förskolan kan arbeta för att flerspråkiga barn inkluderas i verksamheten? Och kan 

bristen på individuellt stöd och brister i inkluderingsarbetet vara en orsak till att flerspråkiga barn 

senare i skolan inte har samma förutsättningar att nå målen? 

Genom att förskolan anammat ett inkluderande synsätt kan barns sociala och akademiska utveckling 

påverkas positivt, vilket kan skapa bättre förutsättningar för elevernas fortsatta studier (Lundqvist, 

Westling Allodi & Siljehag, 2015). För att öka möjligheterna till inkludering skulle förskolans 

verksamhet kunna tänkas organiseras likt det nätverk som Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) 

http://www.teckna.se/takk_folder_utskrift.pdf
http://www.takkforspraket.se/sv/s0
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lyfter inom skolforskning. Detta nätverk bygger på att flera skolor samarbetar och på ett effektivt sätt 

tar till vara på samhällets resurser för att hjälpa och stötta elever och deras familjer. Nätverket, 

beskriver författarna, kan bidra till ett mer rättvist skolsystem och minska de klyftor som finns i 

samhället (Ainscow, Dyson, Goldrick & West 2012). Nätverket skulle kunna fungera även i förskolans 

organisation, där specialpedagoger skulle kunna leda utvecklingsarbetet och tillsammans organisera 

samhällets olika professioner och deras samarbete, för att på så sätt, undanröja eventuella hinder för 

barn och familjer i förskolan. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att förskolan idag är en internationell plats, där barn med olika 

språk möts och där vikten av språkligt stöd är av betydelse. De som arbetar inom förskolan ska följa 

de lagar och riktlinjer som lyfts i skollag och läroplan, dock visar forskning att många flerspråkiga 

barn har brister i sin språkliga utveckling och riskerar därför att inte målen senare i skolan. En av 

specialpedagogens uppgifter är att skapa de bästa förutsättningarna för det enskilda barnet och 

barngruppen och utgör då en central roll i förskolans verksamhet. Då forskningen poängterar att barn 

som får utveckla sitt modersmål har större förutsättningar att ta sig an ytterligare språk kan en ställa 

sig frågande till om förskolan faktiskt prioriterar utvecklingen av olika modersmål och hur dessa 

modersmål kan få en naturlig plats i förskolans verksamhet. Då forskningen visar på att språket har 

stor betydelse för interaktion och samspel blir även inkludering något som förskolans personal 

behöver reflektera kring och speciellt när det handlar om hur flerspråkiga barn kan inkluderas i 

verksamheten. Utifrån detta kommer denna uppsats att försöka belysa flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan. Vidare presenteras studiens syfte och de frågeställningar som denna 

uppsats kommer att belysa.  

Syfte 

Syftet är att undersöka specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan.  

Frågeställningar 

o Hur beskriver specialpedagoger begreppen språkutveckling och flerspråkighet? 

o Hur beskriver specialpedagoger arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan? 

o Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med att inkludera flerspråkiga barn i förskolan? 
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Metod 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ 

datainsamlingsmetod. Då syftet med intervjuerna är att få syn på specialpedagogers erfarenheter och 

arbete har den intervjuform som Kvale och Brinkmann (2009) kallar den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun, använts som metod. Denna intervjuform bygger på en forskningsintervju som, 

författarna menar, handlar om att få fram kunskap från den intervjuade genom "...omsorgsfullt ställda 

frågor och lyhört lyssnande..." (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Inför intervjuerna sammanställdes 

en intervjuguide i samråd med uppsatsens handledare, där frågorna byggde på uppsatsens syfte och 

frågeställningar. För att ta del av intervjuguiden, se Bilaga 1. 

Urval 

Som ett första steg i urvalet besöktes en hemsida tillhörande en kommun, i en mellanstor stad, i 

Sverige. På hemsidan valdes de förskolor som var placerade i flerspråkiga områden ut och deras 

förskolechefer kontaktades via mail. Vid mailkontakt med förskolecheferna framkom mailadresser till 

tre specialpedagoger som kontaktades och därefter valde att medverka i studien. En specialpedagog 

mailades även efter att en av uppsatsens skribenter fått specialpedagogens namn av en bekant. Då det 

var svårt att få informanter till studien kontaktades även tre andra kommuner, på samma sätt som 

beskrivits ovan. I dessa tre kommuner valde tre specialpedagoger att medverka i studien. Som ett sista 

försök till fler medverkande skickades en förfrågan på ett socialt forum ut, där specialpedagogik 

diskuteras. Där valde två specialpedagoger att delta. Totalt valde nio specialpedagoger att medverka i 

studien.  

Specialpedagogerna i denna studie har arbetat allt ifrån tre månader upp till sjutton år, mot flerspråkiga 

förskolor. Några av informanterna har utöver arbete i flerspråkiga områden också varit verksamma 

inom andra områden men också inom andra skolformer. Som tidigare nämnts har nio specialpedagoger 

(8 kvinnor och 1 man) medverkat i studien och dessa specialpedagoger är verksamma i fem 

kommuner. Alla specialpedagoger har fått fingerade namn i uppsatsen. 

Genomförande 

Alla specialpedagoger som valde att delta i studien tilldelades intervjuguiden via mail och fick också 

information om uppsatsens syfte och frågeställningar. Specialpedagogerna gav förslag på tider, datum 

och plats för genomförande av intervju. Därefter valdes lämpligast tidpunkt ut av uppsatsens 

skribenter. Fem av intervjuerna gjordes på specialpedagogernas arbetsplatser, en genomfördes på ett 

bibliotekscafé, i en av kommunerna, och tre intervjuer genomfördes på telefon. Intervjuerna varade 

mellan 20–45 minuter och spelades in, med hjälp av en röstinspelningsapp, på en mobiltelefon. Under 

intervjuerna bestämdes det att en av uppsatsens skribenter ställde frågorna och en tog hand om 

ljudupptagningen och förde anteckningar om så behövdes. Om oklarhet uppstod eller nya frågor 

tillkom ställdes följdfrågor utöver intervjuguiden. Intervjuerna transkriberades med hjälp av ett 

ordbehandlingsprogram på dator. Alla transkriberingar och utskrifter har genomförts av båda 

skribenterna, till denna uppsats, för att på så sätt säkerställa att ingen viktig detalj gått förlorad i 

informanternas svar som kunnat varit avgörande i en senare analys (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Innehållsanalys av intervjuer 

Alla intervjuer lästes igenom tillsammans och de svar som kunde likställas med uppsatsens 

frågeställningar färgkodades. Alla informanters intervjusvar tilldelades en varsin färg. Därefter 

klipptes informanternas intervjusvar ut och klistrades in under en av uppsatsens tre frågeställningar. 

Istället för de färgkodade intervjusvaren valdes fingerade namn ut till varje informant. Vid senare 

eftertanke ändrades några av de valda namnen till könsneutrala namn, då risken fanns att röja någons 

identitet. Vidare söktes likheter och skillnader i informanternas svar för att sedan skapa en 

sammanhängande text, där det upptäcktes att ytterligare rubriker behövdes, utöver de tre 

frågeställningarna som är uppsatsens huvudrubriker i resultatdelen. I slutet av varje huvudrubrik finns 

en underrubrik där en sammanfattning av informanternas svar gjorts. Dessa underrubriker kallas för 

sammanfattande kommentarer.  

Etiska överväganden 

I detta arbete har följande forskningsetiska aspekter beaktats; Samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att 

deltagare har givit sitt samtycke för att medverka i studien. Informationskravet handlar om att alla 

deltagare har fått information om studiens syfte samt att medverkan är frivillig och kan avslutas när 

deltagaren som helst önskar. Nyttjandekravet har beaktats genom att insamlat material endast använts 

för bearbetning och redovisning i denna studie. Konfidentialitetskravet innebär att alla medverkande i 

studien är avidentifierade. Tystnadsplikt och sekretess är ytterligare två etiska aspekter som tagits 

hänsyn till i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). Alla specialpedagoger har fått fingerade namn för 

att säkerställa att ingen identitet röjs utan förblir anonym.  

Resultat 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som har genomförts med de nio specialpedagoger 

som medverkat i studien. Specialpedagogerna har valts att kallas Robyn, Dani, Kim, Linda, Charlie, 

Astrid, Karin, Emma och Sasha. Att alla fingerade namn lyfts frekvent igenom resultatdelen är ett 

medvetet val då vi anser att alla specialpedagogernas svar har en viktig innebörd. Däremot vill vi 

upplysa om att läsaren inte bör fokusera på vilken specialpedagog som sagt vad utan på det innehåll 

som belyses. Resultatet är uppdelat i tre kapitelrubriker som också är uppsatsen tre frågeställningar. 

Detta för att läsaren lätt ska hänga med i texten. I slutet av varje kapitelrubrik redovisas 

Sammanfattande kommentarer. Resultatet kommer vidare att diskuteras i resultatdiskussionen. 

Hur beskriver specialpedagoger begreppen 

språkutveckling och flerspråkighet? 

Här nedan lyfts specialpedagogernas svar om språkutveckling och flerspråkighet uppdelat och 

sammanfattas sedan under samma rubrik, sammanfattande kommentarer. 
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Specialpedagogerna om språkutveckling  

Karin menar att språkutveckling handlar om samspel och börjar redan då barnet kommer till världen 

och eftersom alla människor har någon form av språk beskriver Dani och Linda att språkutveckling är 

något som alla går igenom. Språket utvecklas när barnet har tillgång till språklig stimulans, vilket 

Charlie och Emma tydliggör, sker genom kommunikation och samspel. På så sätt, menar Kim att 

barnet kan göra sig förstådd gentemot andra barn. 

Språkutvecklingen är den språkliga och verbala utvecklingen, vilket bland annat handlar om begrepp 

och ordförståelse, förklarar Astrid och Kim. Linda menar att språkutveckling handlar om att lära sig 

många ord och att bygga upp ett ordförråd, vilken hen beskriver, kan göras genom att benämna saker i 

sin omgivning på ett tydligt sätt "det är ett språkutvecklande arbetssätt". 

Robyn beskriver språkutveckling som det viktigaste uppdraget i förskolan, då hen anser att allt bygger 

på att barnet har ett språk. Robyn menar även att språkutveckling handlar om att utmana barn i deras 

språk. Sasha beskriver att språkutveckling är att möta varje barn utifrån deras proximala 

utvecklingszon och på så sätt öka förutsättningarna för att barnet ska få utveckla språket på bästa sätt. 

Detta menar även Emma som förklarar det som att "...bygga där barnet är, gå utifrån barnets nivå...". 

Specialpedagogerna om flerspråkighet 

Flerspråkighet är att "barnet får duscha i alla språk eller inte alla språk men alla ord och begrepp", 

uttrycker Charlie. Detta menar även Emma som beskriver att flerspråkighet är en mångfald av ord och 

begrepp. Charlie och Kim förklarar att när en är flerspråkig ska man kunna två eller flera språk som 

utvecklas dagligen. 

Sasha och Dani anser att flerspråkighet är när ett barn behärskar flera språk. Vidare, poängterar Sasha, 

att de flesta svenskar kan ses som flerspråkiga eftersom flertalet kan engelska och Dani menar att ett 

barn kan ha två modersmål, men prata tre språk i hemmet då vårdnadshavare kan ha olika modersmål. 

Linda hävdar att flerspråkighet "helt enkelt" är när ett barn har tillgång till flera språk, vilket, hen 

anser, är en tillgång för barnet. Vidare, förklarar Linda, att ett barn kan mötas av flera språk i hemmet, 

där mamman har ett språk, pappan ett annat språk och sedan ett tredje språk som de talar med 

varandra. Barnet får då tillgång till, redan nämnda språk, samt de språk som barnet möts av i 

förskolan. 

Astrid, Karin och Robyn menar att flerspråkighet är när barn har ett annat modersmål eller har flera 

modersmål som de omges av i vardagen, vilket, både Astrid och Robyn beskriver, är en tillgång i 

förskolan. Vidare, poängterar Astrid, att det är en rikedom att få lära sig och kunna flera språk.  

Sammanfattande kommentarer 

Det kan konstateras att begreppet språkutveckling beskrivs som viktigt i förskolan och bland annat 

innefattar samspel, kommunikation, ordförståelse och begrepp samt att möta barn på deras individuella 

språknivå.  

När det handlar om begreppet flerspråkighet, beskrivs det att ett barn som behärskar två eller flera 

språk anses vara flerspråkig. Flerspråkighet anses vara en tillgång för barnet, men också för förskolan, 

vilket beskrivs som en rikedom. Flerspråkighet anses innebära en mångfald av ord och begrepp och 

det poängteras att de flesta människor i Sverige är flerspråkiga, då många lär sig engelska i tidig ålder.  
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Hur beskriver specialpedagoger arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan?  

Här kommer fem olika rubriker att presenteras, där varje rubrik bygger på områden som inryms inom 

frågeställningen ovan. Varje område avslutas med sammanfattande kommentarer som senare 

diskuteras i uppsatsens resultatdiskussion. 

Mätinstrument och stödmaterial för flerspråkiga barns språkutveckling 

Linda och Astrid beskriver att de använder SIT (Språkligt Impressivt Test), vilket är ett av flera 

språktest som används av logopeder, för att mäta barns språkförmåga. Linda berättar att materialet 

innehåller en saga, där svårighetsnivån ökar i grad ju längre man läser. Vidare, förklarar Linda, att 

barnets språknivå kategoriseras in i olika åldersgrupper i SIT-materialets tillhörande mall, men detta, 

poängterar hen, inte ska läggas fokus på i förskolan. Linda tydliggör sedan att materialet SIT inte ska 

överanvändas, eftersom "vi mäter inte barn i förskolan", utan materialet kan användas som stöd för att 

ta reda på vart barnet befinner sig i sin språkliga utveckling. Sedan kan en utvärdera om materialet har 

hjälpt barnet framåt i sin språkutveckling. Linda menar att pedagoger inte behöver ha SIT i 

verksamheten och att de heller inte har den tiden att mäta var alla barn befinner sig. Linda förklarar att 

hen endast använder SIT på de barn där hen, utifrån exempelvis observation, upplever att barnet inte 

hänger med eller förstår vad som händer i de språkliga sammanhangen. 

Materialet TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling), som Astrid berättar att hen använder, är ett 

slags mätinstrument för att se var ett barn befinner sig i sin språkliga utveckling. Karin belyser att 

pedagogerna på hennes förskolor också arbetar utifrån materialet TRAS. Hen menar att pedagogerna 

checkar av det individuella barnets styrkor och utvecklingsbehov för att sedan sammanställa detta till 

något, som Karin benämner, språkmatris. Denna språkmatris tar sedan Karin hand om för att hålla koll 

på barnets språkmål. TRAS-materialet används till alla barn och Karin anser att det fungerar som ett 

främjande och förebyggande material. Karin berättar att hen använder TRAS-materialet dagligen för 

att på så sätt synliggöra ”handlar det om vad barnet kan producera eller handlar det om vad barnet kan 

förstå”. Även, Charlie nämner, att någon förskola i hens område arbetar utifrån TRAS-materialet, men 

påpekar att TRAS inte uttalat ska användas för de flerspråkiga barnen, utan är något som används för 

alla barn. 

Kim använder ett observationsschema för att, bland annat, undersöka barns förmåga att uttrycka sig 

där Kim, tillsammans med förskollärare, studerar om barnet kan "be om någonting", "berätta 

någonting", "få någon att göra någonting" och "säga vad dom tycker om något" för att därefter få en 

bild av var stöttning, i språket, behövs. Sasha lyfter samarbetet med BVC, när det gäller barnens 

språkutveckling, vilket även, Dani nämner. Hen menar att BVC gör åldersindelade språktester vilket, 

hen menar, medför en risk eftersom "vartenda barn här blir diagnostiserat med språkförsening". 

Tydlig pedagogik kan innefatta bilder och tecken, vilket Charlie berättar, används som ett ”budskap 

till alla pedagoger”. Hen nämner att det finns stödmaterial att tillgå, för flerspråkiga barn, men det är 

inget som används frekvent på förskolorna, dock är det något som pedagogerna har kännedom om. 

Astrid poängterar att barn tidigt bör mötas av bilder som stöd för kommunikation och Karin berättar 

att hen arbetar mycket med bilder för att få syn på barns ordförståelse. Hen lyfter att bilder kan 

användas under lek och i spel för att se vad barnet hör, förstår eller kan uttrycka, vilket kan vara 

betydelsefullt för att på så sätt stödja barnet på rätt nivå. Dani menar att det saknas mätinstrument i 

förskolan eftersom att enskilda barn inte ska bedömas, men ser en vinst med vissa 

kartläggningsmaterial, så som språkdomäner, vilket, hen förklarar, skulle kunna fungera som ett 
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arbetsmaterial för att få en helhetsbild av barns språkutveckling och om det har gått framåt. Linda 

berättar att språkstödjande arbete kan vara användbart när ett barn är sen i språket, vilken hen menar 

kan vara till nytta även för barn med annat modersmål och innefattar bildstöd samt stödtecken. Dani 

berättar att man kan använda rim och ramsor, AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) och 

TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation), men inte för att ersätta språket, utan 

som en förstärkning av det talade språket.   

Robyn, Emma, Dani och Charlie använder inga mätinstrument i sitt arbete. Däremot, berättar Emma, 

att hen har kontakt med både BVC och logoped som i sin tur använder sig av mätinstrument. Sasha 

menar att det kan vara svårt att hitta fungerade mätinstrument som passar det individuella barnet, men 

berättar att pedagogerna i verksamheten har en checklista, som stöd, om de är osäkra på ett barns 

språkutveckling. 

Sammanfattande kommentarer  

SIT är något som lyfts och används för att identifiera var barn befinner sig i sin språkliga utveckling, 

dock beskrivs materialet inte vara självklart till flerspråkiga barn. Vidare nämns materialet TRAS som 

används i några verksamheter, men inte heller detta material beskrivs vara effektivt för flerspråkiga 

barns språkutveckling. Bilder, rim och ramsor, AKK samt TAKK rekommenderas och används för 

flerspråkiga barn i flera förskolor. Då BVC och logoped utför språkliga tester beskrivs användningen 

av mätinstrument i förskolan som låg, men däremot efterfrågas ett användbart mätinstrument till 

förskolan, för att identifiera behovet av stöd, hos flerspråkiga barn. Samtidigt lyfts förskolans 

bestämmelser om att barns utveckling inte ska mätas eller bedömas. 

Arbetet kring flerspråkiga barns språkutveckling 

Karin, Astrid och Dani lyfter vikten av att pedagoger i sitt arbete med barns språkutveckling pratar 

mycket, har ett tydligt kroppsspråk och benämner allt som händer, vilket de bland annat menar kan ge 

barnen en mångfald av begrepp. Dani tydliggör vikten av att pedagoger pratar med barnen om 

gemensamma upplevelser samt att "säga rätt ord för rätt sak". Lyhörda pedagoger är något som 

Charlie talar för då barn behöver utmanas språkligt och hen beskriver hur viktigt det är med ordlekar 

samt att barnen får ”leka fram språket”, vilket även, Robyn nämner, är viktigt för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Vidare, poängterar Charlie, att både svensktalande- och flerspråkiga barn gynnas av 

ett lekfullt arbetssätt och menar att det inte ska vara någon skillnad på barn, förutom att flerspråkiga 

barn kan behöva extra tydlig pedagogik. Fortsättningsvis, menar Charlie, att med hjälp av 

bildscheman, bilder och tecken kan man göra vardagen, i förskolan, så tydlig som möjligt.  

"Nummer ett" i flerspråkiga barns språkutveckling handlar om det sociala samspelet och att kunna 

göra sig förstådd, oavsett om barnet har, ett verbalt språk eller endast ett kroppsspråk, hävdar Kim. 

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande är viktigt för att flerspråkiga barn ska känna sig 

välkomna och våga ta kontakt med andra barn, menar Emma. Hen berättar att pedagoger i förskolan 

kan vägleda de flerspråkiga barnen i leken. Sasha menar att vårdnadshavares kunskaper är av nytta då 

de kan skriva ner ord, på sitt språk, och lämna på förskolan. Det kan vara ord som de använder hemma 

i samspelet med sitt barn, som barnet känner igen, för att pedagoger lättare ska kunna stödja barnet när 

det behöver trygghet eller tröst på förskolan, menar Sasha. 

 "Anknytning och trygghet och relationer", anser Karin, är viktigt när det gäller flerspråkiga ett- och 

tvååringar och nämner att sång och ramsor är viktigt för de små barnen. Dani tydliggör också att 

relationer är "a och o" när det handlar om språkutveckling och poängterar att när pedagoger visar sig 

intresserade av vad barn har att säga "föds viljan att kommunicera". Karin hävdar att äldre barn ofta 
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har andra språkliga behov, men att samma material ibland kan användas för både en treåring och en 

sexåring. Samtidigt, berättar Karin att hen upplever, att det är svårt att generalisera språkförmågan 

efter ålder, det viktiga, menar hen, är att möta barnet där det befinner sig, vilket även Sasha lyfter 

vidare. Hen menar att pedagogerna ska utgå ifrån barnets individuella utvecklingszon och bygga 

vidare på barnets styrkor. Dani lyfter också barnets utvecklingszon, men anser att när det gäller 

språkutveckling, för flerspråkiga barn, kan ett språkutvecklande arbetssätt tillämpas, vilken hen 

beskriver som "vi gör som när barnen är bäbisar, alltså vi pratar, benämner saker vi gör, titta nu sätter 

jag på skon". Däremot, menar Dani, att det finns en risk med att fästa sig vid språkutvecklande 

arbetssätt för specifika åldrar, då det finns femåriga barn som är som ettåringar, men Dani förklarar det 

som att se individen, dess behov och förutsättningar samt att inte fokusera på åldern. Linda arbetar 

också med språkutvecklande arbetssätt, vilket, hen menar, innebär att ”benämna allt man ser o allt man 

gör”. Hen menar att ett språkutvecklande arbetssätt kan användas för barn som utvecklar sitt 

andraspråk. 

Med flerspråkiga barn i verksamheten, anser Robyn, att det ställs andra krav på pedagogerna och 

uttrycker att det finns en viss okunskap när det gäller arbetet med dessa barn. Vidare, menar Robyn, att 

uppdraget med att stötta barns modersmål i förskolan inte varit tydligt och allmänt känt samt att det 

behövs kompetens om vad flerspråkighet innebär och hur en kan arbeta med det i förskolan. Vidare, 

beskriver Robyn, en önskan om att förskolorna i området skulle ha utbildade pedagoger, som har 

svenska som modersmål, men som även kan andra språk. Robyn tydliggör att dessa förutsättningar 

inte finns idag, vilket ”man måste börja fundera på annars blir det svårt och lyckas”. 

Robyn berättar om en pojke, ”som hade svårigheter i språket”, men som fick stöd i språkutvecklingen 

då verksamheten var välorganiserad. Med en tydlig verksamhet kan barnen upplevas mer trygga, 

menar Dani, men även med hjälp av tydliga rutiner, som Karin lyfter, kan de flerspråkiga barnen lära 

sig de rutiner som finns på förskolan och på så sätt minska den energi som de tidigare har behövt lägga 

på att avkoda vad som ska hända, vilket gör att barnen kan fokusera mer på lärandet. Robyn lyfter att 

motoriken "är grundläggande för barns utveckling" och menar att mycket stillasittande gör att det inte 

blir "den utveckling" och de "förutsättningar som behövs i hjärnan". För att skapa "långsiktiga 

lösningar", menar Robyn, att miljön och systemet behöver ses över. Förskolans miljö ska stimulera till 

att "tillgodogöra sig språk" och att det ska vara "lätt att ta till sig språk, på olika sätt", menar Karin. 

Sasha lyfter också struktur samt förhållningssätt som viktiga delar för flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

Med ursprung från Brasilien, har ett projekt genomförts, under flera år på Robyns förskolor. Projektet 

innebär att flerspråkiga barn från förskolan, med hjälp av musikpedagoger, får lära sig spela 

instrument tillsammans, berättar Robyn. Barnen som ingår i projektet deltar från fem års ålder till ca 

tio års ålder och Robyn menar att det har givit positiva resultat för den språkliga utvecklingen. 

Sammanfattande kommentarer 

Att pedagoger är lyhörda, pratar mycket med barnen och benämner saker i vardagen är något som 

beskrivs vara viktigt för barns språkutveckling. Det nämns även att pedagoger ska vara tydliga i sitt 

kroppsspråk och lära barnen utifrån ett lekfullt arbetssätt. En tydlig verksamhet samt tydliga rutiner, 

vilket kan innebära bildscheman, bilder samt tecken, anses vara ett stöd för barn som inte har det 

svenska språket fullt ut. Förhållningssätt, bemötande samt relationer förklaras vara tre grundpelare 

som pedagoger bör vara medvetna om, i arbetet med barn, för att på så sätt skapa goda samspel i 

verksamheten. Ett språkutvecklande arbetssätt lyfts som positivt för flerspråkiga barn, men poängteras, 

inte ska generaliseras efter ålder då flerspråkiga barn beskrivs kommit olika långt i sin 
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språkutveckling. För att möta de flerspråkiga barnen nämns det att kompetensen behöver utökas då det 

lyfts att pedagoger saknar kunskap i arbetet kring flerspråkiga barn. Miljön beskrivs som viktig då den 

ska stimulera till språk och därför anses det att förskolans pedagoger bör vara medvetna om barns 

utveckling och på så sätt utforma miljön så den tillgodogör barnens behov. Ett musikprojekt, där barn 

lär sig spela olika instrument, beskrivs vara främjande för den språkliga utvecklingen och har länge 

drivits i ett av förskolområdena. 

Förskolan som stöd till vårdnadshavare i utvecklingen av barnets 

modersmål  

Sasha och Charlie anser att det är en självklarhet att förskolan ska stödja vårdnadshavare till 

flerspråkiga barn, när det gäller utvecklingen av barnens modersmål. En grundinställning om att "alla 

språk har samma värde", anser Dani, ska förmedlas till alla flerspråkiga vårdnadshavare. Då identitet 

och modersmål hänger samman, vilket Charlie lyfter, hänvisar hen till förskolans läroplan som belyser 

att barnet ska stärkas i sin identitet, vilket Charlie poängterar, sker genom att barnets modersmål 

utvecklas.  

Vårdnadshavarna har stor betydelse för sitt barns modersmålsutveckling, poängterar Linda, men Kim 

berättar att förskolan sällan arbetar med vårdnadshavarna och har en förhoppning om att förskolan på 

något sätt skulle kunna stödja vårdnadshavarna i deras arbete med sitt barns modersmålsutveckling. 

Robyn berättar om en språkanalys som utförs tillsammans med vårdnadshavarna, i ett tidigt skede då 

barnet börjar förskolan, för att "ringa in i vilken omfattning barn möter sitt modersmål" och vilka 

språk barnet möter i olika sammanhang. Språkanalysen finns sedan med som ett stöd när man "följer 

barnets språkutveckling", poängterar Robyn. 

Genom att skapa tillitsfulla relationer kan det bli lättare att få vårdnadshavare mer delaktiga i 

förskolans verksamhet, vilket Sasha och Dani anser, är viktigt och Kim menar att dessa relationer 

redan skapas under barnets inskolning i förskolan, då vårdnadshavarna är i verksamheten. Då 

föräldrasamarbete kan vara en utmaning, menar Robyn, att förskolan "behöver fundera lite kring" hur 

vårdnadshavare kan bli mer delaktiga i sina barns språkutveckling. Vidare, berättar Robyn, att det ser 

olika ut om barnet kommer till Sverige när "de är fem år" eller om "de föds i Sverige" men att 

vårdnadshavare alltid bör uppmuntras att prata på sitt modersmål hemma, vilket också Charlie hävdar. 

Fortsättningsvis, förklarar Robyn, att det kan vara "svårt att få dem att förstå" varför modersmålet är 

viktigt. Dani nämner att många vårdnadshavare inte vill prata sitt modersmål när de kommit till 

Sverige och detta, menar Linda, kan bero på rädsla för att barnet inte ska få det svenska språket, men, 

Dani är noga med att poängtera, "hur viktigt det är för språkutvecklingen att dom talar sitt 

modersmål". Vidare, lyfter Dani, att "det kommer hjälpa dem så mycket längre fram i skolan" och 

"genom hela livet egentligen".  

Ett häfte från Skolverket, översatt på flera språk, som delas ut till flerspråkiga vårdnadshavare, 

beskriver Linda, innehåller forskning om vikten av att barn får lära sig sitt modersmål, vilken hen 

förklarar kan skapa en bättre förståelse hos vårdnadshavare som väljer att inte prata på modersmålet 

till sina barn. För vad, Linda menar, finns det en risk att flerspråkiga vårdnadshavare vill att deras barn 

ska lära sig svenska och talar därför på svenska till sitt barn. Linda förklarar att flerspråkiga barn med 

ett rikt modersmål har lättare för att lära sig andra språk och på så sätt lär sig svenska bättre. Barn, 

med olika modersmål, som bor i Sverige, tydliggör Linda, kommer att lära sig svenska, men kan 

komma att förlora vissa ord som de inte hör i förskolan om vårdnadshavarna väljer att prata svenska i 

hemmet. Sasha berättar att synen på språkutveckling kan se "olika ut i olika kulturer" och tydliggör att 

i vissa kulturer "pratar man väldigt lite med barnen" för att barnen länge anses vara små och ska lära 
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"genom att lyssna". Vidare, poängterar Sasha, att förskolan visar det "västerländska sättet" att se på 

språkutvecklingen.  

Emma, Linda och Charlie talar om betydelsen av att uppmuntra vårdnadshavare att låna böcker och 

läsa för sitt barn på modersmålet, vilket Linda menar, kan göras oavsett barnets ålder. Robyn berättar 

att pedagogerna ibland tar direkt hjälp av vårdnadshavarna när det gäller översättning av ord. Men för 

att pedagogerna ska kunna kommunicera med vårdnadshavarna, utan att det ska bli missförstånd, 

menar Karin, Kim och Emma, att en tolk tas in i verksamheten. Tolken kan medföra en trygghet för 

vårdnadshavarna, menar Emma, men förespråkar även betydelsen av flerspråkiga pedagoger.   

Sammanfattande kommentarer  

Att stödja vårdnadshavare i utvecklingen av sina barns modersmål lyfter några specialpedagoger som 

en självklarhet, vilket innefattar alla språk, då modersmål och identitet beskrivs hänga samman och är 

något som nämns att förskolans läroplan talar för. Förskolan anses sällan arbeta med vårdnadshavarna, 

men det uttrycks en förhoppning om att förskolan ska arbeta mer stödjande för vårdnadshavare i 

utvecklingen av barnets modersmål, där vikten av att läsa böcker för sitt barn bland annat uttrycks. I 

samråd med vårdnadshavare görs en språkanalys som visar omfattningen av barnets 

modersmålsanvändning. Språkanalysen beskrivs sedan användas som ett stöd i barnets fortsatta 

språkutveckling. Det poängteras att tillitsfulla relationer, till vårdnadshavare, är viktigt för att dem ska 

känna sig delaktiga i förskolan. Det beskrivs även att förskolan kan ta in tolk eller ta hjälp av 

flerspråkiga pedagoger för att lättare kunna kommunicera med vårdnadshavare, för att undvika 

missförstånd. Det framkommer att flerspråkiga vårdnadshavare väljer att inte prata på sitt modersmål 

till sina barn. En orsak nämns vara rädslan över att deras barn inte ska lära sig svenska, en annan orsak 

nämns vara synen på språkutveckling i olika kulturer, men vad som påpekas är att vårdnadshavare inte 

har kunskapen om barns språkutveckling. Vad forskningen, som lyfts, talar för behöver flerspråkiga 

barn få utveckla sitt modersmål för att sedan kunna behärska andra språk och detta försöker 

tydliggöras hos vårdnadshavare med hjälp av forskning, översatt på andra språk.  

Förskolan som stöd för barns modersmål 

Sasha och Dani anser att det är en självklarhet att förskolan hjälper barnen i utvecklingen av sitt 

modersmål. Vidare, förklarar Sasha, att det är "extra viktigt att stötta i båda språken" speciellt för 

yngre barn som kanske inte fått ord för sina känslor på modersmålet än. Flera barn får inte möta sitt 

modersmål i förskolan fast de, enligt Linda, har rätt till det. Vidare, poängterar Linda, att pedagogerna 

behöver vara påhittiga i dessa sammanhang och menar att det handlar om att visa ”respekt för 

individen” och vara öppen för alla språk. Dani funderar och frågar sig hur förskolan kan göra 

"modersmålen mer tillgängliga" och framhåller alla modersmåls lika värde. Inställningen till andra 

språk har tidigare inte varit så påtaglig, förklarar Dani, utan det svenska språket har varit i fokus. 

Vidare, menar Dani, att det svenska språket ändå är grunden för att barn ska få lära sig svenska och 

Emma lyfter vikten av att möta svensktalande kompisar, där kontinuerliga vistelser på förskolan får 

betydelse.   

För att stödja barns modersmål i förskolan, lyfter Charlie, ett projekt som kallas kulturtolkar, vilket 

innebär att människor från andra kulturer, med olika språk, arbetar i kommunens förskolor. 

Kulturtolkarna kan stödja barnen i deras utveckling av modersmålet och även fungera som en trygghet 

i verksamheten samt i kontakten med vårdnadshavarna. Ett annat projekt som också lyfts, men av 

Karin, handlar om att förskolans barn, via QR-koder, ska få tillgång till barnböcker översatta till deras 

modersmål på en surfplatta. Dani lyfter ett tredje projekt, där skolbarn besöker förskolan för att läsa 
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böcker på andra modersmål. Det sistnämnda projektet är något som står skrivet, ska arbetas med, i 

områdets språkplan, men Dani är inte säker på om det är något som pågår i dagsläget. 

För att stödja barns modersmål kan Skolverkets hemsida vara till hjälp, där Linda berättar, att det finns 

tips på material, så som inlästa sagor på olika språk. Hen förklarar också att det går att finna appar på 

olika språk samt sånger på Youtube, som pedagoger kan använda i samspelet med flerspråkiga barn. 

Sasha förespråkar också att sjunga sånger med barnen, på olika språk, för att på så sätt även "belysa att 

det finns flerspråkighet" för alla barn i förskolan. Modersmålet, beskrivs av Emma, vara barnets 

känslospråk och med hjälp av vårdnadshavarna kan meningsfulla ord vara till en fördel att översätta, 

vilket pedagogerna kan använda som stöd i kommunikationen med barnet. Vardagliga ord som 

används på förskolan, påpekar Robyn, kan skrivas ner av vårdnadshavarna och användas för att hjälpa 

barnen att öka förståelsen i olika sammanhang. Vidare lyfter Robyn förtydligande pedagogik, visuellt 

stöd och TAKK som ytterligare hjälpmedel i arbetet. Bildstöd och bildschema kan också användas för 

att skapa trygghet för barnen, menar Linda. 

Astrid och Linda medger att det inte längre finns modersmålslärare i förskolan idag, som för ca tjugo 

år sedan, och Linda menar att det heller inte finns några krav på att ha det. Kim berättar att förskolor 

där hen arbetar kan ta hjälp av närliggande skolors modersmålslärare för att stötta en barngrupp vid 

behov. I den kommun som Karin arbetar i finns det två flerspråkiga förskolor där pedagoger med 

annat modersmål arbetar. Dessa pedagoger används som språkliga resurser i kommunen. Karin 

berättar vidare att förskolan ibland kontaktar outbildade, flerspråkiga vikarier för att enskilda barn ska 

få språkligt stöd i verksamheten, vilket Karin ser som en styrka. Astrid och Emma menar att förskolan 

inte kan vara något stöd i utvecklingen av barnets modersmål, men Astrid berättar, att vissa förskolor 

har en förmån att ha flerspråkiga pedagoger i verksamheten. Att ha flerspråkiga pedagoger, i 

förskolan, anser Sasha, Dani och Robyn, är en tillgång för förskoleverksamheterna. Men Robyn 

berättar att det inte är självklart att pedagoger aktivt "använder sitt språk", vilket, hen förklarar, har att 

göra med att många av pedagogerna upplever att barnen på förskolan inte vill prata sitt modersmål, 

utan prata svenska istället och därför blir det inte naturligt att plocka in andra språk i till exempel en 

samling. Robyn lyfter vidare att några barn på förskolan berättat att de inte får använda sitt modersmål 

på förskolan. 

Sammanfattande kommentarer  

Det framgår att specialpedagogerna anser att förskolan ska vara ett stöd i utvecklingen av barnens 

modersmål och att alla språk ska ses som likvärdiga, men det lyfts att alla barn inte får möta sitt 

modersmål i förskolan, även om de har den rättigheten. Det nämns också att förskolan inte kan vara ett 

stöd i barnens modersmål och det framkommer att tillgängligheten av modersmålslärare i förskolan 

inte är stor. Det uttrycks ändå att det finns ett samarbete mellan förskola och skola där 

modersmålspedagoger från skolan kan stötta vid behov. Istället lyfts de flerspråkiga pedagogernas och 

de flerspråkiga vikariernas betydelse, vilka ses som en tillgång i förskolan, även om de inte har en 

pedagogisk utbildning. 

Det beskrivs att det svenska språket har varit överrepresenterat i förskolan, vilket uttrycks vara 

grunden till att flerspråkiga barn lär sig svenska, men då det talas om respekten för varje individ 

hävdas det att modersmålen borde bli mer framträdande i förskolan. För att stödja flerspråkiga barns 

modersmål i förskolan nämns tre projekt. Kulturtolkar, beskrivs stödja de flerspråkiga barnen och vara 

en trygghet samt ett stöd för vårdnadshavare i kontakten med förskolan. Barnböcker, översatta till 

olika språk, där användning av QR-koder kan ge barnen tillgång via tekniska hjälpmedel. Ett 

samarbete mellan förskola och skola, där skolbarn läser böcker på olika språk för förskolebarn med 
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annat modersmål. Olika material som lyfts för att främja barns modersmål är sagor, inlästa på olika 

språk, appar och sånger. Dessutom nämns förtydligande pedagogik, visuellt stöd, bildscheman samt 

TAKK. Med hjälp av vårdnadshavarna förklaras det att ord översatta till modersmålet kan vara 

användbart för att pedagoger ska kunna stödja barnen i olika sammanhang. 

Specialpedagogens arbete för att stödja pedagogerna i utvecklingen av 

flerspråkiga barns språkutveckling 

För att utöka kunskapen, om språkutvecklingen, i förskolan, beskriver Robyn, att det finns två 

vägledargrupper i området. Hen menar att pedagoger från förskolan, förskoleklass och anställda på 

områdets familjecentral ingår i vägledargrupperna. Under varje termin lyfts flerspråkighet som tema, 

vilket, Robyn anser, är givande för alla pedagoger på förskolorna. Även Astrid talar om samarbete 

mellan förskolor, där ofta frågor om flerspråkighet och språkutveckling diskuteras. Astrid tydliggör att 

det är viktigt att ha kunskap om flerspråkighet när en arbetar i ett sådant område och belyser vikten av 

att delge varandra tips för att förbättra verksamheterna. Vidare, poängterar Astrid, att flera pedagoger, 

på egen hand, går på föreläsningar för att utöka sin kunskap, men det hålls även utbildningsdagar där 

syftet är att öka kompetensen hos pedagogerna. Annan kompetensutveckling som nämns är TAKK-

kurser som Emma berättar om, men lyfter även vikten av att utbilda pedagoger i hur man kan arbeta 

med bilder och appar för att möta barns olika språk. 

I en kommun finns en språkgrupp, där specialpedagoger från olika områden ingår, berättar Sasha, som 

även hen är en del av språkgruppen. Specialpedagogerna samtalar kring arbetssätt och delger varandra 

lämpligt material för att på bästa sätt möta de flerspråkiga barnen i förskolorna. 

En språkforskare, Veli Tuomela, har besökt flera förskolor, bland annat Danis och Lindas, för att 

utbilda pedagoger inom språkutvecklande arbetssätt, där pedagogerna har fått öva sig i att prata tydligt 

och benämna saker i omgivningen för att de flerspråkiga barnen ska få ett så rikt språk som möjligt i 

sitt andraspråk. Linda förklarar att språkforskningen talar för att barnens talutrymme behöver utökas, 

vilket betyder att pedagoger behöver utmanas i sitt talande, där de ska tala mindre, men tydligare. 

Eftersom språkforskningen utvecklas, menar Dani, att pedagogerna behöver bli uppdaterade 

kontinuerligt, men av erfarenhet, berättar Dani, att det är en utmaning då omsättningen på personal i 

området är stor, vilket innebär att alla pedagoger inte får ta del av samma kunskap. För att alla 

pedagoger ska få del av språkforskningen, förklarar Dani, att det ska startas upp nätverksträffar, för 

nyanställda pedagoger i området, där språkforskningen kan diskuteras. Även under arbetsplatsträffar 

ska kunskap kring språkutveckling delges och Dani nämner att kommunens kvalitetsutvecklare ska 

stödja specialpedagogerna i detta arbete.  

Karin, Sasha, Kim och Charlie berättar att de handleder pedagoger i sitt arbete på förskolorna. Charlie 

menar att hen pratar mycket med pedagogerna om hur förskolans miljö kan bli tydligare och även hur 

pedagogerna behöver vara tydliga i kommunikationen med barnen. Vidare, lyfter Kim, att hen på sina 

förskolor arbetar aktivt tillsammans med vissa kunniga pedagoger som "brinner för" frågor som rör 

språkutveckling. Däremot, förklarar Sasha, att hen "som ensam specialpedagog med så många 

avdelningar" har "svårt att få en regelbundenhet" i det handledande arbetet. Vidare, menar hen, att 

pedagoger i flerspråkiga områden borde "få den kompetensutveckling" de "behöver för att bli språkligt 

medveten" vilket, hen anser, borde vara "en grundkompetens" i området. Att handleda i främjande 

syfte är något som Linda och Karin talar om medan, Linda vidare uttrycker, att det sällan sker då det 

oftast handlar om att möta pedagogerna när de upplever någon svårighet i barngruppen. Däremot, 

lyfter Karin, att hen arbetar i verksamheten oavsett om något upplevs problematiskt eller inte. Vidare, 

talar Karin om, en språkmatris som utgår ifrån materialet TRAS som används vid handledning av 
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pedagoger. Språkmatrisen visar barns individuella språkliga behov och används för att på bästa sätt 

kunna möta barnet i verksamheten, beskriver Karin. Vid handledning med pedagoger, förklarar Karin, 

ha hen brukar poängtera att pedagogerna inte behöver kräva så mycket utav ett barn, utan "bara låta 

barnet lyckas" och nämner vidare "speciellt där dom inte har ett språk och allt är jätteförvirrande".  

Sammanfattande kommentarer  

För att öka förståelsen och kompetensen hos pedagoger, som arbetar med flerspråkiga barn i förskolan, 

beskrivs flera olika samarbeten mellan förskolor och specialpedagoger i de olika förskolområdena. På 

så sätt poängteras det att pedagoger kan delge varandra tips och kunskap kring frågor rörande 

flerspråkighet. Vidare nämns kompetensutveckling i form av föreläsningar, utbildningsdagar och 

TAKK-kurser samt arbete runt bilder och appar. För att utbilda pedagoger angående flerspråkiga barns 

språkutveckling har flera förskolor besökts av en språkforskare, Veli Tuomela. Men då 

personalomsättningen beskrivs vara stor lyfts att pedagoger i området får delta i 

nätverksgrupper/arbetsplatsträffar för att på så sätt delge varandra den kunskap som finns på 

förskolorna. Det nämns också att kommunens kvalitetsutvecklare stödjer specialpedagogerna i sitt 

arbete i området. Handledning nämns också som arbetssätt för att stödja pedagoger i sitt arbete. Det 

lyfts att specialpedagoger arbetar både främjande och åtgärdande i verksamheterna samt att 

handledning kan ske utifrån TRAS-materialet och den så kallade språkmatrisen. 

Hur beskriver specialpedagoger sitt arbete med 

att inkludera flerspråkiga barn i förskolan?  

Här nedan presenteras en rubrik som bygger på den tredje frågeställningen i uppsatsen och där resultat 

angående inkludering beskrivs. Avslutningsvis lyfts sammanfattande kommentarer som senare 

diskuteras i uppsatsens resultatdiskussion. 

Inkluderingsarbete för flerspråkiga barn i förskolan  

En viktig grundtanke i förskolan, när det handlar om bemötande, menar Linda, är att utgå ifrån sig 

själv och hur "jag vill bli bemött om jag kommer till ett nytt ställe". Charlie anser att förskolan 

behöver bli bättre på att ta emot och inkludera barn som inte har det svenska språket och det är även 

något som Astrid funderar kring "hur vi ska möta det här barnet på bästa sätt” och ”få dem att känna 

sig inkluderade". En handlingsplan som, Charlie berättar om, ska användas i kommunen för att 

kartlägga hur pedagoger kan bli mer medvetna och öka sin förståelse för hur flerspråkiga barn ska tas 

emot på förskolan, vilken hen tror, kan vara främjande och bidra till inkludering. Detta kan handla om 

att pedagogerna behöver bli bättre på att ställa frågor och ta reda på information om barnets bakgrund, 

menar Charlie. 

För att inkludera flerspråkiga barn i barngruppen, lyfter Sasha, att alla relationer är viktigt, vilka hen 

vidare beskriver som att ”skapa en god anknytning” och ”skapa en trygghet”. Karin nämner också 

relationer och berättar om vägledande samspel, vilket vidare förklaras som ett arbetssätt för att skapa 

relationer "som gynnar barn". Linda förklarar att en del barn som har ett annat språk kan tystna när de 

upptäcker att deras språk inte fungerar i förskolan och hen menar att förskolan behöver öppna upp för 

flera språk. På en förskoleavdelning, som Linda besökte, hälsade pedagogerna på alla barn i samlingen 

på respektive barns modersmål, vilket Linda förtydligar, visar på ett inkluderande arbetssätt. Sasha och 

Linda lyfter vikten av att ha böcker och sånger på andra språk för att barn ska få höra sitt modersmål 

och på så sätt bli inkluderade i verksamheten. 
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För att skapa förutsättningar att knyta nya kontakter, berättar Sasha, att mindre grupper kan vara bra 

och att använda stödtecken som arbetsmaterial, menar Kim, kan öka flerspråkiga barns självförtroende 

och på så vis leda till att barn vågar ta kontakt med andra barn men också att de själva blir inbjudna till 

lek. Sasha förklarar att det, bland annat, handlar om att utgå ifrån barnets intressen, vilket också Emma 

lyfter. En tydlig och strukturerad miljö med bilder som stöd, menar Sasha och Robyn, kan vara 

inkluderande för ett barn som inte förstår det svenska språket och Karin samt Kim lyfter vikten av 

tydliga rutiner. 

Tillgängligheten av flerspråkiga pedagoger i verksamheten, lyfter Sasha, Kim och Astrid, som viktigt 

när det handlar om att inkludera flerspråkiga barn. Kim förklarar att flerspråkiga barn med hjälp av 

flerspråkiga pedagoger kan vägledas in i lek och samspel med andra barn.       

När det kommer nya barn till förskolan som har ett annat modersmål än svenska, berättar Charlie att 

det inte finns några generella rutiner, utan pedagogerna får ta stöd av bilder, tecken, bildscheman samt 

kroppsspråk och i den mån det går samarbeta med de kulturtolkar som arbetar på förskolan. Emma 

anser att det ska finnas en ”mångfald i miljön att erbjuda barnen” och menar att miljön ska ”kunna 

locka fram intressen hos barnet som genererar i ett språk, utifrån det behov man har”. Hen lyfter också 

vikten av bilder, tecken och enkla böcker när det handlar om inkludering. Linda liksom Charlie lyfter 

bilder och menar att det kan vara en trygghet för barnen att exempelvis ha ett bildschema över dagen.  

Interkulturellt är ett begrepp som, Robyn, Linda och Dani nämner, och Linda menar att förskolan inte 

bara ska fokusera på språket, utan även välkomna kulturen i verksamheten. Hen tänker att alla kulturer 

ska få en plats i förskolan, vilket även Dani poängterar. Linda anser att det ska finnas material i 

förskolan som hör hemma i andra kulturer, så som utklädningskläder ”om man nu ska klä sig i lite 

bling bling eller vad det nu kan va för tjusiga sjalar”. Det kan också vara meningsfullt att förskolan har 

böcker på olika språk, menar Dani, och andra föremål som barnen kan knyta an till. 

På några förskolor har den övervägande delen av barnen ett annat modersmål än svenska och Linda, 

Dani och Robyn menar att det då inte blir en fråga om inkludering. Linda menar att när det gäller 

yngre barn så blir inkluderingen mer naturlig och hen uttrycker att "förhoppningsvis" så görs det ingen 

skillnad på barn, utan alla som behöver komma in mer i gruppen inkluderas. Risken är, menar Linda, 

att om vi förstorar upp att barn har olika språk kan de bli "utplockade", från gruppen, när de egentligen 

ska bli "inplockade" som alla andra barn. 

Sammanfattande kommentarer 

För att inkludera flerspråkiga barn i förskolan talas det om bemötande och relationer samt hur 

förskolan kan skapa bättre förutsättningar då nya barn kommer till verksamheten. Bland annat nämns 

en handlingsplan, där syftet är att öka pedagogernas förståelse för flerspråkiga barns bakgrund och ta 

emot dem på bästa sätt. Det nämns att förskolor arbetar för att inkludera flerspråkiga barn och med 

hjälp av böcker och sånger på andra språk försöker pedagoger att få in olika modersmål i 

verksamheten. Vägledande samspel är något som lyfts, vilket poängteras, kan bidra till goda 

relationer, men det nämns även att mindre barngrupper, stödtecken för kommunikation, bilder, 

bildscheman, flerspråkiga pedagoger, kulturtolkar, en strukturerad miljö samt tydliga rutiner kan vara 

inkluderande för flerspråkiga barn. Begreppet interkulturellt lyfts, där det förklaras att både språk och 

kultur ska få plats i förskolan, vilket innebär exempelvis att utklädningskläder från andra kulturer finns 

tillgängliga för barnen. Det lyfts att inkludering egentligen inte behöver diskuteras, då flera förskolor 

har övervägande barn med annat modersmål. Det nämns även att yngre barn inkluderas på ett naturligt 
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sätt och att det inte bör göras någon skillnad på barn bara för att de har olika språk, vilket i sådana fall 

skulle kunna leda till att barnen blir exkluderade. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Frågeställningarna som undersökningen utgick ifrån 

var hur specialpedagoger beskriver språkutveckling och flerspråkighet, hur specialpedagoger beskriver 

arbetet med språkutveckling och inkludering när det handlar om flerspråkiga barn i förskolan. I 

resultatet framkom det att flertalet förskolor, där specialpedagogerna arbetade, hade en medvetenhet 

och arbetade aktivt för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling samt stödja barnen i deras olika 

modersmål. När det handlar om inkludering av flerspråkiga barn i förskolan framgick det att 

inkluderingsarbetet ser olika ut i verksamheterna. Vad som ändå var gemensamt i inkluderingsarbetet 

var arbetet kring förskolans miljö, där både specialpedagoger och pedagoger aktivt deltog i 

utvecklingsarbete och kompetensutbildning.  

Metoddiskussion 

För att tydliggöra de överväganden som genomförts i uppsatsens tillvägagångssätt diskuteras här 

nedan arbetets metod. 

När intervjuguiden utformades valdes frågor ut i samråd med uppsatsens två handledare. För att vara 

säkra på att undersökningens syfte och frågeställningar besvarades utformades intervjufrågorna med 

noggrannhet. Intervjuguiden mailades till studiens deltagare, i god tid innan intervjuerna skulle äga 

rum, men vi poängterade att förberedelser inför intervjutillfällena var frivilligt. Tanken med att maila 

intervjuguiden i förväg var att deltagarna på så sätt skulle uppleva att intervjufrågorna var enkla att 

besvara, vilket kan tänkas ha bidragit till en mångfald av erfarenheter samt genomtänkta svar. Detta 

kan anses öka undersökningens trovärdighet samt tillförlitlighet. Det kan tänkas att om deltagarna inte 

fått intervjuguiden i förväg kanske dem skulle upplevt att frågorna var svåra att besvara under så kort 

intervjutid samt att de skulle kunna känna sig otillräckliga i sina svar.  

Att nio specialpedagoger, från olika kommuner, har deltagit i studien kan anses vara av vikt för 

undersökningens resultat, vilket har visat på flera olikheter, men även på flera likheter, som har givit 

en viss tyngd i denna uppsats. Då uppsatsens båda skribenter har deltagit under alla intervjuer samt då 

intervjuerna har spelats in och transkriberats tillsammans kan det hävdas att informanternas svar är 

utskriva korrekt och därför framställs, i detta arbete, på det sätt som vi gemensamt har fått fram ur 

intervjusvaren. Detta anser vi ökar trovärdigheten i informanternas svar då det kan tänkas att fyra öron 

hör mer än två, samt att fyra ögon ser mer än två. Det kan även beskrivas vara positivt att alla 

deltagarnas namn är fingerade samt att flera namn är könsneutrala då endast en man har deltagit i 

undersökningen och hans intervjusvar därför inte går att utläsa i resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Här nedan presenteras studiens resultatdiskussion. Resultatdiskussionen är uppdelad i tio rubriker som 

belyser de forskningsfrågor som uppsatsen bygger på. 

Krav på pedagogiskt arbete på olika nivåer 

Då statistik från skolinspektionen visar på att Sverige idag har en mångfald av människor med annat 

språk och flertalet barn på vissa förskolor har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2010) ställs 

det ökade krav på förskolor och skolor, när det gäller det pedagogiska arbetet samt frågan om 

inkludering (Björk-Willén, 2015; Lorentz & Bergstedt, 2006). Då kraven, på förskolans personal, ökar 

blir specialpedagogens roll av vikt och kan tänkas fungera som en stödjande person till pedagoger och 

barn i arbetet med att utveckla förskolans miljö på individ-, grupp- samt organisationsnivå. 

Språkutveckling 

Det kan konstateras att flera barn med olika språk möts i förskolan, vilket kan skapa svårigheter i 

samspelet, då språket beskrivs vara en förutsättning för kommunikation (Ytterhus, 2003). 

Språkutvecklingen är en livslång process och beroende på varierande faktorer sker utvecklingen på 

olika sätt (Bjar & Liberg, 2003). Flertalet specialpedagoger, i undersökningen, medgav att 

språkutvecklingen är en viktig del i förskolan och menade att samspel och kommunikation är en 

förutsättning för att en utveckling av språket ska ske. Forskning visade att om barn inte får använda 

sitt språk kan språkutvecklingen hindras, vilket kan påverka barnets kognitiva och sociala utveckling 

(Arnqvist, 1993; Skolverket, 2013b). Det lyftes, utifrån intervjuerna, att språkutvecklingen gynnas av 

ett aktivt arbete med begrepp samt ordförståelse och det poängterades att lärandet ska utgå ifrån 

barnets språkliga nivå. När det handlar om språkutveckling för flerspråkiga barn kan det tänkas att 

förskolan bör vara extra tydlig, i användningen av ord och begrepp, för att på så vis utvidga barnets 

ordförråd. Utifrån Svenssons (2012) forskning beskrevs det att flerspråkiga barns kunskapsutveckling 

kan missgynnas om de inte får utmanas i alla sina språk och bygga upp ett rikt ordförråd. Även utifrån 

Rodge, Melby-Lervåg och Lervågs (2016) forskningsstudie beskrevs det att barn bör få stimulans i sitt 

ordförråd, tidigt i förskolan, för att få bättre resultat senare i skolan. Om pedagogerna på förskolorna 

inte har kunskapen och arbetar aktivt med att stärka flerspråkiga barns ordförråd skulle det kunna 

tänkas att många barn möts av svårigheter i skolan, men utifrån det Svensson (2012) hävdade kunde 

flerspråkiga barn utveckla sitt ordförråd i samband med att pedagogerna läste böcker och samtalade 

med barnen om bokens bilder. Detta var inget som specialpedagogerna lyfte i arbetet med flerspråkiga 

barn, men vad som däremot framkom var hur vårdnadshavare uppmuntrades, av förskolan, att läsa 

böcker för sina barn på modersmålet för att utveckla sitt språk, vilket då skulle kunna tänkas öka 

ordförrådet på barnets modersmål och i sin tur bidra till ett ökat ordförråd på svenska. 

Miljö 

Flertalet specialpedagoger uttryckte att förskolans miljö skulle utformas på så sätt att den stimulerar 

till lek, språk och samtal, men det lyftes även att verksamheten ska vara tydlig, vilket kan genomföras 

med hjälp av visuellt stöd samt tydliga rutiner. För att underlätta för flerspråkiga barns 

språkutveckling menade Kultti (2012) att lek och sånger var betydande och Svensson (2012) påpekade 

att barn ska få möta en språkstimulerande miljö i förskolan. Det kan tänkas att utifrån 

specialpedagogens kunskaper kan hen stödja pedagogerna i utformningen av lärmiljön och delge 

verksamheten material som pedagogerna kanske inte har tiden till att själva inhämta.  
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Pedagogernas kompetens 

Några av specialpedagogerna lyfte, i sin intervju, att pedagoger som arbetar i flerspråkiga områden 

behöver få utökad kompetens och ytterligare kunskap om hur en kan arbeta för att ge flerspråkiga barn 

bättre förutsättningar. En specialpedagog nämnde även att förskolor i flerspråkiga områden behöver 

pedagoger som har kunskap om flera språk och pedagogisk utbildning. Utifrån Lpfö 98/10 lyfte 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) att förskolan ska inneha en hög kvalitet, vilket innefattar att 

pedagogerna har utbildning och tar ansvar över läroplanens direktiv om barns lärande, men hur ska de 

flerspråkiga barnen få det stöd som de behöver för språkutvecklingen om pedagogerna saknar dessa 

kunskaper? Vidare lyfte en specialpedagog att genom samarbete mellan förskolor kan pedagoger delge 

varandra kunskap kring frågor som handlar om flerspråkighet samt att specialpedagoger kan handleda 

arbetslag i arbetet med de flerspråkiga barnen. Fortsättningsvis berättade en specialpedagog att 

pedagoger får tillgång till utbildningsdagar, föreläsningar och TAKK-kurser samt stöd av 

kvalitetsutvecklare, vilket kan anses bidra till kvalificerade pedagoger. Men ändå visade 

skolinspektionens (2010) granskning att flerspråkiga barn och ungdomar har brister i sin språk- och 

kunskapsutveckling och frågan är om dessa barn och ungdomar inte fått den språkliga stimulans i 

förskolan som språkutvecklingen kräver? 

Alla språk ska prioriteras 

Flera studier lyfter vikten av att alla språk ska prioriteras och att barn ges utrymme till att använda sina 

språk i förskolan (Bruce, 2013; Skans, 2011). Detta är något som även några specialpedagoger talade 

om och poängterade att alla olika språk bör ses som en tillgång i förskolan. Utifrån skollagens text 

beskrevs det ju att barn med annat modersmål ska få utveckla både sitt andraspråk och sitt modersmål, 

i förskolan (Skollagen kap 8 10§), men utifrån intervjusvaren kan det konstateras att detta inte är helt 

samstämmigt i de olika verksamheterna, där specialpedagogerna arbetar. En av specialpedagogerna 

menade att det inte är allmänt känt att förskolan ska stödja barn i deras modersmål, utan att det 

framgår på ett otydligt sätt, men menade att det ingår i förskolans läroplan. Några andra 

specialpedagoger menade att förskolan inte kan fungera som ett stöd i utvecklingen av flerspråkiga 

barns modersmål, då dessa resurser inte finns, samtidigt nämnde flera specialpedagoger i likhet med 

Förskolans läroplan Lpfö 98/10 att barn som ges möjlighet att utveckla sitt modersmål får bättre 

förutsättningar att lära sig andra språk (Skolverket, 2010) och därför behöver modersmålet stödjas i 

förskolan. Dessa specialpedagoger poängterade vikten av att förskolan bjuder in olika språk och 

uppmuntrar barn och vårdnadshavare att använda sina modersmål, men däremot uttrycktes en 

osäkerhet kring hur förskolan skulle kunna få modersmålen mer framträdande i verksamheten. Vad 

specialpedagogerna lyfte som skulle kunna främja barns utveckling av modersmålet var material som 

sagor, inlästa på olika språk, sånger på olika språk samt appar på olika språk. 

Vårdnadshavarnas betydelse  

Hälften av specialpedagogerna tryckte på att vårdnadshavarna var av stor betydelse i utvecklingen av 

barnets modersmål. Utifrån det som lyftes av skolverket (2013b) bör förskolan arbeta för att skapa en 

närmare kontakt med vårdnadshavare för att på så sätt få information om familjens språk och hur 

förskolan kan stödja barnet i sin språkliga utveckling, på alla sina språk. Eftersom den här uppsatsen 

inte har tagit del av forskning som rör vårdnadshavares syn på hur förskolan kan bidra till flerspråkiga 

barns språkutveckling är det inget som kan diskuteras vidare här. För att lyfta någonting om 

vårdnadshavares betydelse skulle det kunna tänkas att, vårdnadshavare som har barn i förskolan, 

skulle kunna ingå i det nätverk som Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) lagt fram. 
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Vårdnadshavare skulle kunna tänkas att, frivilligt, fungera som ett stöd i utvecklingen av sitt barns 

modersmål och få tillgång till kunskap genom nätverket och de specialpedagoger som ingår. Det kan 

tänkas vara av vikt att flerspråkiga vårdnadshavare får möjlighet att delta i nätverket då flera 

specialpedagoger menade att vårdnadshavare inte ville prata på sitt modersmål till sina barn med 

rädsla för att barnen inte skulle lära sig svenska, vilket forskning visar, som nämnts ovan, är viktigt för 

att barnen ska kunna utveckla det svenska språket på bästa möjliga sätt. På så sätt skulle 

vårdnadshavare få ökad kunskap inom språkutveckling och istället kunna uppmuntra sina barn att 

prata på modersmålet.  

Flerspråkiga pedagoger 

Skans (2011) lyfter i sin studie att avsaknad av flerspråkiga pedagoger i förskolan kan bli 

problematiskt för de flerspråkiga barnen. Han menar att utan flerspråkiga pedagoger får barnen inte 

möjlighet att uttrycka sig på sina modersmål. Några specialpedagoger menade att modersmål och 

identitet hänger samman, vilket då betyder att det är viktigt att förskolan bör stödja barnen i 

modersmålsutvecklingen. Alla specialpedagoger i studien berättade att de ser flerspråkiga pedagoger 

som en tillgång i verksamheten och som ett stöd i utvecklingen av barnens modersmål. Dock lyftes att 

flerspråkiga pedagoger inte ska representera ett språk, utan ses som ordinarie personal med ytterligare 

en språklig kompetens (Skolverket, 2013b). Däremot lyfte en av specialpedagogerna att det inte är en 

självklarhet att flerspråkiga pedagoger använder sitt modersmål i verksamheten, där en orsak beskrevs 

vara en ovilja hos barnen att använda sitt modersmål. Vad som också framkom är att barnen upplevde 

att modersmålet inte får användas på förskolan, vilket skulle kunna bero på att förskolan ses som en 

svensk institution (Skolverket, 2013b). Det lyftes även, i en intervju, att modersmålslärare från skolan 

kan stötta flerspråkiga barn vid behov och en specialpedagog lyfte ett projekt, kulturtolkar, som 

används på förskolor för att stötta de flerspråkiga barnen i verksamheten. En annan specialpedagog 

berättade om ett projekt där skolbarn läser böcker på olika språk för förskolebarn, som ett 

språkutvecklande projekt. Det kan konstateras att specialpedagogerna i studien tar tillvara på de 

språkliga resurserna som finns i de olika områdena, men då det visar sig att förskolan inte har några 

modersmålspedagoger kan det tolkas som att förskolan har frånsagt sig ansvaret att flerspråkiga barns 

modersmål ska utvecklas i förskolan. En av specialpedagogerna menade att förskolan hade 

modersmålslärare för ca tjugo år sedan, men att det inte finns något krav på att ha det idag. Frågan är 

då hur förskolan ska kunna uppnå de strävansmål som står i förskolans läroplan, när det inte finns 

resurser att tillgå? 

Sociala samspelet 

Ytterhus (2003) och Björk-Willéns (2006) studier visade att det sociala samspelet är viktigt för att 

flerspråkiga barn ska uppleva att de är en del av gruppen på förskolan, vilket flera av 

specialpedagogerna, i denna studie, också lyfte och ansåg betydelsefullt för inkludering. 

Specialpedagogerna lyfte även att pedagogers arbete med att skapa relationer och inneha ett gott 

bemötande ansågs ha stor betydelse för de flerspråkiga barnen. Flera specialpedagoger nämnde att 

inkludering av flerspråkiga barn oftast inte behöver diskuteras eftersom de flesta barnen på förskolorna 

i områdena har ett annat modersmål än svenska och på så sätt redan ansågs vara inkluderade. Däremot 

lyfte en specialpedagog att där hen arbetar behöver pedagogerna bli bättre på att inkludera flerspråkiga 

barn och öka sin förståelse för deras språkliga bakgrund. Tidigare forskning visade också på att 

flerspråkiga barn inte blev inkluderade i förskolans verksamhet, på samma sätt som barn med samma 

språk som majoriteten barn i barngruppen (Ytterhus, 2003). Dock påpekade en specialpedagog att i 

barngrupper där barnen är yngre sker inkluderingen på ett mer naturligt sätt, vilket kan tänkas vara 
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självklart då de flesta barnen inte har utvecklat så mycket talat språk än, utan alla är på någorlunda 

samma nivå och då borde få samma språkliga stimulans av pedagogerna. 

Att använda mätinstrument och stödmaterial 

Flera specialpedagoger nämnde att verksamheterna använde sig av bilder, stödtecken och bildscheman 

för att öka möjligheterna till inkludering hos de flerspråkiga barnen. Några specialpedagoger menade 

även att genom att barnen gavs möjlighet att använda sitt modersmål i förskolan ökade chanserna att 

inkluderas, vilket framkom i Ytterhus (2003) studie att barn, för att utöka sitt samspel, använde sig av 

flera språk dagligen.  

Två specialpedagoger nämnde SIT (Språkligt Impressivt Test), vilket användes i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling och en specialpedagog var tydlig med att SIT inte skulle 

överanvändas i förskolan, då förskolan inte ska bedöma barns utveckling. SIT har även använts till 

flerspråkiga barn av logoped (Personlig kommunikation, 12 december 2016), vilket också en 

specialpedagog menade, att när flerspråkiga barn inte upplevs förstå de språkliga sammanhang som 

hen möts av kan SIT användas. Dock framkom det att SIT är utformat för svensktalande barn 

(https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-

bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/), vilket kan tänkas 

inte blir rättvist när det handlar om flerspråkiga barns resultat? 

Björk-Willéns (2015) studie visade på att flera förskolor arbetade med TRAS (Tidig Registrering Av 

Språkutvecklingen), vilket även två specialpedagoger lyfte i intervjuerna. Specialpedagogerna menade 

att de använde TRAS till alla barn för att få syn på det individuella barnets språknivå och på så sätt 

kunna avgöra vad det beror på när ett barn inte uppfyller språkmålen. Björk-Willén (2015) 

poängterade att TRAS-materialet inte beaktade barns olika modersmål då testet är utformat för 

svensktalande barn, vilket då kan leda till att ett missvisande resultat fastställs och på så sätt 

förminskar bilden av barnets språkliga förmåga. Detta menade även en specialpedagog som förklarade 

att TRAS inte uttalat ska användas till flerspråkiga barn, utan till hela barngrupper. Men då kan en 

fråga sig hur TRAS kan användas till hela barngrupper när barngrupper innefattar flerspråkiga barn. 

Det betyder ju att TRAS-materialet ändå används för flerspråkiga barn trots att TRAS är utformat för 

svensktalande barn. Är det något som förskolorna är medvetna om? 

Ett stödmaterial som flera av specialpedagogerna belyste och som även Solano, nämnde i 

introduktionen, är AKK. Solano menade att AKK är användbart i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling samt att det kan bidra till delaktighet (http://www.takkforspraket.se/sv/s0). En 

specialpedagog förklarade att AKK (Alternativ kompletterande kommunikation) och TAKK (Tecken 

som alternativ kommunikation) kunde användas som en förstärkning av det talade språket i 

utvecklingen av flerspråkiga barns språkutveckling, men enligt Björk-Willén (2015) kan AKK peka ut 

flerspråkiga barn som i behov av särskilt stöd, vilket framgår att materialet ska användas till. Dels lyfte 

Björk-Willén (2015) även att AKK inte har visat sig påverkat flerspråkiga barns språkliga förmåga. 

Frågan är hur det egentligen ligger till, är det användbart i kommunikationen med flerspråkiga barn 

eller inte? 

Några specialpedagoger lyfte att de inte använde sig av några mätinstrument i arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling, då de menade att barn inte ska bedömas i förskolan. Däremot uttryckte två 

specialpedagoger att de saknade mätinstrument för förskolebarn, men vad som kan tolkas av 

forskningen finns det inget mätinstrument som tar hänsyn till språkutvecklingen hos barn med annat 

modersmål. Istället nämnde flera specialpedagoger stödmaterial, så som bilder, tecken och 

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/vilka-bedomningsmaterial-kan-anvands-for-att-kartlagga-sprakutveckling-i-forskolan/
http://www.takkforspraket.se/sv/s0
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språkstödjande arbetssätt, som betydelsefullt för flerspråkiga barn. Dock poängterades att det 

språkutvecklande arbetssättet inte bör generaliseras eftersom att alla barn befinner sig på olika 

språkliga nivåer. För att utbilda pedagoger angående flerspråkiga barns språkutveckling i sitt 

andraspråk har flera förskolor besökts av en språkforskare, Veli Tuomela som med hjälp av sina fem 

språkpedagogiska principer stöttat pedagoger i verksamheterna (Personlig kommunikation, 2012). 

Men då personalomsättningen beskrevs vara stor på förskolorna lyftes det att nya pedagoger i området 

fick delta i nätverksgrupper/arbetsplatsträffar för att på så sätt få tillgång till den kunskap som finns på 

förskolorna. 

Några specialpedagoger menade att de hade andra kontaktnät i samhället, BVC och logoped, som stod 

för bedömningen av de flerspråkiga barnens språkutveckling, men en specialpedagog menade att 

språkbedömning som utförs av BVC kan utgöra en risk, då de flerspråkiga barnen diagnostiseras med 

språkförsening eftersom språktesterna baseras på åldrar. Då BVC:s och logopedernas mätinstrument, 

har uttryckts i några intervjuer, inte är anpassade efter flerspråkiga barns språkutveckling kan det 

ifrågasättas om mätinstrumenten skulle behöva göras om för att anpassas till den mångfald av språk 

som finns. Om samarbetet mellan förskola och BVC/logoped på något sätt skulle kunna fungera bättre 

kanske flerspråkiga barn inte skulle behöva varken under- eller överdiagnostiseras med 

språkförsening. Att använda Ainscow, Dyson, Goldrick och Wests (2012) nätverk skulle kanske inte 

vara helt fel i detta sammanhang, då flera instanser i samhället skulle kunna arbeta närmare varandra 

och få ytterligare information angående barnets språkliga förmåga. På så sätt skulle det kunna bli ett 

mer främjande och förebyggande arbete i förskolområden. Utifrån intervjuerna kan det synliggöras att 

förskolor samarbetar med andra verksamheter i samhället, då en specialpedagog berättade om ett 

musikprojekt, där musikpedagoger erbjuder barn att lära sig spela ett instrument. Detta beskrevs 

främja den språkliga utvecklingen hos flerspråkiga barn och har därför varit ett fortlöpande projekt i 

förskolområdet. Utifrån detta musikprojekt kan det tänkas att vissa förskolor redan arbetar likt det, 

ovan nämnda nätverk, men utifrån de nio intervjuerna kan det fastställas att alla förskolor inte har 

samma förutsättningar och därmed riskerar de flerspråkiga barnen att inte helt nå fram i sin 

språkutveckling. 

Specialpedagogisk relevans 

Studiens resultat har bland annat synliggjort vilken betydelsefull roll specialpedagogen har i ett 

flerspråkigt förskolområde, där specialpedagogen framförallt utgör en länk mellan förskola och andra 

instanser som rör barns språkutveckling. Samtidigt kan det diskuteras hur specialpedagoger skulle 

kunna samarbeta närmare de flerspråkiga vårdnadshavarna och få dem mer delaktiga i arbetet med sitt 

barns språkutveckling. Specialpedagoger kan anses behöva arbeta mer med handledning, av pedagoger 

i förskolan, för att det specialpedagogiska arbetet ska bli mer främjande och förebyggande istället för 

att agera under pressade situationer, där pedagoger upplever sig otillräckliga. Genom handledning kan 

specialpedagogen bidra till att arbetslag reflekterar över hur de flerspråkiga barnen kan utveckla sina 

olika språk i verksamheten. Specialpedagogen kan då även genom forskning tydliggöra vikten av att 

barn får utveckla sitt modersmål och stödja pedagogerna med tips på material. Även i kontakten med 

vårdnadshavare kan specialpedagogen lyfta den betydelse som modersmålet har för barnets 

språkutveckling och även till dem, ge tips på material och böcker. När det handlar om inkludering kan 

det anses att även då flera barn, i en förskolegrupp, har övervägande olika modersmål behöver det inte 

vara självklart att alla upplever sig vara en i gruppen. Det kan tänkas vara av vikt att specialpedagogen 

förtydligar, i sin verksamhet, att barns gemensamma flerspråkighet inte behöver vara avgörande för att 

ett barn ska känna sig inkluderad. Helt klart kan det vara så att förskolans syn på inkludering inte 

stämmer överens med det individuella barnets upplevda tillhörighet. 
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Avslutande reflektioner och fortsatta studier 

I denna uppsats har vi haft som syfte att undersöka specialpedagogers erfarenheter av att arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Under arbetets gång har det visat sig att 

specialpedagogerna, i undersökningen, innehar medvetenhet kring flerspråkiga barns språkutveckling 

och hur förskolan kan arbeta främjande samt förebyggande i flerspråkiga områden. Däremot kan det 

konstateras att förskolan har ett stort ansvar när det handlar om flerspråkiga barns språkutveckling. Det 

har framkommit att det svenska språket är en självklarhet att förskolans pedagoger ska utmana och 

stödja, men när det kommer till utvecklingen av barns olika modersmål har några informanter ställt sig 

frågande hur? Trots att förskolans läroplan och skollagen talar för att flerspråkiga barn har rätt till att 

utveckla och ges förutsättningar till att använda sina olika språk kan det konstateras att det kan vara 

svårt för förskolor att bidra med alla faktorer som har betydelse för språkutvecklingen. Det kan också 

tänkas vara en utmaning att driva projekt och delge varandra kunskap i de olika förskolområdena. 

Dessutom är kompetensutbildning kanske heller inte ett alternativ för alla förskolor. Det kan anses 

extra svårt i de områden som nämnts, ha stor personalomsättning, vilket blir en fråga om ekonomiska 

prioriteringar.  

I vårt sökande efter litteratur har vi upptäckt att det inte är tillräckligt med forskning om flerspråkiga 

barns språkutveckling i förskolan och speciellt inte när det handlar om förskolans arbete med att 

utveckla modersmålet. Avsaknaden av modersmålslärare i förskolan kan vara svårt att förstå eftersom 

forskning talar för att modersmålet är så pass viktigt för att det svenska språket ska utvecklas. 

Vårdnadshavarna visade sig ha stor betydelse för deras barns språkutveckling och specialpedagogerna 

tryckte på att nära relationer med vårdnadshavare var viktigt för att på så sätt kunna påverka 

vårdnadshavarnas syn på modersmålets stora inverkan. Vi vill därför avsluta vår uppsats med att 

belysa vikten av vidare forskning och ge förslag på vad som skulle kunna forskas om. Det vore 

intressant att undersöka vad flerspråkiga vårdnadshavare har för erfarenheter av förskolans inställning 

till deras barns modersmål och om modersmålet uppmuntras i förskolan. Det vore också spännande att 

undersöka vad flerspråkiga barn har för erfarenheter av sitt modersmål i förskolan.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide för specialpedagoger 

 

Bakgrundsfrågor: 

  

1.   Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

  

2.   Hur länge har du arbetat som specialpedagog, på förskolor där det är flera barn med annat modersmål 

än svenska?  

  

Intervjufrågor: 

  

3.   Vad innebär begreppet språkutveckling för dig? 

  

4.   Vad innebär begreppet flerspråkighet för dig? 

  

5.   Har du några "mätinstrument" som du arbetar med? Och i sådana fall, kan du beskriva vad de handlar 

om? 

  

6.   Vad är viktigt att tänka på när det gäller språkutveckling för flerspråkiga barn och då specifikt för olika 

åldrar, 1, 2, 3, 4, 5 och 6 åringar? 

  

7.   Kan förskolan vara ett stöd för föräldrarna i utvecklingen av barnets modersmål? På vilket sätt?   

  

8.   Kan ni hjälpa barnen med modersmålet i förskolan? Hur? 

  

9.   Hur arbetar ni om det kommer nya barn som inte kan svenska till gruppen? Hur sker inskolningen? 

  

10. Hur arbetar ni i övrigt för att inkludera barn, med annat modersmål än svenska, i förskolan?  

  

11. Hur arbetar ni med förskolepersonalen när det gäller frågor kring flerspråkiga barns språkutveckling? 

  

12. Hur arbetar ni med föräldrarna vars barn har ett annat modersmål än svenska? 
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