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Sammanfattning 

Den här studien syftade till att belysa hur några pedagoger med olika typ av bakgrund, 
verksamma i ett homogent svensktalande respektive ett mer mångkulturellt område, tänker om 
och arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. Frågeställningarna rörde pedagogernas syn på hur 
en språkstimulerande miljö bör utformas, positiva samt negativa aspekter i arbetet med 
flerspråkiga förskolebarn, samt om skillnader i uttalanden hos de olika yrkesrollerna kunde 
utrönas. Jag ville också ta reda på om barnens modersmål talades i verksamheten eller om dess 
ursprung lyftes fram på något annat vis. Jag använde mig av intervjuer som forskningsmetod.  

Min resultatanalys visade att samtliga pedagoger betonar användandet av ett nyanserat, rikt och 
benämnande språk i det vardagliga talet, under alla situationer i verksamheten. För barn med 
annat modersmål än svenska blir det extra viktigt med stöd i form av bilder och konkret 
material, enligt pedagogerna. Problematiska aspekter med att tala flera olika språk i 
verksamheten, som lyftes fram var dels organisatoriska - att erhålla pedagoger med en viss 
flerspråkig kompetens - och dels att hålla en sund balans där också det svenska språket ska 
betonas. På två av förskolorna talar pedagogerna andra språk än svenska i den dagliga 
verksamheten. De gör detta med hänvisning till de positiva kognitiva effekter barnet får. 
Tvärtemot detta har en förskollärare på en annan förskola valt att inte tala flera olika språk i 
verksamheten. Hon menar att detta sänder ut negativa signaler till de barn vars modersmål inte 
talas av någon av pedagogerna. Generellt sett framkom en ståndpunkt hos pedagogerna om att 
problem och svårigheter ingår i yrket, det ingår att anstränga sig, varför exempelvis 
språkförbistringar egentligen inte anses vara jobbigt.  

Nyckelord 

Flerspråkighet, förskola, mångkulturell, modersmålsundervisning, språkutveckling. 
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Abstract 

The aim of this study was to shed light on how some teachers with different backgrounds, in a 
homogenous Swedish-speaking and a more multicultural area, think about and work with 
multilingual children in preschool. My research questions concerned the teachers’ vision of how 
a language stimulating environment should be designed. If multilingual children need a 
particular design - plus positive and negative aspects of the work with multilingual preschool 
children, as well as if there’s differences between the statements of the various professional 
roles. I also wanted to find out whether children's mother tongue was spoken in the everyday 
praxis or not - or if the child’s origins were highlighted in other ways. Interviews were used as 
my reasearch metod.  

My results showed that all teachers stress the use of a nuanced, rich and naming language in 
everyday praxis. For children with a mother tongue other than Swedish, it becomes more 
important with language aid, like pictures and concrete materials, according to teachers. 
Problematic aspects of speaking several languages in preschool were partly organizational - to 
obtain staff with multilingual skills - and partly to keep a balance in also emphasizing Swedish. 
In two of the preschools’ everyday activity, teachers speak languages other than Swedish. They 
do this referring to the positive cognitive effects on the child. Contrary to this, a preschool 
teacher at another preschool chose not to speak other languages in everyday activity. She feels 
that this sends out negative signals to the children whose first language is not spoken by any of 
the teachers. In general, there was a position with the teachers that problems and difficulties are 
in the profession, making an effort forms a part of the occupation.  

Keywords 

Language development, mother tongue education, multicultural, multilingualism, pre-school. 
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1. Inledning 

Anledningen till att jag har valt att undersöka hur pedagogisk verksamhet som tar tillvara på 
flerspråkiga förskolebarns modersmål och kultur kan utformas är att jag, i egenskap av blivande 
förskollärare, inte anser att jag kan tillräckligt mycket om detta för att kunna hantera en 
komplex förskolevardag i ett mångkulturellt samhälle. Det finns en allmänt spridd vision inom 
skolvärlden sedan ett par decennier tillbaka att mångfald skall tas till vara på och användas som 
en resurs - men hur? Vilken mångfald? Hur tänker förskollärarna kring detta? Och hur tänker 
barnskötarna, mina framtida kolleger? Tänker de olika?  

 
Ämnet ligger mig särskilt varmt om hjärtat då jag själv är uppvuxen i en av de mer invandrartäta 
förorterna utanför Stockholm, där hela min uppväxt och skolgång präglades av såväl etnisk som 
kulturell mångfald. Jag minns det som att mina egna lärare på den tiden var väldigt fiffiga, och 
uppmärksammade alla klasskamraters olika språk och ursprung. Under SO-timmarna fick vi till 
uppgift att ta reda på mer om våra ursprungsländer och kulturer, för att presentera för de andra i 
klassen. På 36 elever blev det presentationer om 17 olika länder. Jag minns att alla var oerhört 
stolta över att få berätta om sitt lands nationalrätt, befolkningsmängd och liknande. Många hade 
även med sig exempelvis typiska instrument eller hattar från sina föräldrars hemkultur som de 
stolt visade upp. Dessa minnen gör mig nyfiken på att ta reda på hur lärare och framför allt 
förskollärare och barnskötare jobbar idag? Vilka strategier utgår de ifrån? Kan man 
uppmärksamma olika språk och kulturer även i homogent svensktalande områden? 

 
Många studier har gjorts om flerspråkighet och modersmålsundervisning i grundskolan - medan 
forskning inom förskolan fortfarande har en bit kvar att efterfråga. Därför har jag valt ett 
förskoleperspektiv. Hur tänker förskollärare och barnskötare om flerspråkiga barn - vilka 
kunskaper tillämpar de, utifrån vilka erfarenheter?  
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2. Bakgrund 

Sedan 1980-talet har det forskats en hel del om flerspråkighet och mångkultur i skolan. 1983 
myntade språk- och kulturarvsutredningen i “Olika ursprung- gemenskap i Sverige” begreppet 
interkulturell undervisning (SOU: 1983:57). I utredningen uppkom krav på förändring - ett 
förslag om att all utbildning av personal i skolan, lärarutbildning, ska ha interkulturell1 
undervisning som enskilt moment. Detta skulle ses som ett förhållningssätt att tillämpas i all 
undervisning och innefatta även flykting- och invandrarfrågor. Idag, 16 år senare, med en ny 
regering lyfts invandringsfrågor inte fram lika tydligt, utan istället betonas svenskan och 
språkundervisningen. Resultat av den internationella studien PIRLS (Progress in Reading 
Literacy Study) visar att läsförståelsen hos svenska elever minskat sen 1995 (Skolverket, 2006). 
Därför har även krav på åtgärder lyfts fram i skolpolitik - undervisning i och om 
läsförståelsestrategier redan i förskolan samt LUS (Läsutvecklingsschema) används idag av en 
majoritet skolor i Stockholm (Överföringswebben, 2007). De senaste åren har språkets 
betydelse och ställning alltså förstärkts inom svensk skolpolitik - nuvarande utbildningsminister 
Jan Björklund vill bland annat införa undervisning i engelska redan från år 1 i grundskolan. Att 
gymnasieelever som väljer att läsa ett främmande språk ska premieras i och med den nya 
gymnasiereformen (Leijonborg, 2007) är ytterligare ett tecken på språkkunskapers stärkta 
position i samhället. I andra länder, där det finns ett formellt ämbetsmannaspråk, anses 
flerspråkighet hänga ihop med hög status, medan det i Sverige, som har ett majoritetsspråk, 
tvärtom ofta associeras med social utsatthet och låg status. Barn med annat modersmål än 
svenska missgynnas ofta, menar Ladberg (1996) som beskriver att svenskan har högre status än 
andra modersmål i förskolan. För oss svenskar är användandet av ETT språk så självklart att vi 
inte tänker på det - vi använder svenskan i alla sammanhang: hemma, i skolan, på jobbet. Redan 
på medeltiden begränsade myndigheterna användandet av det tyska språket i offentliga 
sammanhang. Då en reformation infördes, där det det folkliga språket ersatte latinet i kyrkan, 
kom svenskan att inta en stark ställning i skolorna. Detta medan de flesta andra europeiska 
länder fortsatte att använda latin som undervisningsspråk. Enspråkigheten är djupt rotad i 
Sverige (Sjögren, 1996). Medan vårt samhälle har blivit allt mer mångkulturellt och heterogent i 
och med den arbetskraftsinvandring som inleddes under 1960-talet och utökades med 
flyktinginvandring under 1900-talets sista årtionden - har frågor om vem som definierar en 
“bra” svenska blivit allt mer aktuellt. Sjögren skriver att språket utgör en av de mäktigaste 
skiljelinjerna mellan folk. Dock har Sverige i viss mån alltid varit flerspråkigt - meänkieli (en 
finsk-ugrisk språkvariant, även kallad “tornedalsfinska”), romani chib, jiddisch och teckenspråk 
har en historia som går långt tillbaka i vårt avlånga land (Hyltenstam, 1999). Enspråkighet är 
egentligen ej, och har aldrig varit, normen; på vår planet finns 160 länder men omkring 6000 
språk! 2007 hade en sjättedel av eleverna i grundskolan ett annat modersmål än svenska (SCB, 
2008). Det finns idag flera områden i Sverige där infödda svenskar utgör en minoritet. Dessa 
multietniska bostadsområden betecknas i dagligt tal som segregerade utifrån politiska och 
ekonomiska perspektiv (Borgström, 2004). Men ur pedagogiskt perspektiv har kanske dessa 
områden en del att lära mindre segregerade områden? 

 
                                                             
1 Begreppet “interkulturell” beskriver ett ideal där olika kulturer påverkar varandra ömsesidigt, medan 
“multikulturell” beskriver ett mer statiskt förhållande, enligt Lahdenperä (2004). 
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Även i Skolverkets rapport “Flera språk - fler möjligheter” läggs ett förslag fram, om en 
lagstadgad satsning - att integrera modersmålsstöd i förskolans dagliga verksamhet (2002). 
Rapporten betonar modersmålets betydelse för barnets lärande och kognitiva utveckling, samt 
individens rätt till utveckling till en tvåspråkig individ - något som kommer att gynna samhället 
på lång sikt. Rapporten påstår att:  

  
Inom förskolan finns idag de största bristerna när det gäller stödet för de flerspråkiga barnen. 

De skrivningar som finns i läroplanen om förskolans skyldighet att stödja de flerspråkiga 

barnens utveckling i och på deras olika språk inte är tillräckliga för att dessa barn ska få 

tillgång till modersmålsstöd i förskolan (s. 15f). 

  
Denna bakgrund gör det intressant att undersöka hur pass stark flerspråkighetens ställning är i 
förskolor idag. Regeringen, läroplaner och offentliga utredningar belyser språkutveckling 
särskilt - men hur tänker förskollärare och barnskötare i invandrartäta respektive mindre 
invandrartäta områden? Börjar det bli fint att vara flerspråkig eller förknippas det med 
komplikationer? 

2. 1. Teoretisk bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vedertagna teorier om hur barn utvecklar sitt språk (2.1.1.) och en kort 
genomgång av den sociokulturella synen på tänkandets reciproka förhållande till språket (2.1.2.) 
att presenteras.  

2. 1. 1. Barn utvecklar sitt språk 

Språkutvecklingen kan delas in i fyra språkliga förmågor, där de primära är att tala och att förstå 
talat språk - de sekundära är att skriva och läsa. Att tala är ett beteende som sker i 
kommunikativt sammanhang. Förutsättningar för att utveckla ett talspråk är bland annat 
blickkontakt och preferens för mänskliga ansikten och röster. Denna utveckling präglas av såväl 
arvs- som miljöfaktorer. En viss språkgenetik förser spädbarn med ”perceptuella magneter” som 
gör dem mottagliga för språklig stimulans - och spädbarn kan således fånga upp modersmålets 
språkljudsnyanser och avskilja språkljud från andra omgivningsljud mycket tidigt (Myrberg, 
2004).  

I dagens skolor och forskning råder till mesta del en konstruktivistisk syn på lärande. Förut 
kunde lärare hänvisa till ”läsmognad”, att en elev som inte lärde sig läsa ”inte var mogen”, men 
idag talas istället om förutsättningar för läsning (Elbro, 2004). Språket anses inte vara något 
som passivt ärvs, utan en konstruktion genom aktiv handling i en social miljö (Hagtvet, 2006). 
Språkinlärningsprocessen är invecklad och innefattar en mängd olika faktorer som samverkar 
med varandra i olika kombinationer. Dessa faktorer är: den lärande personen (barnet), 
omgivningen, samspelet mellan barnet och omgivningen, själva språket och utvecklingen i sig. 
Vilka faktorer som är de mest betydelsefulla beror på vilken forskare som utlåter sig, då 
forskarna ännu är oense om detta (Strömqvist, 2003). Vuxna har ofta en känsla av att barn 
utvecklar det mesta av språket på egen hand – därmed ligger det nära till hands att förklara 
språkinlärning på biologiska grunder. Detta gjorde språkforskaren Chomsky på 50-talet, på 
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grund av att det språk barn möter, enligt honom är för fattigt för att kunna ge barn allt det de kan 
- hans förklaring blir att språket måste vara medfött. Denna inriktning kallas för nativism. De 
menar att språkinlärningsprocessen är ovanligt snabb och lätt jämfört med andra färdigheter 
barn utvecklar, och att syntaxen, som är språkets viktigaste egenskap, är en grundläggande 
egenskap barnet föds med. Denna egenskap kallade han LAD, Language Acquisition Device, 
”den inbyggda språklådan” (Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). Samtidigt med Chomsky 
florerade även Skinners behavioristiska teori. Enligt Skinner lärs språket in genom belöning. 
När det lilla barnet ligger och jollrar och råkar få fram ett ljud som låter som ett ord, blir 
mamman glad och kramar om barnet och berättar hur duktigt det varit. Enligt den 
behavioristiska teorin lär sig barnet språket genom förstärkning, spontan imitation och 
uppmanad imitation (Johansson & Svedner, 2003). Dessa inriktningar inom språkutveckling har 
tämligen litet stöd i dagens språkdiskurs. Andra senare inriktningar inom forskningen, 
funktionalismen och konnektionismen menar att samspelet med omgivningen är den mest 
betydande faktorn - där barnet bör ha en aktiv roll för att språkkunskap ska byggas upp. De 
hävdar att det språkliga beteende barn möter är rikt på information och tack vare samspelet 
mellan sociala och kognitiva förmågor hos barnet är etablerandet av språkkunskaper möjligt 
(Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). 

Under 0-5 års ålder är hjärnan plastisk och växer snabbt. Vissa forskare hävdar att detta är en så 
kallad kritisk period för språkinlärning. En kritisk period definieras inom biologi som “en 
begränsad period hos en organism under vilken en speciell färdighet/egenskap måste 
stimuleras” – annars kommer denna aldrig utvecklas normalt eller fullt ut. Hagtvet (2004) anser 
emellertid att denna ålder bör ses som en känslig, snarare än kritisk, period då barnet är speciellt 
mottaglig för språkstimulering. Biologin sätter gränsen medan miljön är avgörande. Barn 
påverkas framför allt av hur mycket språk de möter men även av kvaliteten på språket. Det är 
liknande utvecklingssteg för alla (Strömqvist, 2003): barnets tidiga möte med språk i 6-12 
månaders ålder sker ofta i situationer där barnet och någon kommunicerar ansikte mot ansikte 
och delar ett omedelbart här och nu. Barnet utvecklar begrepp för olika slags föremål och 
rumsliga relationer, som den aktivt undersöker. Stor del av denna begreppsutveckling sker innan 
barnet börjar utveckla ord. Sedan sätter en ordförrådsspurt i 1-2 års åldern igång. I första fasen 
av ordförrådsspurten, som brukar ta sin början mot slutet av andra levnadsåret, men kan komma 
betydligt senare eller tidigare, är det främst substantiv som förvärvas. Därefter kommer verben 
och senare även funktionsord (bland annat prepositioner och hjälpverb). För barn som växer upp 
i miljöer där det talas språk med böjningsmorfologi (såsom till exempel svenskan), dyker de 
första böjningsmorfemen upp i talet, strax efter att ordförrådsspurten tagit fart. De första 
böjningsändelserna är oftast bestämd form av singularis och obestämd form av pluralis (björn-
en, björn-ar) samt böjning av verb (som sov-er, sov-it). Barnet yttrar vid det här laget vanligtvis 
tvåordsyttranden. Dessa reagerar den vuxna ofta på genom att utvidga dem: nalle glad - ja 
nallen är glad. Sådana utvidgningar fungerar som språkliga modeller för barnet, särskilt vad 
gäller grammatiska morfem. Barnet lär sig hur ordföljd, böjningsändelser, med mera används.  
Vid 3 års ålder har barnet ett grundläggande ordförråd och grammatik, med grundläggande 
samtalsfärdigheter - som att kunna initiera samtal, kommentera, ställa frågor, ge svar och 
uppmaningar (a.a.). Förmågan att kommunicera nyanserat, använda språket för problemlösning 
samt förmågan att uttrycka sig dekontextualiserat påverkas troligen av miljön. Att 
språkstimulering sker när hjärnan är ung, plastisk och i snabb utveckling lägger grunden för en 
god utveckling (Hagtvet, 2004). Effekterna av tidiga insatser beror dock ej bara på barnets 
plastiska hjärna och mottaglighet utan också på atmosfären i förskolan och förskoleklassen, som 
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är relativt kravlös. I denna ålder får barnet tid att utforska språket på egna premisser och stöter 
inte på lika mycket krav från omgivningen. Denna miljö fylld av omsorg och rimliga 
förväntningar menar Hagtvet också är den bästa förutsättningen för förebyggandet av 
misslyckanden och problem. I enlighet med Vygotskijs tankegångar menar hon att barnet kan 
pröva aktiviteter och färdigheter som det ännu ej behärskar i leken och att lekskrivande därmed 
är betydande då det kan göra språket till något kravlöst och roligt. 

2. 1. 2. Tänkande och (flera) språk 

“Tänkande och språk” är titeln på en sedermera klassiker inom pedagogikens värld. Vygotskij 
(1934/2001) beskriver människan som en språklig kulturvarelse och som en ”redskapande” 
varelse (som använder tecken). Han beskriver att språket inte enbart speglar tanken utan att 
tanken också fullbordas i språket. Språket är ett redskap för att tanken ska klarna. Barnet har 
både ett förintellektuellt stadium, när det gäller språket och ett förspråkligt stadium, när det 
gäller tänkandet. De två funktionerna är alltid i relation till varandra - aldrig enskilda processer. 
När linjerna skär varandra blir tänkande språkligt och språket blir intellektuellt. Utan social 
kommunikation sker dock varken utveckling av språk eller tänkande, menar Vygotskij som 
företräder en sociokulturell skola. Språkets ursprungliga funktion är att kommunicera och 
barnets första språk beskriver han även som rent socialt (a.a.). Även Ladberg (1996) beskriver 
hur språk är ett socialt och kulturellt fenomen - och att man ej kan lära sig ett språk utan att 
samtidigt ingå i ett sociokulturellt sammanhang. Individen uttrycker sin syn på samhället och 
världen utifrån det språk hon talar och tänker på. Det är av stor betydelse för individens 
socialisation och interaktion i det nya samhället att behärska språket. Genom att barn lär sig tala, 
lär det sig även att organisera sin omvärld. Genom att lära sig språk assimileras individen till en 
bestämd kultur, samt inlemmas bland dem som talar samma språk (Borgström, 2004). 

                   
På samma sätt som det är omöjligt att lära ett barn att gå med hjälp av lagarna för fysisk 
jämvikt, menar Vygotskij att det är omöjligt att banka in ord och begrepp i barnets hjärna. Att 
tillägna sig ord och begrepp ses som en inre psykisk process, innehållande en förståelse för det 
nya ordet som stegvis utvecklas ur en dunkel föreställning - och slutligen leder till att barnet 
verkligen tillägnar sig ordet (Vygotskij, 1934/2001). Även Ladberg (1996) skriver att barn inte 
kan lära sig ett språk genom att tänka, utan att det lär genom att lyssna, minnas och härma. Det 
som barnet hör rätt kan det också säga rätt. När barnet lär sig modersmålet börjar det inte med 
att studera bokstäverna och alfabetet, inte heller börjar det att medvetet och avsiktligt konstruera 
fraser eller med att språkligt definiera ordens betydelse och studera grammatik (Vygotskij, 
1934/2001). Barnets inlärning av ett främmande språk bygger på kunskaperna i modersmålet. 
Om barnet lär sig behärska ett främmande språk höjer detta barnets modersmål till en högre nivå 
när det gäller medvetenhet om språkliga former, förmågan att generalisera språkliga företeelser 
och att mer medvetet och fritt använda orden som tankens verktyg och för att uttrycka begrepp 
(a.a.).  

Hyltenstam (1986) beskriver bland allmänheten en common-sense-syn på tvåspråkighet: 

Enligt denna syn finns det hos människan ett visst “utrymme” för språk, som antingen kan 

fyllas med ett språk eller med flera som då får konkurrera om utrymmet; när det ena språket 

lärs in, så trängs det andra ut, när “utrymmet” är fyllt så får det inte plats mer språk (s. 11).  
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Detta har dock inget stöd i forskningen. Tvärtom - om man som nybörjare i ett andraspråk inte 
får fortsätta att utveckla båda sina språk så kommer alla positiva effekter att bli motverkade av 
de negativa konsekvenserna av den så kallade subtraktiva flerspråkighet - att man tar bort ett 
språk. Detta påpekar Cummins (2001) som hänvisar till 150 empiriska studier, där en positiv 
koppling mellan additiv flerspråkighet och elevers lingvistiska och kognitiva utveckling påvisas. 
Studier i Australien rörande flerspråkighetens inflytande på förskolebarns kognitiva förmågor 
och kreativitet fann att barn i 5-6 års ålder som var skickliga i två språk presterade signifikant 
bättre på språktesterna än de barn som endast var skickliga i ett språk. Om ett barn har utvecklat 
sitt begreppsförråd på ett språk, så innebär andraspråksinlärningen till stor del att sätta nya 
språkliga etiketter på redan kända begrepp. Om spåklig och begreppslig utveckling på 
förstaspråket stannat av, måste barnet däremot genom det nya språket lära sig både begrepp och 
etiketterna samtidigt. Om inlärning av svenska som andraspråk ska underlättas är det alltså 
viktigt att barnets förstaspråk får fortsätta att utvecklas allsidigt (Hyltenstam & Tuomela 1996, 
Sjögren 1996, Ladberg 1996). Flerspråkiga har mer att jämföra det nya språket med. De har 
tillgång till fler språkljud och betoningsmönster, olika grammatiska system, samt olika ord för 
samma begrepp.  

 
Ladberg (1996) menar att det farligaste för barnets utveckling är enspråkigas låga förväntningar 
på flerspråkiga barn - som indirekt kan begränsa barnets möjligheter att utvecklas enligt sin 
fulla potential. Med låga förväntningar menar hon att man kan se problem, där inga problem 
finns och börja hindra barnen från att kommunicera, eller skapa olust kring språkanvändningen. 
Hon nämner att vissa pedagoger gör detta i alla välmening - man tror, liksom common sense-
synen på tvåspråkighet, att språk hindrar varandra, att barn lär sig ett språk på bekostnad av ett 
annat, och således blir slutsatsen att man kan hjälpa barnet att lära sig ett språk bättre, genom att 
trycka tillbaka yttringar på det andra. Arnberg (1996) beskriver tvärtemot detta hur den första 
begreppsinlärningen bör ske på modersmålet, vilket tyvärr inte alltid är genomförbart i 
förskolan, på grund av till exempel ekonomiska och organisatoriska faktorer. 

 
Enligt Vygotskijs teori om tänkande och språk kan inlärning föregå utveckling. Man måste 
räkna med de processer hos barnet som håller på att mogna - den närmaste utvecklingszonen. 
Den närmaste utvecklingszonen har en större direkt betydelse för barnets utveckling och 
framgång än vad den aktuella nivån hos deras utveckling har, enligt Vygotskijs mening. I 
samarbete kan barnet alltid göra mer än vad det kan på egen hand. Även Vygotskijs landsmän 
och samtida kamrater Luria & Yudovich (1959) bedrev studier på detta område. Han 
observerade ett tvillingpar som levt i princip isolerade ute på landsbygden, utan någon egentlig 
språkstimulering. När dessa barn placerades i “normala” barngrupper upptäckte de att deras tal 
utvecklades språngartat i leken: 

  
The child, when imitatively entering into a complex situation, is able to imitate actions which 

he cannot yet accomplish independently; and it is as a result of his inclusion in this way in 

more complex forms of activity that he is able to pass on to the stage of acquiring these 

actions independently (s.82) 

 
Dessa tankar har idag stort inflytande i skolor och förskolor runtom i världen. I dagens 
språkdiskurs är den förhärskande uppfattningen att människan är en språklig, kulturell varelse - 
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som formas och påverkas av de kommunikativa sammanhang hon eller han ingår i. Vygotskijs 
(1934/2001) och Lurias (1959) betonande av lekens betydelse för barnets språkliga utveckling 
bekräftar för många förskollärare att de utför ett relevant och viktigt jobb. Relationen mellan 
dessa sociokulturella inlärningsteorier och förskolans praktik är därmed intressant att beakta - 
dels hur synen på barns lärande och utveckling ter sig, men även hur förskollärarens roll formas 
utav dessa tankar.  

 

2. 1. 3. Flerspråkighet i förskolan - om modersmålsundervisningen.  

Hyltenstam & Tuomela (1996) beskriver modersmålsundervisningens (eller hemspråks-
undervisningen som den tidigare har hetat) historik - från 1960-talet när det först började  bli 
aktuellt, genom 1980-talet då omfattningen var som störst, till 1990-talet då det börjades skäras 
ner på verksamheten. 

 
På 1960-talet kunde elever i kommuner med finskspråkig befolkning från år 1962 välja finska 
som tillvalsämne i år 7 och 8 i grundskolan. Några år senare började kommuner att få 
statsbidrag för stödundervisning åt utländska barn, en stödundervisning som då bestod av 
svenska som andra språk. 1968 kom möjligheten för alla utländska elever att få undervisning i 
sitt modersmål. Det var då dock frivilligt för kommunerna att anordna denna verksamheten. Det 
var först 1977 i och med den så kallade hemspråksreformen som kommunerna blev skyldiga att 
erbjuda eleverna undervisning i modersmålet. Statens offentliga utredning “Invandrar-
utredningen 3” kom att betyda mycket för hemspråksreformen och skolans fortsatta riktning i 
arbetet med barn och elever med annat modersmål - mål för invandrarpolitiken som 
formulerades i denna utredning var jämlikhet, valfrihet och partnerskap (SOU 1974:69). 
Jämlikhetsaspekten innebar att invandrare ska få samma möjligheter och rättigheter som 
“vanliga” medborgare. Med valfrihet menades att samhället ska skapa de nödvändiga villkoren 
för språkliga minoriteter att kunna välja i vilken utsträckning de önskar behålla och utveckla sin 
ursprungliga kulturella och språkliga identitet. Partnerskap syftade på ömsesidig tolerans och 
solidaritet mellan minoritetsgruppen och majoritetsbefolkningen (Sirén, 1991). Utifrån dessa 
övergripande riktlinjer skapades även åtgärder för förskolans verksamhet - minoritets- och 
invandrarbarn ska få samma möjligheter som andra barn att behärska och utveckla sitt 
modersmål och sin hemkultur. Fram till 1985 var samtliga elever vars modersmål utgjorde “ett 
levande inslag i hemmet” berättigade till modersmålsundervisning, därefter inskränktes 
målgruppen till endast de elever vars båda eller ena vårdnadshavare använde sitt modersmål 
som ett dagligt umgängesspråk. Från och med 1991 behövde kommunerna endast erbjuda 
modersmålsundervisning först då minst fem elever kunde utgöra en undervisningsgrupp. Detta 
innebar en kraftigt minskad omfattning av elever i modersmålsträning. Antalet 
modersmålslärare har också minskat kraftigt under hela 1990-talet, sedan Hemspråkslärarlinjen 
lades ned 1987.  

 
Arnberg (1996) ser i denna historik åtgärder som pendlar mellan att fokusera betydelsen av att 
lära sig svenska och som betonar vikten av modersmålsstöd. Under första perioden 
(assimileringsperioden) skedde inte direkt någon diskussion om befrämjandet av modersmålet, 
medan det under andra perioden (hemspråksperioden) saknades en medveten plan om hur 
svenskan skulle främjas, vid sidan av modersmålsstödet. Sedan 1990-talet har en medveten 
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träning i båda språken eftersträvats. I och med Lpo94 ska modersmålsundervisningen inte bara 
inriktas mot språket utan även omfatta överföring av elevens kulturarv - ge eleven förankring i 
sin minoritetskultur. Det är en intellektuell utmaning att utveckla skolor och förskolor 
interkulturellt, då utbildning som bygger på mångfald är mer komplex än monokulturell 
undervisning (Lahdenperä, 2004). Ändå har Sverige valt en generös och ambitiös målsättning 
när det gäller invandrarbarns språkutveckling - målsättningen är att visa respekt för individen 
och dess behov att upprätthålla kontakt med sin ursprungskultur. Målsättningen innebär också 
en uppskattning för den samhällsresurs som finns hos flerspråkiga individer (Arnberg, 1996). 
Sedan 1990-talet har en medveten träning i båda språken som redan nämnts eftersträvats. 
Motsägelsefullt har även resurserna inom modersmålsundervisningen skurits ned kraftigt sedan 
början av 1990-talet. Det har skett en betydande minskning av verksamhetens volym. Numera är 
den mesta modersmålsundervisningen lagd utanför schemalagd skoltid och är sällan en del av 
den vanliga verksamheten (Hyltenstam & Tuomela, 1996). Redan innan 1990-talet skriver 
Socialstyrelsen om att lyfta barns flerspråkighet i en sammanfattning av An educational 
program for Swedish pre-schools: 

  

Pre-school is to provide these children with a solid basis for becoming actively bilingual and 

with the opportunity of participating in both the parents’ culture of origin, as well as in the 

Swedish culture. Pre-school staff has to be aware of the special difficulties but also 

opportunities the situation offer these children. They need support in creating a cultural 

identity they cen feel proud of (Socialstyrelsen, 1989:11). 

 
Men samma mål statuerades långt dessförinnan i Invandrarutredningen 3 (SOU 1974:69). En 
förklaring till det motsägelsefulla faktum att träning i tvåspråkighet lyfts fram samtidigt som det 
missgynnas kan vara som Arnberg (1996) skriver - att modersmålssundervisning på 
minoritetsspråk i media anses vara “lyxundervisning” i ekonomiskt svåra tider. Ur en 
ekonomisk synvinkel är det måhända inte alltid försvarbart att tillhandahålla undervisning i 
modersmålet åt ett mycket litet antal barn med minoritetsspråk i hemmet, men ur en 
jämlikhetssynpunkt fyller förskolan just i det hänseendet en viktig funktion - att på ett tidigt 
stadium kunna motverka barn från språkligt stimulansfattiga miljöer att ytterligare inte försämra 
sitt utgångsläge (SOU 1974:69). En svensk studie ibland tvåspråkiga barn i Malmö visade att 
tvåspråkiga barn har en signifikant högre risk att diagnosticeras för allvarliga språksvårigheter 
än enspråkiga barn. De uppvisade en mer än åtta gånger högre relativ risk att remitteras av en 
förskollärare än enspråkiga barn. Studien visade också förskolors problem med svagt 
tillmötesgående från de tvåspråkiga barnens föräldrars sida, trots starka indikationer om 
föräldrarnas medvetenhet om och bedrövelse över barnens språkliga problem (Salameh, 
Nettelbladt & Norlin, 2003). 

 
Hyltenstam och Tuomela (1996) skriver att det praktiska genomförandet av verksamheten inte 
har varit anpassat till den ambitiösa målsättningen. Den bild som träder fram av forskning, 
utvärderingar och andra beskrivningar - är en bild av en verksamhet fylld av problem. De 
beskriver hur själva existensen av modersmålundervisning har varit viktigare än kvaliteten på 
densamma. Införandet av hemspråksreformen kan ses som en symbolhandling, snarare än en 
genuin strävan mot pluralism. Åtgärder för barn med annat modersmål i förskolan är ingen lätt 
fråga - frågan är som framgår av denna bakgrund tvärtom komplex. Bland annat Eriksen (1998) 
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har beskrivit detta som “mångkulturalismens paradox”. Denna paradox innebär att 
institutionella metoder som syftar till att ge människor erkännande och rätt att avvika, samtidigt 
tvingar dessa att etikettera sig med hänvisning till särskildhet. Ytterligare en aspekt av denna 
paradox är att det är den dominerande majoritetsgruppen som har makten att definiera på vilka 
punkter andra människor har rätt att avvika.  

2. 2. Tidigare studier  

Med nyss anförda teoretiska bakgrund i språkutveckling och språkets relation till tanken, samt 
en kort historik om modersmålsträningens organisation, följer här nedan forskning och studier 
som fokuserar på flerspråkighet, vad det innebär socialt för barnet (2.2.1.) samt tidigare studier i 
invandrartäta områden (2.2.2.):  

2. 2. 1. Om flerspråkighetens sociala aspekter.   

Modersmålet innebär delaktighet i föräldrarnas hemkultur. Utan språket kan man inte lära känna 
kulturen inifrån och inte heller göra den till sin egen. Utan ett gemensamt språk i hemmet kan 
en klyfta mellan föräldrar och barnet uppstå. Det stöd barnet får i sitt modersmål av föräldrar 
räcker inte alltid. Dels beror detta på att barnet vistas större delen av sin vakna tid på förskolan. 
Dels är det man talar om hemma och det man lär sig i samspel med andra barn på förskolan ofta 
skilda saker med olika aktuella begreppsapparater. Om barnet inte får tillfälle att lära sig nya ord 
och begrepp i förskolan på sina båda språk, parallellt, kan det bli två språk för två olika världar 
och ett gap istället för ett närmande mellan kulturerna (Lidholm, 1992).  

 
Björk-Willén har genomfört ett par studier i flerspråkiga förskolor i Sverige och beskriver hur 
barn på ett sinnrikt sätt kombinerar en rad olika språkliga resurser för att åstadkomma 
deltagande i, eller för att upprätthålla lekar (Björk-Willén, 2006). Hon observerar en flicka som 
språköverskrider till spanska, ett språk hon inte behärskar, då två av hennes förskolekamrater 
gör en kodväxling till spanska under lekens gång i syfte att exkludera henne. Flickans språkliga 
förfarande blir till en praktisk social resurs. Redan på 1950-talet upptäckte Luria & Yudovich  
(1959) hur leken fungerar som ett betydelsefullt medie för språkutveckling. De studerade ett par 
tvillingpojkar som levt i princip isolerade och utan språklig stimulans. När dessa pojkar sedan 
placerades i normalt utvecklade barngrupper kunde de förvånansvärt snabbt anpassa sig och 
delta i kollektiva lekar och förstå den externa, rituella delen av leken, medan de dock missade 
själva den betydelsebärande delen av leken. De kunde förvärva sig olika objekts namn och 
innebörd, så länge dessa var del av en konkret aktivitet. Om namn och innebörd förmedlades till 
dem verbalt var de dock oförmögna att ta till sig dessa (a.a.). Detta tyder på hur viktigt det 
sociala sammanhanget är för barnet, om det ska kunna tillägna sig ett språk. För ett litet barn 
måste språket vara viktigt för stunden. Barn lär sig de språk som talas av dem barnet tycker om. 
Vid ett behov av att göra sig förstådd finns ingen gräns för antal språk som kan läras in 
(Ladberg, 1996).  

 
Språklig kommunikation bygger till stor del på det outsagda, nyanser av språket som är 
underförstådda och bildar en ram för det som sägs ut. När man lär sig ett nytt språk börjar 
förståelsen i det bokstavliga. Att kunna umgås med humor och språklig lekfullhet tar lång tid att 
tillägna sig i ett nytt språk. Skoj från andra barn kan tolkas bokstavligt och leda till 
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missförstånd, gråt och bråk. Ord och kroppsspråk måste stämma överens, vilket också är 
kulturellt bestämt. Andra barn blir språkliga modeller, framförallt vad gäller uttalet. Om 
föräldrar och kompisar talar olika dialekt, börjar barnet ofta tala kompisarnas (a.a.). Jämnåriga 
kamrater är viktiga för att barnet ska motiveras av “grupptrycket”. Barn strävar efter att vara 
exakt som andra barn i många avseenden, framför allt språkligt. Barn som svarar föräldrar eller 
modersmålslärare på svenska - gör inte detta för att de inte klarar av att hantera flera språk, utan 
för att de anpassar sig till den enspråkiga normen. Om inte barnets modersmål talas i 
omgivningen lär sig barnet att det inte ska talas. Barn är oerhört känsliga för alla uttryck för 
värderingar. De påverkas inte bara av hur de själva blir bemötta, utan även av vad som uttrycks 
mellan exempelvis föräldrar och förskolepersonal (a.a.). Att få tillgång till olika kontexter, med 
möjlighet att lära sig både modersmålet och svenska, beskriver Borgström (2004) som 
avgörande för utvecklingen av den sociokulturella identiteten. Att lära sig ett minoritetsspråk är 
oftast inte en allt för gynnsam situation för barnet. Det kan ha luckor redan i språkbasen - och i 
ännu högre grad språkets utbyggnad. Utbyggnaden är beroende av stimulans och erfarenheter 
och utvecklar sig olika beroende på vilka sammanhang språkandet sker i (Ladberg, 1996). Det 
är en allmän uppfattning att det finns ett samband mellan ett barns inflyttningsålder till Sverige 
och deras grad av behärskning i svenska, och om barnet är fött i Sverige förväntar man sig i 
allmänhet att det ska kunna tala svenska på motsvarande nivå som ett barn med infödda svenska 
föräldrar. Sambandet är dock mer komplicerat än så. Barn kommer inte automatiskt i kontakt 
med det svenska språket enbart genom att bo i Sverige. Familjens anpassningsstrategier beror i 
hög grad på deras socioekonomiska bakgrund och attityder till det egna och det nya språket. De 
olika familjernas anpassningsstrategier kan variera från total isolering till medvetet aktiva 
strategier att integrera sig med det nya, övriga samhället (Kuyumcu, 1995). I det senare fallet 
kan barnets förstaspråk, till skillnad mot det förra, ha en mycket begränsad stimulans, då kanske 
enbart föräldrarna eller till och med enbart en av dem talar språket med dem. Utan 
hemspråksundervisning går det miste om språkets skriftspråkliga begrepp och ord.  

2. 2. 2. Studier i invandrartäta områden.   

Flera etnologiska studier har genomförts bland lärare, förskollärare och barnskötare i 
mångkulturella områden - segregerade förorter. Förskolan i norra Botkyrka har Ronström, 
Runfors och Wahlström (1998) haft som föremål för studium. När deras etnologiska studier 
genomfördes såg förskolan till stor del annorlunda ut jämfört med idag - läroplanen för 
förskolan fanns ännu inte och det var fortfarande “dagis” och “daghem” som gällde. Men 
mycket är sig likt än idag, till exempel den speciella befolkningsstrukturen: barn och föräldrar 
med olika språk, erfarenheter, vanor, värderingar och livsstilar från länder över hela världen. 
Och att barn med svenska som modersmål hemma utgör en mycket liten minoritet på 
förskolorna. Resultat från deras intervjustudie visade att kulturmötet framstod som otydligt i 
daghemmen - en sorts “samlevnadsfrid” rådde på personalens inrådan. Barnens kulturella 
bakgrund lyftes fram som positivt i vissa situationer - särskilt när det gällde musik och mat, 
medan deras bakgrund i andra avseenden sågs som något som bör tonas ned - till exempel då 
barnens klädsel, eller sätt att leka gav uttryck för “stereotypa könsrollsmönster”. Genom att 
konkretisera mångfalden till ett par hanterliga problemområden blir den möjlig att hantera i 
vardagen - personalen har exempelvis ett lager av extra par stövlar och galonbyxor, vilket 
möjliggör även för barn som kommit till daghemmet i finkläder att följa med gruppen ut i 
naturen. Det mesta värdeladdade i deras intervjuer var “det svenska”. Personalen beskrev ofta 
“barnstugorna” som svenska utposter i en i övrigt osvensk omgivning. Att man samlas kring det 
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svenska tycktes för personalen tämligen oproblematiskt - alla var ju överens: såväl svenskar 
som invandrare! En konklusion av studien var att målet för dessa barnstugors verksamhet i det 
långa loppet ansågs vara en försvenskning - en assimilering till svensk kultur. De vuxna i 
verksamheten tycktes vara rädd för att barnen i norra Botkyrka utvecklar en särskild och 
underförstått sämre kultur som gör dem till stigmatiserade invånare och hamnar i ett utanförskap 
i sitt eget land. Förskollärarna beskrev att även svenska barn såväl som personalen kunde lägga 
sig på en lägre nivå av det svenska talspråket, färgade av de andra språken i sin omgivning - att 
det är lätt hänt att man “glömmer” hur en riktig svenska ska låta. De menade därför att det är 
viktigt att hålla sig till ett språk i verksamheten och inte blanda många olika. Svenska var det 
enda språket som skulle råda, för att de här barnen inte skulle hamna efter de svenska barnen, 
språkligt, allt för mycket. Ronström, Runfors och Wahlström (1998) beskrev den intervjuade 
personalen som eldsjälar - för vilka svårigheter är till för att övervinnas. De upptäckte att 
pedagogiska handledare oftare hänvisade till kurser och litteratur medan barnskötare snarare 
hänvisade till personligt förvärvade yrkeserfarenheter. På denna tid beskrev också förskollärare 
att unga invandrare inte skulle bemöda sig att gå förskollärarutbildningen - de skulle ändå inte 
få någon anställning i norra Botkyrka, där en perfekt svenska i det minsta sågs som ett krav för 
att jobba som förskollärare! 

 
Under samma tid som denna studie genomfördes på “dagis” och “barnstugor”, undersökte 
Kuyumcu (1995) turkiska högstadieelevers språkfärdigheter och situation i samma område. Då 
hade antalet turkiska invånare i kommundelen dubblerats under en tio års period. Många lärare 
menade att de lyckades lära turkiska invandrarbarn bättre svenska på 80-talet än under 90-talet, 
även de barn som är födda i Sverige menade de lärde sig sämre svenska. Studiens syfte var att ta 
reda på om det verkligen var så att den här gruppen behärskar svenska sämre än andra 
invandrarelever i kommundelen. Resultat som framkom av studien var att ungdomarna väljer att 
tala sitt förstaspråk med sina föräldrar och andra vuxna av samma ursprung. Det anses ofta 
skamligt att inte fått lära sig föräldrarnas språk som barn - ett viktigt kulturellt värde för 
gruppen i fråga. Detta skiljer sig från andra etniska grupper - exempelvis barn och ungdomar 
som talar persiska, som i högre utsträckning väljer att tala svenska med sina föräldrar och vuxna 
av samma ursprung. De turkisktalande ungdomarna talade också i hög grad sitt förstaspråk med 
sina jämnåriga vänner med samma ursprung, då det föreföll dem onaturligt att tala svenska 
sinsemellan. Spontant uttryckte ungdomarna att det fanns för många elever av samma ursprung i 
skolan, vilket gav dem få tillfällen att öva sin svenska. Trots att de uttryckligen önskade mer 
kontakt med svensktalande höll de i större grad ihop med jämnåriga med samma ursprung, än 
kontroll- och jämförelsegruppen. Utanför skolan hade de oftast inte kontakt med någon, som de 
talade svenska med, varför skolan blir den absolut viktigaste domänen för praktisk övning i och 
användande av svenska.  

 
Karlsson (2002) undersökte några år senare flerspråkighet i förskolan - med rubriken 
“Flerspråkighet - problem eller förutsättning för utveckling?”. Trots de deltagande förskolornas 
belägenhet i ett mångkulturellt område så blev slutsatserna av studien att förskolorna erbjöd en 
etnocentrisk och monokulturell miljö. Barnen sågs inte tala sitt modersmål på förskolan, den 
kulturella mångfalden var osynlig, samtalen mellan barnen präglades ofta av missförstånd och 
pedagogerna beskrevs som icke-närvarande i barnens lekar. De många sånger som sjöngs på 
samlingarna var enbart svenska. Karlsson skriver att det vore intressant att studera vilket 
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gensvar det skulle bli bland barnen om pedagogerna utnyttjade den flerkulturella och 
flerspråkiga kompetens som finns i grupperna. Att barnens modersmål blev osynliggjorda på 
dessa förskolor sänder signaler till barnen att deras bakgrund inte har något värde. Detta riskerar 
att barnen assimileras istället för integreras. Pedagogerna i studien såg som sin uppgift att 
förmedla den svenska kulturen, traditionerna och språket till såväl barnen och föräldrarna.  

 
I skol- och mediesammanhang målas hotbilder från invandrartäta bostadsområden upp, menar 
så väl Runfors (1996) som något mer aktuelle Bunar (2001), men mellan raderna kan 
ideologiska och normativa uppfattningar om hur samhället bör organiseras läsas. 
Problembeskrivningar görs mot en visionär bakgrund - i förhållande till ett föreställt men 
odefinierat gemensamt gott i vilket människor bör inlemmas (Runfors, 1996). Det är framförallt 
två företeelser som får symbolisera människors utanförskap i Sverige - boende i svenskglesa 
förorter och “dålig” svenska (Runfors, 2003). Lärarna i hennes studie såväl producerar som 
reproducerar problemtyngda bilder av förorten, samtidigt som de är kritiska av dessa bilder i 
media, då de har en stigmatiserande effekt på även skolan - ett fenomen som Bunar (2001) 
beskriver mer ingående i sin bok “Skolan mitt i förorten”. Återkommande krav på en “bra” 
svenska kan vara uttryck för en efterlängtad ordning i ett invandrarsverige som förändrats stort i 
sin befolkningsstruktur, insinuerar Sjögren (1996). Internationaliseringen tvingar fram stora 
förändringar i ett land som Sverige, som innehar en enhetlig nationell organisation. Vad händer 
med de som kommer till Sverige? De bär med sig tankar och värderingar som kanske inte passar 
in i det svenska samhället och som individ är det inte lätt att hävda sig gentemot de etablerade 
institutionerna (a.a.). Lärare uttalar ofta en känsla av att bära ett socialt ansvar - nämligen att 
lära eleverna svenska och kompensera deras brist på kontakt med det svenska samhället. 
Uttalanden från lärare, samt dominerande perspektiv hos de lärare Runfors mötte fokuserade 
ofta på det barnen saknar - men ibland uppkom även tankar om att använda barnens olika 
erfarenheter som en resurs i arbetet (Runfors, 2003). Men vad ska uppmärksammas? Och hur? 
Det är svårt för lärare att veta OM och i så fall NÄR och HUR föräldrar och barn själva vill att 
deras bakgrund ska bli uppmärksammad. Hänsyn till familjens perspektiv underordnas ofta 
tanken att eleven “hamnar utanför” när lärare prioriterar i värdekonflikter, exempelvis vid 
simundervisning eller utflykter där föräldrar kan uttrycka en önskan om att deras barn ej ska få 
delta. Slutligen ses en svenska utan brytning som framtidens nyckel framför andra - det blir ett 
medel på väg mot mål som jämlikhet.  



  
 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur några pedagoger, i ett homogent svensktalande respektive 
ett mer mångkulturellt område, ser på språkutvecklande arbete med flerspråkiga förskolebarn. 
Frågeställningar:  

· Hur anser pedagoger att språkstimulerande miljöer för flerspråkiga förskolebarn bör 
utformas?  

· Vilka kunskaper och arbetssätt tillämpas av pedagogerna? Utifrån vilka erfarenheter? 

· Vad ses som positivt respektive problematiskt i arbetet med flerspråkiga barn?  

· Talas barnets modersmål i verksamheten, eller lyfts det fram på annat sätt?  

· Skiljer sig barnskötares och förskollärares resonemang åt?   

 
Den kunskapslucka jag syftar till att fylla med min studie är en fördjupning i hur pedagoger med 
olika titulär, olika lång erfarenhet och olika bakgrund tänker om utformning av 
språkstimulerande miljöer för flerspråkiga förskolebarn. Idag finns etnologiska studier av lärare 
i mångkulturella skolor, men inte direkt någon uppsjö av studier om pedagoger i förskolan som 
syftar till att beskriva såväl områden präglade av etnisk mångfald, som områden präglade av 
svensk homogenitet i syfte att sätta dessa i relation till varandra.  
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4. Metod 

4. 1. Intervjuer 
 
Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Denscombe (2000) innebär 
att intervjuerna är utformade med öppna frågor som täcker in ett visst ämne. Att jag anser detta 
vara bäst lämpat beror framförallt på att det är individernas personliga uppfattning om arbetet 
med flerspråkiga barn som jag är intresserad av. Att intervjuerna är delvis strukturerade, vill 
säga att jag har med mig ett antal frågor (se Intervjuguide i Bilagor) som jag utgår från, men 
min utgångspunkt är att vara så öppen så möjligt för att minska påverkan på informanterna 
(Løkken & Søbstad, 1995). Den här typen av intervjuer kan ge svar som jag som forskare inte 
tidigare har insikt i men som informanten funderat mycket över. Jag har inte ställt känsliga 
frågor, utan endast sådana som informanterna bör kunna svara på (Denscombe, 2000). Frågorna 
anpassades efter individen - med möjligheten öppen för uppföljningsfrågor. Detta har lett till att 
inte alla informanter fått exakt samma frågor. Wallén (1996) beskriver att enkäter och 
strukturerade intervjuer avspeglar en förhandsuppfattning, som jag har velat undvika i den mån 
det är möjligt. Målet har varit en informativ och givande intervju för båda parter.   

4.2. Urval 
 
Urvalsprocessen för områden, förskolor och informanter (pedagoger på dessa förskolor) har 
visat sig vara en snårig balansakt mellan att ta hänsyn till det som är praktiskt genomförbart och 
att samtidigt följa min studie och det jag ämnar undersöka. Min tanke var att den ena praktiken 
ska präglas av en hög andel barn med annat modersmål, medan den andra praktiken präglas av 
en låg andel. Idealet var även att pedagogerna ska representera såväl nyutexaminerade som 
erfarna. Detta för att se om tankar och arbetssätt ser olika ut, men även deras vardagliga 
verksamhet. Jag har vägt fördelar och nackdelar med att genomföra studien i ett område, och i 
förskolor, jag redan var bekant med. Nära förtrogenhet är en viktig utgångspunkt i forskning om 
människor och samhälle - en fördel är att jag kan få en hel del “tyst kunskap” jag annars skulle 
ha gått miste om som utomstående. Med halva foten inne blir det enklare att artikulera olika 
betydelsenyanser, som också det är en väsentlig forskningsuppgift enligt Wallén (1996). Jag var 
bekant med studiens två geografiska områden: Plasmaviken, där jag har genomfört min VFU 
och för närvarande bor, samt Tärndalen (bägge ortsnamnen är fingerade) där jag tidigare har 
bott. Att jämföra praktiker i dessa skilda geografiska områden uppskattar jag innebär en vinst 
för studien, berikar den och gör den mer intressant. En anledning till att jag valt intervjua både 
barnskötare och förskollärare var för att se om den pedagogiska utbildningen kan ha någon 
betydelse för pedagogens syn på barns språkutveckling och attityder till flerspråkighet.  

4. 2. 1. Beskrivning av områdena och förskolorna 

Förskolorna och de två skilda geografiska områdena ligger längs samma tunnelbanelinje, med 
lite mer än tjugo minuters resväg emellan. Plasmaviken är en del av Stockholms stad. Idag är 
Plasmaviken en stadsdel som förändras i snabbt takt. Delar av den äldre industribebyggelsen 
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rivs och ersätts av nya bostadsområden. De delar av Plasmaviken där jag har genomfört min 
studie är områden där en majoritetsgrupp av infödda, svensktalande medelklassfamiljer bor (se 
Tabell 1). Stockholms stads förskoleplan betonar förskolans pedagogiska uppdrag med särskilt 
fokus på språkutveckling, läsning och matematik (Stockholms stad, 2009). Förskolan ska 
tillsammans med föräldrarna lägga grunden till flerspråkighet hos barn med andra modersmål än 
svenska. Det innebär att aktivt stödja modersmålet och att utveckla svenska språket inom ramen 
för förskolans ordinarie verksamhet. Utgångspunkten är en kartläggning, analys av barnets 
språksituation som grund för den pedagogiska verksamheten.  
 
Förskola 1 är belägen i en del av Plasmaviken som präglas av nybebyggelse, och är således 
relativt ny. På förskolan finns personal med utländsk bakgrund, men denna utgör en minoritet. 
Förskola 2 ligger i ett äldre bostadsområde i Plasmaviken. På förskolan finns pedagoger som 
behärskar spanska, som de i viss mån talar i verksamheten. 

 
Redan då man i Plasmaviken kliver på och fortsätter utåt på tunnelbanelinjen mot Tärndalen 
kan folksammansättning i vagnen ses förändras med blotta ögat. För att hårdra det kan resvägen 
ses som en resa genom de olika sociala skikten i vårt samhälle. Märta Myrstener (DN, 2009-08-
27) beskriver sin dagliga resa på tunnelbanelinjen; “Ibland tänker jag att det är en bra resa att 
göra två gånger om dagen, för man blir inte trångsynt och inskränkt så länge urbana Sveriges 
alla sociala skikt passerar revy för ens ögon varje morgon”. Den stora kommun som Tärndalen 
ligger i, är präglad av etnisk och kulturell mångfald. Förorten uppkom som ett led av det så 
kallade miljonprogrammet. Miljonprogrammet genomfördes under 1970-talet med ambitionen 
att snabbt åstadkomma en stor mängd bostäder och erbjuda en modern, rationell livsmiljö 
(Runfors, 2006). Uppgiften att beskriva förorten är inte helt lätt - för många är Tärndalen starkt 
förknippat med just miljonprogrammet och den snabba utveckling som skedde här mellan åren 
1970-1975 då en stor del av bostäderna i området byggdes, medan det för andra, som är väl 
bekanta med området, kännetecknas av ett naturskönt läge - nära både sjöar och skog. Boende i 
området skulle kanske också beskriva det som en kommundel där det satsas på upplevelser och 
kultur. Andersson (1998) skriver om “etniska kluster” - det vill säga, att människor från vissa 
nationer bor kvar i ett visst svenskt område, och nytillkomna landsmän strömmar till. I 
Tärndalen kan etniska kluster av blandat annat assyrianer och turkar sägas verka och leva. Dessa 
etniska kluster kan medföra fördelar för individen - bland annat trygghet och ett kontaktnät att 
falla tillbaka på. Dock så är dessa också starkt kopplade till socialt utsatta områden. Tärndalen 
kan sägas utgöra ett sådant område, då medelinkomsten är mycket låg (se Tabell 1). Eftersom 
kommunen är så pass präglad av kulturell och etnisk mångfald är språkstimulering av 
förskolebarn ett självklart och uttalat åtagande från politiskt håll. Inom kommunen finns 
nätverket ”Att Lyfta barnens båda språk”, som har tagit fram ett gemensamt 
observationsschema som kan användas i det dagliga arbetet för att få syn på om man som 
pedagog arbetar på ett språkutvecklande sätt. De har även ett samarbete med språkforskaren 
Veli Toumela. I Kvalitetsredovisning (2008) beskriver förskolorna sin situation och ett uttalat 
intresse för att satsa på språkutveckling:  

 
När det gäller modersmålsträningen beskriver förskolorna att modersmålslärarna inte ses som en 

integrerad del av verksamheten så att de deltar i den vardagliga verksamheten. En ökad samsyn 

på barns lärande i detta avseende är önskvärt. En förskola har fördjupat sitt samarbete med 
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modersmålstränarna genom att man tillsammans tagit fram ansvarsområden och hur man kan 

arbeta språkutvecklande utifrån dessa områden. I en förskola kommer arbetslagen under 2009 

att arbeta tillsammans med språkforskaren Veli Toumela med följande språkområden: 

Språkutrymmet, Upplevelser, Språkbruket, Språknivån, Begripligheten. Resultatet av detta 

samarbete är av stort intresse att följa för förvaltningen i det fortsatta arbetet med 

språkutvecklande arbetssätt (s. 23).  
 
Förskola 3 består av paviljonger belägna på en skolgård. Alla förskolor i kommunen arbetar 
Reggio Emilia-inspirerat2, så även denna. Många av pedagogerna har utländsk bakgrund och 
behärskar flera olika språk. Förskola 4 verkar i gamla förskolelokaler från sjuttiotalet, liksom 
en stor del av förskolorna i kommunen. Med även deltidsbarn inräknade går ca 160 barn på 
förskolan. Även här har en stor del av personalen utländsk bakgrund samt behärskar flera språk.  

 
Tabell 1: Om områdena.  

 
 

 

 

 

 

Statistik om de olika kommundelarna. Källa: “Tärndalens kommun” (2003, 2009) & USK (2009). 

 
Tabell 2: Om förskolorna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga förskolor i studien har cirka 100 barn eller mer.  

 

                                                             
2 Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en 
respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark 
inneboende drivkraft att utforska sin omvärld. (Reggio Emilia-institutet, 2009) 

 Andel barn med 
annat modersmål 

Olika språk 
används i 
verksamheten  

Uttalade 
pedagogiska 
metoder 

Förskola 1 ~8 % en förälder.  0,8 
% båda föräldrar 

nej. TRAS 

Förskola 2 ~10 % ja, spanska. TRAS, språkanalys 

Förskola 3 ~98 % ja, flera. arabiska, 
turkiska, urdu, finska, 
albanska.   

reggio emilia-
inspirerat 

Förskola 4 ~98 % nej. reggio emilia-
inspirerat 

 Andel barn 0-19 
år 

Andel med utländsk 
bakgrund 

Medelinkomst 

Tärndalen 28,50 % 58,50 % 148 000 kr  

Plasmaviken 19 % 26,50 % 324 600 kr 
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4. 2. 2. Beskrivning av pedagogerna 

Plasmaviken. På de två förskolorna har två barnskötare med 19 respektive 27 års erfarenhet i 
yrket och två förskollärare med 33 respektive 4 års erfarenhet inom barnomsorgen intervjuats. 
Barnskötarna har läst kurser i svenska som andra språk och har erfarenhet av arbete i förskolor 
med en hundraprocentig andel barn med annat modersmål. Den ena förskolläraren har också 
hon arbetat som språkpedagog, samt tidigare innehaft en funktion som idébank och stöd åt andra 
pedagoger i stadsdelen.  

Tärndalen. På de två förskolorna har en barnskötare, en förskollärare (som för tillfället arbetar 
som pedagogisk handledare större delen av sin tid, så kallad pedagogista) - båda med 12 års 
erfarenhet inom barnomsorgen - samt en nyutexaminerad förskollärare med endast fyra 
månaders erfarenhet intervjuats. Barnskötaren har läst en svenska som andra språkkurs på 
högskolenivå, pedagogistan har tidigare erfarenhet av arbete som språkpedagog och den 
nyutexaminerade läraren har läst språk och språkutveckling som inriktning på lärarutbildningen 
samt har behörighet upp till och med år fem i grundskolan. 

4.3. Bortfall 
 
En förskollärare på Förskola 3 avbokade en planerad intervju med hänvisning till att hon kände 
sig allt för nyutexaminerad och därmed hade för lite erfarenhet och kunskap för att kunna uttala 
sig. I Plasmaviken avböjde flera rektorer och förskollärare i olika förskolor med anledning av de 
homogent svensktalande barngrupperna i området.  

4. 4. Etiska aspekter 
 
Jag har bearbetat informanternas svar i förhållande till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebar att jag inledningsvis informerade 
mina informanter om deras uppgift i projektet, samt vilka villkor som gällde för deras 
deltagande. Exempelvis, i enlighet med samtyckeskravet – att deltagandet är hundra procent 
frivillig. Med hänsyn tagen till konfidentialitetskravet kodas allas namn, inklusive namnen på 
förskolorna och inga identiteter kan röjas. Jag har kodat namnen redan i transkriberingsfasen. 
Även ortsnamnen utelämnas för att anonymisera informanterna och förskolorna ytterligare. 
Detta medför även att vissa referenser, som rör Tärndalens kommuns kvalitetsredovisningar 
måste kodas. För att inte behöva koda om allt för många referenser låter jag läsarna veta att 
Plasmaviken är en del av Stockholms stad. Eftersom Stockholms stad är en så stor kommun, 
men så många invånare och förskolor resonerar jag att mina informanter och förskolor ändå är 
omöjliga att dechiffrera.  

4. 5. Genomförande 
 
Under tre veckor var jag ute på fyra förskolor, mötte sju pedagoger vid sex tillfällen och 
samlade in cirka fem timmars ljudupptagning. Denna ljudupptagning resulterade i 32 sidor 
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mycket noga och ordagrann transkription (se Transkriptionsexcerpt i Bilagor). Den ordagranna 
transkriptionen har i de kommande presenterade utdragen skrivits om till mer läsvänlig text 
(exempelvis har stakningar och harklingar som anses vara irrelevanta i sammanhanget tagits 
bort, se Transkriptionsexcerpt i Bilagor). Majoriteten av intervjuerna skedde i en avskild del av 
förskolorna, såsom fika- eller samtalsrum, där vi satt ostörda med hjälp av “stör ej”-lappar på 
dörren. Jag var dessutom ute på förskolorna vid lugnare tidpunkter under dagen, då barnen 
antingen hade vila eller åt mellanmål, eller liknande. Stämningen var god - de flesta intervjuade 
verkade förväntansfulla inför att få uttala sig i denna, för dem, viktiga fråga. Vid en av 
intervjuerna närvarade alltså två pedagoger samtidigt - det var på en förskola utan barn med 
annat modersmål, där de två barnskötarna kände att de ville ta stöd av varandra när de skulle 
uttala sig i denna fråga, som de från en början alltså upplevde att de inte hade särskilt stora 
kunskaper i. Jag ville gärna ha med dem i studien, varför jag godkände deras villkor, vilket även 
föll väl ut för mig rent tidsmässigt. Förskolläraren som framförallt innehar titeln pedagogista i 
dagsläget uttalade sig i egenskap av såväl förskollärare som pedagogista under sin intervju - i 
resultatdelen har jag sedermera valt att utgå från hennes förskoleperson, för att underlätta min 
komparativa analys - men även i viss mån för att anonymisera, emedan antal pedagogistor i 
Tärndalen uppskattningsvis uppgår till ett tio-femtontal. Jag kommer självklart beakta att hon är 
färgad av sin roll som pedagogista. 

Jag har inspirerats av etnografi som forskningsansats. Etnografi är en ansats vars syfte är att 
söka förstå och beskriva människors liv i ett kulturellt sammanhang. Som etnograf eftersträvas 
ett beskrivande, avkodande samt konstruerande av mening i vissa fenomen (Dovemark, 2007). 
Som forskare i en studie med etnografisk ansats bör jag vara medveten om min egen påverkan i 
forskningsarbetet. I presentationen av studien kommer mina egna uppfattningar och tolkningar 
att lysa igenom. Men jag som forskare ska alltid försöka vara så opåverkad som möjligt när 
intervjudata samlas in och sedan analyseras.  

4.6. Metoddiskussion 
 
Intervjuer är en metod med flera kritiska aspekter. Dels det faktum att jag som intervjuare har 
tolkningsmonopol på intervjudatan (Kvale, 2007). En intervju är ju underställt vissa bestämda 
villkor, mellan parter med olika förutsättningar och intressen. Den utfrågade har mindre 
överblick, men kan däremot styra över den information jag som intervjuare får tillgång till. 
Vissa av pedagogerna bad om frågor att gå igenom i förväg för att känna sig mindre pressade 
vid intervjun. De kan i det fallet också ta reda på svar som de inte kan. De två barnskötarna som 
närvarade samtidigt under en intervju kommer också att behandlas med extra eftertanke i 
analysen. Jag kan inte veta exakt hur mycket den enas närvaro påverkade den andra, och vice 
versa, men eftersom jag tidigare har arbetat med dem under min utbildning vill jag tro att denna 
förkunskap kan jämna ut de eventuella utsagor som modererades i den andres närvaro.  

Transkriptioner kan beskrivas som en utarmande dekontextualiserande tolkning av faktiska 
intervjukonversationer. Detta kräver att jag som transkriberar är absolut pålitligt och tålmodig - 
annars finns risken att detta påverkar mängden och formen på det utskrivna materialet allt för 
mycket. För att inte gå miste om nyanser skrev jag ut allt ordagrant, för att därefter skriva om de 
valda utdragen till mer läsvänlig text. Det finns även en överhängande risk för hemmablindhet 
vid studier av bekanta miljöer. Det jag tar för givet i yttrandena från pedagogerna, kanske hade 
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tolkats annorlunda och fått helt andra följdfrågor av en person utan erfarenheter av 
förskolearbete. Observationer hade kunnat användas som ett komplement till intervjuerna för att 
öka validiteten. 

4. 6. 1. Tillförlitlighet och relevans. 

Enligt Hartmans (2003) rekommendationer rörande källkritik har jag för att säkerställa studiens 
validitet försökt samla in ett material relevant för min problemställning - också vad gäller 
avgränsning och djup. Att mäta enbart det som avses mäta är svårt att göra in absurdum - de 
pedagoger jag möter kommer alltid att ge en spännvidd av uttryck, som är mångfacetterade och 
rymmer även aspekter av verkligheten, vilka jag inte har avsett att analysera. Reabilitet - går det 
att lita på datan? Har källan ett eget intresse av att framställa saken i en viss dager? Självklart 
kan ett visst mått av politisk korrekthet finnas i utsagorna, men min förhoppning och min känsla 
var att pedagogerna såg detta som en chans att kommunicera frågor och aspekter som var 
angelägna för dem.  

 
Är denna studie relevant endast för förskollärare och barnskötare i storstadsregioner? Eller går 
det att dra paralleller även till andra pedagogiska områden och till pedagoger i andra städer och 
länder? Det är inte helt osannolikt att pedagoger över hela landet kan känna igen sig i resultatet. 
Problemet med att generalisera kvalitativa studier, är att antalet informanter är litet (Kvale, 
2007). Mitt urval, med såväl barnskötare som förskollärare, tycker jag dock har fallit väl ut. Det 
är relevant för min kommande yrkesutövning att också möta och analysera barnskötares 
uppfattningar och värderingar i verksamheten. Liksom framkom av intervjudatan är det ett 
mycket speciellt samarbete, med en invecklad och outtalad rollfördelning barnskötare och 
förskollärare emellan. 

5. Resultatanalys 

Resultatet av min intervjustudie kommer här att styckas upp efter olika frågor som 
genomgående har behandlats i intervjuerna. Stycken och citat kommer att få illustrera en 
övergripande bild av den data jag har samlat in (se Transkriptionsnyckel i Bilagor). De teman 
som presenteras här nedan är alltså en bild av övergripande och genomgående drag som jag såg 
under intervjustudien. Sedermera har mina egna tolkningar och generaliseringar av 
transkriptionsmaterialet lett till det aktuella urvalet. En analys av pedagogernas utsagor kommer 
att vävas samman med resultatredovisningen. Jag har valt en etnografisk ansats i denna studie, 
där mitt mål inte så mycket har varit att finna ett bestämt svar, utan snarare att göra en resa 
genom pedagogernas olika förhållningssätt och perspektiv - på såväl individ- som samhällsnivå. 

5.1. Utformning av språkstimulerande miljö  
 
Vid intervjutillfällena ombads samtliga förskollärare och barnskötare att inledningsvis beskriva 
vad de anser vara en språkstimulerande miljö, i allmänhet, och sedan urskilja om, och i sådant 
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fall hur, denna ser annorlunda ut för svensktalande barn respektive barn med annat modersmål. 
Begrepp som upprepade gånger uppkom i svaren var ett nyanserat och benämnande språk, 
talutrymme för barnen, och stöd i form av bilder, litteratur lättillgängligt i den fysiska miljön 
samt tydligt material som lockar till lek. 

 

5. 1. 1. Gå på föreläsning - en icke-läsande kultur? 

En dimension av pedagogernas syn på vad som utgör en språkstimulerande miljö var ett 
nyanserat och benämnande språk. I samband med tal om benämnande språk, nämner en stor del 
av pedagogerna språkforskaren Veli Tuomela under sina intervjuer. De har varit på någon av 
hans föreläsningar och beskriver hur de blivit mer medvetna om hur de använder språket till 
vardags tack vare honom: 

  

 vi var ju på Veli Tuomeli och hans föreläsning. där prata han mycket om det här. om benämna, 

 och det har vi upptäckt att det e jätteviktigt i - vardagen. (1) vi fick en fråga: “hur använder ni 

 språket i vardagen?” liksom “ja vi har ramsor, vi sjunger”, fast det var inte riktigt det han var 

 ute efter. han var mer ute efter de vardagliga språket i alla situationer du gör under dagen. 

 (Barnskötare 1, Plasmaviken) 

 
Såväl barnskötare som förskollärare i både Plasmaviken och Tärndalen pratar om hans 
föreläsningar och tar upp det som viktigt att benämna det man talar om när man pratar med 
barnet, och inte slarvigt säga “den där”. Barnskötarna uttryckte sig i högre grad än 
förskollärarna positivt om Tuomela - de berättar om hur pass mycket mer medvetna de har blivit 
över sitt egna språkbruk och den inverkan den har på barnens språkutveckling efter att ha hört 
på honom. En förskollärare berättar tvärtom, om Tuomela, att många andra förskollärare 
“avskyr honom”. Barnskötarna ansåg i större utsträckning att Tuomelas föreläsningar verkligen 
har hjälpt dem i deras pedagogiska och språkutvecklande arbetssätt, medan förskollärare enbart 
nämner honom i förbifarten om de nämner honom överhuvudtaget. En av de lovordande 
barnskötarna uttryckte att: “det skulle behövas att fler barnskötare fortbildade sig för att bli 
medvetna, nu är det bara förskollärarna som har det med sig i bakgrunden“. Enligt hennes 
mening är det inte alls tillräckligt många barnskötare som har fortbildat sig i den grad de själva 
skulle behöva för att ta hjälp av i sitt arbete. När jag diskuterar vilken kompetens som behövs 
för att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan med förskolläraren, som också jobbar som 
pedagogisk handledare, glider också hon in på detta spår:  

  
 [---] läsa litteratur, å ny forskning. sen är vi inte här, riktigt en läsande kultur så. (2) så att jag 

 försöker kopiera upp artiklar eller kapitel, som man liksom kan- hålla litteraturseminarier 

 kring. för att- för att väcka nyfikenhet (Förskollärare 2, Tärndalen) 

 
Pedagoger, åtminstone på hennes förskola, läser kanske inte så mycket som de skulle kunna 
göra enligt henne. Detta är något hon försöker ändra på, genom att stegvis introducera korta 
stycken av aktuell forskning, för att väcka nyfikenhet, och göra pedagogerna medvetna om att 
det finns många, intressanta teorier, som faktiskt har relevans för deras arbete! Hon uttrycker en 
strävan att få pedagogerna att höja sig till en metanivå i sitt pedagogiska arbete. Barnskötare 
föredrog att inhämta kunskaper genom att gå på föreläsningar, och uttryckte en önskan om att få 
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gå på fler, oftare, dock med infallsvinkeln att dessa gärna också skulle ha ett mer konkret 
material att erbjuda dem. De föredrog detta i motsats till att läsa sig till kunskaper inom ämnet.  

 
 jag har naturligtvis en massa papper som man kan gå igenom o - då ska man sitta å läsa läsa 

 läsa - inte bara liksom det här att man kan ögna eller nån man kan bolla nånting med. för det 

 skulle man- jättebra å ha! nån man kan bolla idéer o hur var det vi tänkte, vad var det- vad var 

 det som var viktigt här till exempel. (Barnskötare 2, Plasmaviken) 

 
Förskollärare berättar hellre om att ha en utbildning på högre nivå och kunskaper om hur barns 
språkutveckling går till, för att besitta den kompetens som behövs för att arbeta med 
flerspråkiga barn i förskolan. Barnskötarna uttryckte som sagt att det vore önskvärt att flera 
barnskötare fortbildade sig, samt att de själva fick flera möjligheter till fortbildning, för att 
bättre kunna erbjuda en språkutvecklande vardag åt flerspråkiga barn. Detta medan en av 
förskollärarna indirekt uttalade en önskan i motsatt riktning: att barnskötare helt ska ansvara för 
omsorgsaspekten av förskolans verksamhet, för att på så sätt frigöra större möjligheter åt 
förskollärarna att kunna planera och bedriva den pedagogiska delen av verksamheten:  

  

 vad skillnaden mellan barnskötare och förskollärare - att det behöver, förtydligas - inom 

 personalen. att vi har olika uppdrag. och att [---] asså som förskollärare så har ju vi ett helt 

 annat ansvar - det ska dokumenteras, o det är jättekul, det är jättebra, men ibland känns det 

 som att tiden inte räcker till. [---] vad ser du som risk med att asså som nu, det här 

 med barnskötar- och förskollärarrollen - om de inte förtydligas? (1) jaa. det kan ju 

 bli onödiga konflikter. på så sätt att - på vissa förskolor så har de verkligen delat upp att 

 ja, barnskötaren står för liksom bara blöjbyte o det är väldigt såhär “dut dut dut” //visar en 

 hackande rörelse med handen//. vi har inte på det sättet, men, jag tror att det kan 

 underlätta väldigt mycket. alltså just att. att inte hela tiden behöva - förklara varför jag gör på 

 det här sättet. varför jag behöver planeringstid, o så vidare. (Förskollärare 1, Tärndalen) 

 
Även om förskollärarna ofta talade om högre utbildning som en komponent av en väl 
fungerande språkstimulerande miljö så talade de ännu hellre om medvetna pedagoger (i 
allmänhet) med ett medvetet förhållningssätt (i synnerhet) som den allra viktigaste 
komponenten. I generella drag gjordes alltså ingen markering emot barnskötarna från 
förskollärarnas sida. Den nyss citerade förskollärarens utsaga, vittnar dock om en känsla av  
oförståelse för hennes roll som förskollärare från barnskötarna.  

 

5. 1. 1. Samtalskultur - men inte bara ord.  

Samtal är även det ett frekvent förekommande tema i pedagogernas beskrivningar av 
språkstimulerande miljöer. Flera pedagoger använder just ordet “talutrymme” - att ge barnen 
gott om utrymme att tala, och att lyssna. De flesta beskriver det i allmänna ordalag, som något 
som genomsyrar hela verksamheten - ett gott samtalsklimat. En förskollärare i Plasmaviken 
uttrycker det som: “att det överhuvudtaget är ett öppet liksom samtalsklimat där alla får komma 
till tals o i alla vardagssituationer - maten, samlingen”. Förskollärare 1 i Tärndalen har en egen 
ingång på temat och kopplar samman att ge barnet talutrymme med att även erbjuda 
upplevelser:  
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 det handlar om att ge barnen mycket upplevelser, talutrymme och om de inte har några 

 upplevelser - då är det svårt att berätta nånting men om jag har en upplevelse i min kropp 

 så, bara “oh oh oh oh!” om det inte finns ord, nämen vi, vi fyller på! vi fyller på med ord. 

 o sen till slut kan jag kan jag berätta själv, eller så e jag så sugen på att berätta, o jag vill, o 

 då hittar jag strategier till att göra det. eller så kan jag berätta! (Förskollärare 1, Tärndalen) 

 
Även boksamtal, kopplat till samtal om vardagen och diskussioner om värdegrundsfrågor 
(“olika - lika”) i exempelvis samlingen omnämns som självklara inslag i en ideal verksamhet. 
Samma utsträckning har även uppfattningen om att man som pedagog hela tiden bör ligga 
snäppet över barnen språkligt: “att tjata om samma saker hela tiden, då lär man sig ju ingenting 
- det är ju samma för en själv!” (Barnskötare 2, Plasmaviken). Detta betonar också alla de 
intervjuade pedagogerna. Verkliga samtal med barnet och gott om utrymme för barnen att 
samtala ska genomsyra alla dagliga moment i verksamheten. Tankar om att ligga en nivå högre 
än barnet språkligt förenas med en syn på barnet som en kompetent individ med en inneboende 
drivkraft.  

  

 vi tror på det här kompetenta barnet - som ska ta för sig här i livet o så vidare så det blir 

 som en kompott nästan, så att man - det jag inte kan idag, kan jag imorgon, med hjälp av en 

 fiffig kompis! (Förskollärare 1, Tärndalen) 

 
Anbelangande samtal med barn med annat modersmål nämner pedagogerna ofta att enbart ord 
ibland inte är tillräckligt - många talar därför om bilder, sagolådor och just konkret material i 
alla dess former. “Det blir väldigt tydligare om man gör ‘mors lilla olle’ med björnen och 
mamma och blåbären och sådär, än om man bara säger den med ord“ (Förskollärare 1, 
Plasmaviken). Material som språkstimulerande redskap nämns genomgående i intervjuerna. 
Detta kan syfta bland annat på att låta litteratur stå framme på olika ställen i förskolans rum. 
Förskollärare 1 i Tärndalen beskriver dessutom hur denna litteratur helst ska behandla olika 
ämnen i olika vrår (till exempel fordonsböcker vid leksaksbilarna, etcetera), finnas på olika 
språk och även inkludera flerspråkiga barn i själva litteraturen. Även att det finns mycket 
lekmaterial, som man kan samtala kring, och tydliga bilder på exempelvis hyllor och lådor i 
förskolans lokaler (“man blir ju kanske lite nyfiken på innehållet i de där lådorna, när man ser 
de där tydliga bilderna” som förskollärare 1 i Plasmaviken uttryckte det). Barnskötare 2 i 
Plasmaviken talar också om att erbjuda ett brett urval vad gäller material för att på så sätt kunna 
bredda språket: “att man liksom har ett brett urval så att det inte bara blir de här förskoleorden, 
alltså det är ett visst vokabulär på en förskola, så är det ju, men att man även breddar språket”. 
Pedagogerna påtalade en risk om att barnens ordförråd kan bli begränsat, situerat till just 
förskolans begreppsvärld, om aktiviteterna och materialet på förskolan är allt för snävt. De 
berättar om att tänka till ett varv extra när det gäller materialet, som kan användas på många 
olika sätt, så länge pedagogen är tillräckligt påhittig. Flera pedagoger berättar om hur de 
observerar barnen för att ta reda på deras intressen - på så sätt kan man bestämma vilket 
material och vilka projekt man ska arbeta med för att skapa en meningsfull vardag för barnen, 
där barnet blir intresserat och nyfiket och på så sätt utvecklar sitt språk i högre takt. Om 
förskolans vardag och aktiviteter är angeläget för barnet här och nu, kommer de att införskaffa 
den begreppsbas som krävs för att delta på ett givande plan.  
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5. 1. 3. Fördomar och sovande förskolor. 

Skillnader mellan språkstimulerande miljöer för barn med ett annat modersmål än svenska 
respektive barn med svenska som modersmål anses av pedagogerna framförallt vara graden av 
tydlighet. I språkstimulerande miljöer för flerspråkiga förskolebarn menar de att ett större 
användande av bilder, upprepningar och säkerställande av förståelse behövs, samt att göra allt 
extra noga och tydligt, med ännu mer tid för samtal. En barnskötare liknar det vid arbetet med 
småbarn -  

  

 det är samma tankegångar för där har ju inte småbarnet språket överhu- ja de har ju sitt eget 

 språk men inte det här talade språket. som vi talar //skrattar// då är det ungefär samma 

 principer, man får jobba efter. (Barnskötare 1, Plasmaviken) 

 
Hennes kollega, Barnskötare 2, berättar att när hon bytte förskola, från en mycket invandrartät 
till Förskola 1 i Plasmaviken med mycket lång andel flerspråkiga barn, tog det ett långt tag 
innan hon kunde acklimatisera sig. De första dagarna när barnen svarade redan på första tilltal 
beskriver hon att hon nästan ramlade i backen - “va! dom kan prata!”. Hon var van vid att prata 
övertydligt och upprepa sig många gånger. En förskollärare i Tärndalen pekar också på att 
högsta språkliga nivån på en 5-åring skiljer sig åt mellan dessa olika områden - där de 
duktigaste barnen i Tärndalen ligger ett steg under de i svenskare områden. Hon menar att val 
av litteratur och arbetssätt således skiljer sig åt en hel del mellan homogent svenska och mer 
invandrartäta områden:  

  

 val av litteratur tror jag man gör på ett helt annat sätt här ute än - i ett svensktalande 

 område. såklart! för dom behöver andra utmaningar. (2) ehm så det - man tar för givet mer i 

 svensktalande områden för att - du har ju det i ryggsäcken (.) här måste du säkerställa - 

 “förstår du?” (Förskollärare 1, Tärndalen) 

 
Hon talar om svensktalande områden, där man som pedagog kan ta mer för givet, vilket 
underförstått leder till mindre krävande utmaningar. I Tärndalen måste pedagogen förutom 
erbjuda rika tillfällen till språkutveckling, kanske även jobba med att i stor utsträckning bygga 
upp en språklig grund och en begreppsbas - fylla på “ryggsäcken”. Även en stigmatiserande 
aspekt togs upp som skillnad mellan att jobba i ett område som Tärndalen jämfört med ett 
område som Plasmaviken. I Tärndalens kvalitetsredovisning (2008) står att läsa att kommunen 
har haft mycket svårt att rekrytera nya förskollärare till kommunen. Jag lät pedagogerna i 
Tärndalen reflektera över detta: 

  

 jag tror det är för att många tänker att det är svårt att jobba i en sånt här område - där det är 

 många mångkulturella barn. Att det blir extra mycket jobb, jag tror många tänker att det är 

 enklare att jobba i ett område där det är svenska barn, med svenska föräldrar. [---] de här 

 barnen, med paraboler - de pratar sitt modersmål hemma, med vänner, släkt och så filmer 

 och på tv. enda gången de möter svenska är på förskolan, (1) så det blir extra viktigt att man 

 är medveten om hur man arbetar här. (Barnskötare, Tärndalen). 

 
 det kan ju vara mycket fördomar. (1) tror jag faktiskt. som till exempel? alltså jag kan bara 

 utgå- jag bor själv i kommunen, men den är väldigt stor, jag bor på andra sidan, där det inte 
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 är så: mycket höghus o så vidare och, det jag har hört det har varit mycket positivt, men även 

 det här att “jamen, kan man jobba där? är det inte-” just det här, hur säkert är det när du ska 

 ta dig till o från jobbet o så vidare. men å det har jag hört SJÄLV, så att, eh mycket sånt. å   

 kanske just att det krävs väldig språklig (2) vad ska man säga- mycket resurser. kring det 

 språkliga. tolkar o så vidare. (Förskollärare 2, Tärndalen)  

 
Dessa två utsagor vittnar om samma problematik men från något olika perspektiv. Barnskötaren 
tillhör själv den här stigmatiserade gruppen “med paraboler”, då hon har turkiskt ursprung 
liksom en stor del av Tärndalens befolkning. Hon beskriver förskolan som en svensk utpost i en 
annars helt osvensk omgivning. Hon har förståelse för att detta kan skrämma nyutexaminerade 
förskollärare, som inte har erfarenhet av att leva eller verka i ett område med en så pass 
“osvensk” folksammansättning. Hon insinuerar likt sin kollega att de annorlunda 
förutsättningarna på en förskola i ett svensktalande område innebär mindre krävande arbete - 
som hon uttrycker det behövs då inte lika stor medvetenhet kring sitt arbetssätt. Den andra 
förskolläraren i Tärndalen är bosatt i kommunen, men i den södra delen som i mindre 
utsträckning präglas av mångfald (eller som hon själv uttrycker det, “där det inte är så mycket 
höghus”), och kommer från en svensktalande familj. Reaktioner hon har stött på i sin omgivning 
producerar en stigmatiserande bild av Tärndalen - där det exempelvis skulle kunna vara farligt 
att ta bussen hem från jobbet. Hon pekar alltså på, förutom just att det krävs mycket resurser för 
språkligt arbete, att det kan finnas en rädsla för det som uppfattas som främmande. 
Parabolantenner, höghus och en hög andel utlandsfödda utgör sammantaget ett slags hotbild för 
utomstående som kanske aldrig har besökt kommundelen. Den sista pedagogen i Tärndalen, 
som också är den som har arbetat som språkpedagog och pedagogista (pedagogisk handledare) 
ser orsaken till kommunens svårigheter att rekrytera nya förskollärare snarare ur en pedagogisk 
synvinkel. Hon uttrycker att förskolan “har sovit” förut - det fanns ingen gemensam pedagogisk 
linje, men när nu pedagogistatjänsten och det Reggio emilia-inspirerade arbetssättet har införts, 
tror hon att förskollärare nu kan lockas av att jobba i kommunens förskolor där det faktiskt 
händer saker, jämfört med tidigare. Hon berättar att hon inte bor i Tärndalen, men med glädje 
åker ut dit varje dag. Hennes tjänst som pedagogista anser jag definitivt avspeglar sig i hennes 
utsagor - hon undviker att tala om sådant som inte direkt hör den pedagogiska aspekten till. Hon 
kan också sägas stå för ett harmoniperspektiv - inget ses som svårigheter, utan det är utmaningar 
- “ett driv”. Även om det är framförallt denna förskollärare som tar upp de positiva sidorna, så 
ser också de andra pedagogerna att det satsas mer i flerspråkiga, invandrartäta områden och 
lyfter det som en av skillnaderna mellan arbetet i dessa förskolor av olika etnografisk karaktär. 
Uppfattningen att det satsas mer på språkliga åtgärder i förskolor i invandrartäta områden har 
också rot bland pedagoger i Plasmaviken. En av barnskötarna berättar som sin förra arbetsplats i 
en invandrartät förort och hur kommunen satsade på dem där: “Alltså dom har ju tänkt lite, på 
det sättet så har ju dom legat före - just i det här med svenska som andraspråk”. Sin nuvarande 
arbetsplats och förskola beskriver hon som “väldigt segregerad” och menar att området är 
huvudsakligen svensktalande:  

 
 vi har familjer där det är en utav parten är från utlandet o den andra parten är svensk. men 

 dom är väldigt få, väldigt få utav kombinerade svenska o ett annat språk. det är väldigt 

 segregerat här (Barnskötare 2, Plasmaviken). 
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5.2. I praktiken. 
 
Mycket av det som pedagogerna nämnde i föregående avsnitt kommer igen i deras beskrivna 
faktiska arbetssätt: som samtal där man är närvarande och pratar med barnet i varje daglig 
situation, bilder och boksamtal - men även sång, ramsor, teater och lek. Dock har jag i detta 
avsnitt valt att granska vilka påbud ovanifrån pedagogerna har att rätta sig efter i sitt 
pedagogiska arbete (5.2.1.) samt hur inställningen till samarbete med modersmålslärare och 
användning av flera språk i verksamheten ser ut (5.2.2.).  

 

5. 2. 1. Påbud ovanifrån. 

Satsningar ovanifrån görs förstås i bägge områden. Specifikt språksatsningar beskrivs av 
pedagogerna som högst aktuellt. De senaste åren har tonvikten kommit att läggas allt mer på 
språkutveckling. Pedagoger i Plasmaviken vittnar om hur språkarbete i förskolan de senaste 
fem, sex åren har “flyttats upp ett par pinnhål i skalan för vad som är viktigt o inte viktigt”. I 
Plasmaviken, och hela Stockholms stad, används TRAS (Tidig Registrering av Språk3) enligt 
påbud från stadsdelsförvaltningen. På Förskola 2 har man dessutom jobbat med språkanalys: 

  

 [---] grundlig språkanalys. å det har vi gjort, ibland på några barn, alltså man intervjuar 

 dom, och så analyserar man intervjun dårå - men det tycker jag egentligen inte alltså det 

 kan vara bra att göra, det kan vara väldigt bra å göra det - IBLAND därför man kan tänka att 

 det här barnet, kan inte nånting! och sen gör man den här analysen o sen visar det att 

 hoppsansa, här har man ett barn som kan både böja verb o som kan ha liksom bisatser i 

 meningar å sådär va. fast de kanske inte verkar så från första början. (Förskollärare 1, 

 Plasmaviken) 

 
Bägge förskollärarna på Förskola 2 trycker på att metoden ska lyfta fram färdigheter, inte leta 
brister hos barnet. På samma sätt ser de användandet av TRAS som ett stöd och redskap för dem 
själva att kunna förbättra den pedagogiska verksamheten. Dock kan en viss skepsis till 
materialet utrönas - då förskollärarna berättar om schemat, där bland annat uttal ska 
kontrolleras, menar den ena förskolläraren att samma arbetssätt fungerar även utan TRAS-
materialet:  

  

 det är ju klart att man kan upptäcka att, alltså såna här saker som att, om att barnet inte har  

 liksom uttal och så, ‘R’ o ‘S’ o sånt. å det är ju jättebra för då kan man ju ta tag i det. men det 

 märker man ju, utan tras också //skrattar//. så att. (Förskollärare 2, Plasmaviken) 

 
Den ofullständiga, avslutande meningen “så att.” antyder en implicit åsikt om att det är lite si 
och sådär, inte direkt dåligt men inte heller direkt toppen, med det här materialet som stadsdelen 
har pålagt samtliga förskolor. Pedagogerna på Förskola 1 beskriver sin syn på TRAS på samma 
sätt, men berättar att de där inte har kommit gång med det arbetet än: “det är på gång! gäller 

                                                             
3 TRAS är ett material för observation av flera olika språkliga och språkligt relaterade aspekter hos barn i 
förskoleålder. Materialet är framtaget i Norge av olika språkforskningscenter vid bl.a. Universitetet i Oslo 
och Universitetet i Stavanger.  
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bara att få med alla också //skrattar// men det är ett krav vi har från ledningen så att - o det har 
dom kravet från sin ledning också, så att!”. Trots att denna pedagog skrattar då hon berättar om 
hur dessa krav påläggs ovanifrån rymmer även denna utsaga en antydan om att en skepsis 
existerar bland kollegerna. Också hon avslutar resonemanget om TRAS med ett “så att.”  

 
I Tärndalen, och hela kommunen, ska alla förskolor arbeta med Reggio Emilia-inspirerad 
pedagogik. Den ena intervjuade förskolläraren där poängterar att man som pedagog innehar en 
medforskande roll och ska ge barnen upplevelser, samt nämner också lite hastigt en tro på det 
kompetenta barnet. Den andra, nyutexaminerade, har inte hunnit gå någon i kurs i detta och vet 
mycket lite om hur de får in Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt i verksamheten i nuläget. Dock 
berättar hon att målet är att samtliga pedagoger i kommunen ska ha gått kursen.  

 
Samarbete med modersmålslärare och tolkar är av naturliga skäl mer aktuellt i Tärndalen. 
Förskollärarna beskriver samarbeten och nätverk i kommunen som än så länge i ett slags 
initialfas. Trots att alla verkar vara rörande överens om att en integrerad modersmålsträning i 
förskolan är det bästa för barnet, har ingen av förskolorna kommit så långt än. Detta beskrivs 
som en ekonomisk och organisatorisk fråga. Pedagogernas utsagor låter en förstå att de 
uppfattar modersmålsverksamheten som rörig till sin struktur. Pedagoger i bägge områden 
beskriver det tidigare samarbetet med modersmålslärare som bristfälligt och berättar om hur 
förskollärare och barnskötare generellt sett har förhållit sig kritiska till hela upplägget för 
modersmålsträning:  

 
 meningen är att när de ((modersmålslärarna)) kommer hit nu så ska de ta del av 

 projektbeskrivningen som finns på varje avdelning o utifrån det så ska de jobba vidare med 

 barnen. ehm, så det är, det är ett pågående projekt för det är också- förut så har det väl sett 

 lite olika ut, men det är oftast att pedagogerna har varit väldigt kritiska till modersmåls-

 undervisningen helt enkelt. det är två olika världar. (Förskollärare 1, Tärndalen) 
 
Även på den andra förskolan i Tärndalen ser situationen snarlik ut, med en tämligen avskild 
modersmålsverksamhet:  

  

 vi har pratat med modersmålslärarna, om att ha ett mer samarbete för, som det ser ut just nu 

 så sitter dom, ja oftast i ett annat rum med barnen och det är inte tanken utan dom ska vara 

 delaktiga i verksamheten. så, vi kommer att göra en grovplanering, som ska vara klar innan 

 nästa år. o så kommer vi samarbeta med modersmålslärarna. men som det ser ut nu så, så 

 lägger vi ner mer möda på att fira jul o så vidare! (Förskollärare 2, Tärndalen) 

 
Om den här terminen berättar förskolläraren, att de har valt att fokusera på “att fira jul o så 
vidare” - det vill säga betona svensk kultur och svenska traditioner. Hon berättar att många 
föräldrar som vill att barnen ska få modersmålsträning inte har ansökt om detta i tid, och därför 
kan samarbetet och arbetet inte förbättras förrän till nästa år, då även dessa barn ska få del av 
modersmålsträning. Under intervjuerna med de olika pedagogerna framkom något olika 
resonemang kring balansen mellan att betona det svenska i förskolan respektive lyfta fram 
barnets hemkultur och modersmål. En närmare titt på flera olika uttalanden och aspekter i denna 
fråga följer i nästa avsnitt. 
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5. 2. 2. Att prata, eller inte prata, flera olika språk i verksamheten. 

Modersmålsundervisningens status, som förändrats genom tid, skildras av flera pedagoger som 
en svår fråga - där framförallt ekonomiska och organisatoriska faktorer kan utgöra hinder. De 
vittnar om en växlande syn - idag uppmuntras föräldrar tala sitt modersmål med barnen hemma, 
till skillnad från tidigare då alla, inklusive föräldrarna, skulle tala enbart svenska. En majoritet 
av pedagogerna anser att en förskola med flerspråkig verksamhet är till gagn för barnens 
kognitiva utveckling. Dock menar ett par att detta arbetssätt brister då det finns många olika 
språk i barngruppen, och pedagogerna omöjligen kan behärska samtliga. Följande utdrag får 
illustrera uppfattningar i denna fråga: 

 
 det bästa vore ju om det fanns pedagoger med barnens modersmål så att dom får liksom både 

 modersmålet och svenska, liksom så, men - viktigast är väl att de får svenska för 

 modersmålet, hemifrån, men också att det finns en - att pedagogerna [---] vet  hur viktigt det 

 är med just modersmålet så att man kan prata med föräldrar om att de pratar just 

 modersmålet o inte tänka att dom inte ska göra det för nu bor dom här i Sverige.

 (Förskollärare 2, Plasmaviken) 

 

 dom kunde få förklarat för sig vad som skulle hända å naturligtvis, det löser ju många 

 problem. så det är ju positivt att det är någon som talar det språket som dom- men jag menar, 

 det är - man kan inte alltid ha någon som talar ett visst språk på en förskola. (Barnskötare 2, 

 Plasmaviken) 

 
Pedagogerna i Plasmaviken uttrycker att det finns positiva aspekter med flerspråkig kompetens 
inom personalen på förskolan, men att arbetssättet har sina begränsningar. Viktigast är ändå att 
det gemensamma språket, svenskan, finns. Det senare uttalandet visar tydligt den diskurs som 
nu kan sägas vara rådande inom modersmålspedagogiken - föräldrar ska uppmuntras till att 
rikligt tala sitt modersmål med sitt/sina barn. Nästan alla pedagoger nämner att de uppmanar 
föräldrarna till detta. Denna uppmaning är dock inte helt oproblematisk, en av pedagogerna i 
Tärndalen vittnar om att: 

  

 många föräldrar är oroliga över hur det ska gå för deras barn i skolan sen, om det finns kanske 

 fem barn som pratar turkiska i gruppen tror föräldrarna att “oj de kommer kanske inte prata 

 nån svenska alls” för de själva kan inte heller det, men då säger vi till dom “prata så mycket ni 

 kan med ert barn på ert modersmål” - för att lägga grunden på modersmålet är jätteviktigt! 

 (Barnskötare, Tärndalen)  
 
Barnskötaren uttrycker att barnen senare i skolan kommer att få höra och prata enbart svenska, 
och att det då kommer att vara en tillgång för barnet att man har lagt grunden i modersmålet i 
förskolan. På den ena förskolan i Tärndalen strävar man alltså efter att bli en riktigt flerspråkig 
förskola. Pedagogerna är övertygade om att additiv flerspråkighet ger en positiv 
språkutveckling. Barnet ska rustas med en språklig bas, en begreppsbas, på sitt modersmål. De 
försöker lyfta fram barnens olika kulturer och språk, så att det syns när man kommer in på 
avdelningen att där finns en verksamhet med många olika språk. Vilket också var det första jag 
såg när jag klev in på Förskola 3 - en plansch med aktuellt tema satt uppe, där barnens föräldrar 
hade hjälpt till att fylla i vad diverse föremål kopplade till temat heter på deras språk. De lånar 
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böcker på olika språk, och har flerspråkig personal som pratar med barnen på deras modersmål 
aktivt och uppmärksammar vad de kan på sitt eget språk. Barnskötaren, som själv behärskar 
turkiska, berättar mer om detta arbetssätt: 
 

nu jobbar vi med projektet “bondgården”, då har vi intervjuat barnen på svenska och jag har 

en flicka till exempel som är fyra år och hon svarade inte så mycket på svenska, bara lite 

grann, men sen när jag vände på det och pratade turkiska med henne om det här då kunde hon 

massor! hon har en farmor och farfar från landsbygden i Turkiet och därför kunde hon en 

massa redskap på bondgården, vad de heter - och djur och ja det är jättekul att vända på det 

och se vad hon kan på turkiska då. sen när vi har intervjuat barnen på svenska har vi bett 

föräldrarna att ställa barnen våra frågor hemma på deras hemspråk, för att se vad barnen kan 

egentligen! (Barnskötare, Tärndalen) 
 
Hennes kollega, Förskollärare 1, berättar emellertid att de skulle kunna bli ännu bättre på att 
bedriva en flerspråkig verksamhet, men att det kan sitta kvar spår från förr - då man, enligt 
henne, inte fick prata något annat språk än svenska i förskolan. Hon beskriver det som en stor 
förändring - att det har gått från att vara förbjudet till att inte vara det. Ambitionen är att 
fortsätta den här utvecklingen. Detta till skillnad mot Förskola 4 i Tärndalen, där förskolläraren 
inte tror på att integrera barnens modersmål i verksamheten, utan ser det som en uppgift för 
modersmålslärarna. Jag frågade henne om hon ansåg att blanda flera språk från pedagogernas 
håll i verksamheten vara positivt:  

 

 nej. på så sätt att, det är därför vi har modersmålslärare. o sedan så ser jag såhär att, om vi 

 tar till exempel turkiska, som det är många barn som pratar. om vi pratar svenska o 

 turkiska. svenska är ett majoritetsspråk här, ja och i hela Sverige, MEN och om vi säger då att 

 det är okej att prata turkiska - då blir det ett majoritetsspråk av minoritetsspråken, förstår du? 

 om vi har ett barn som kanske, ja hitt på då, pratar RYSKA säger vi! då är inte det lika viktigt. 

 för det tas inte upp. (1) det ser jag som en kränkning. om det inte tas upp, så det är- absolut 

 inte! [---] det finns ju lärare, o barnskötare som har ett annat modersmål å använder ett annat 

 språk än svenska ganska ofta, privat. så det var det jag mena- om dom pratar då till exempel 

 då turkiska, med dom turkiska barnen som den avdelningen har, då ger det inte så jättebra 

 signaler. (Förskollärare 2, Tärndalen) 

 
Den här förskolläraren ser det sociala utanförskap, som barn med ett mindre vanligt språk kan 
komma att uppleva, som en konsekvens av att det pratas andra språk än svenska på förskolan - 
dock enbart de språk som anställda pedagoger på förskolan eventuellt behärskar. Inget barn ska 
behöva känna sig emotionellt utsatt (eller som hon formulerar det: kränkt) på grund av att ett 
annat blir positivt särbehandlat. Hon pratar om “signaler” - att hon med “signaler“ syftar på hur 
det vi inte uttalar, men det vi gör, faktiskt påverkar barn i förskolan - kanske mer än vad många 
enligt henne är riktigt medvetna om. Av de sju pedagoger är hon den enda som lyfter fram det 
här värdeperspektivet i klarspråk. När jag själv försökte lyfta det här perspektivet, under en 
tidigare intervju med den Förskollärare 1 i Tärndalen, frågade jag om det inte fanns exempelvis 
icke-arabiska barn som kunde känna sig utanför när de arabisktalande pedagogerna läser 
arabiska sagor för de arabisktalande barnen:  
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 det kan det ju säkert göra så att det (3) det vi försöker göra är att om pedagoger behärskar 

 säg arabiska - så läser ju dom det, sen kan man ju också sitta o titta, jag som svensk 

 behärskar tyvärr inte arabiska - o då kan man ju sitta tillsammans också o bara se “vilket 

 vackert alfabet”, “ser du hur dom skriver sina bokstäver?” o “vad tror du det står här?” å så kan 

 man jämföra o så vidare, så att man - då kan man ju också se då att nu finns det faktiskt ett 

 barn som inte representeras, utan då finns ju nätet å det finns ju andra sätt också att lockas in 

 i det här. men lika, olika nånstans - det handlar ju om det! att vara öppen o så att man inte 

 känner utanförskap utan medskap liksom, mm. (3) att man blir nyfiken (Förskollärare 1, 

 Tärndalen). 

 
Hon medger att det kan finnas barn som upplever det som tråkigt, eller känner sig utanför, när 
en viss grupp av barn kan umgås, tala och göra vissa särskilda saker på deras modersmål i 
verksamheten - men lyfter fram de pedagogiska möjligheter som skapas i och med detta 
flerspråkiga arbetssätt. Barnet utan det särskilda språket kan bli nyfiket på att lära sig mer om 
sina vänners språk, vilket hon kopplar till bland annat värdegrundsarbete med temat “lika - 
olika”. Hennes syn på saken är att det skapar ett öppet och tolerant klimat. Om pedagoger inte 
behärskar ett enskilt barns språk eller kultur, menar hon att man kan hitta källor på internet som 
gör att man ändå kan uppmärksamma det. Majoriteten av pedagogerna har just det här synsättet 
- att man kan använda sig av flera språk för att skapa ett öppet och tolerant klimat, där barnen 
och de vuxna lär sig av varandra och om varandra. Förskollärarna i Plasmaviken är positivt 
inställda till att använda flera språk i verksamheten, till exempel nämnder de att ha 
“välkommen”-skyltar på olika språk samt att låna sagor på olika språk. På deras förskola är 
dock det enda språk, förutom svenska, som behärskas spanska - vilket ett par av pedagogerna 
talar. Den ena förskolläraren berättar om en situation, där en flicka med spanska i hemmet 
vägrar att prata spanska med förskolans spansktalande pedagoger - hon svarar på svenska och 
vill inte heller prata om sitt språk med de svensktalande pedagogerna när de uppmuntrar henne 
att berätta om exempelvis vad ett visst ord heter på spanska. Förskolläraren ser flerspråkiga 
pedagoger i verksamheten som en balansgång:  

 
 ett bra sätt att liksom få uttrycka sig utan att det är svårt! liksom att man kan få leka utan att 

 o att man kan få, för ibland, vi har haft barn som nästan inte pratar nån svenska alls, å då blir 

 det ju klart - det blir jobbigt liksom, blir man frustrerad o sen på det sättet kan det väl vara bra 

 med pedagoger som kunde hjälpa dom (1) å sen, att deras modersmål utvecklas mer då än om 

 dom bara. (1) samtidigt som, har man inte svenskan hemma alls så är det ju bra om man får 

 den på förskolan //skrattar// så att - ja det är väl en balansgång. (Förskollärare 2, 

 Plasmaviken) 

 

I denna fråga lyfts nu olika sidor av samma mynt fram - å ena sidan att vissa barn får tillfälle att 
bredda språkbasen på sitt modersmål dagligen medan andra inte får det, och att detta kan 
uppfattas som kränkande i synnerhet i de områden där det finns många olika språk i 
barngruppen att ta hänsyn till. Å andra sidan finns det barn som inte önskar att särbehandlas 
gentemot resten av gruppen, i det här fallet i ett svensktalande område, därför att barnet har fullt 
upp med att anpassa sig till den där rådande enspråkiga normen. I det senare fallet blir det en 
värderingskonflikt mellan att dels erbjuda barnet en så god utveckling på sitt modersmål som 
möjligt, som i sin tur även gynnar språkutvecklingen på svenska - och dels respektera den 
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specifika flickans aversiva känslor mot att tala sitt modersmål i förskolan och önskan att få vara 
som de andra barnen i gruppen.  

5.3. “Det ingår liksom att anstränga sig lite”. 
 
Under intervjuerna bad jag pedagogerna att berätta om såväl positiva som negativa sidor av 
arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Generellt sett fick jag en känsla av att pedagogerna 
tyckte att de ansåg att det problematiska ingår i deras arbete, och därför egentligen inte ses som 
särskilt jobbigt eller tufft. Svårigheter bemöts som utmaningar och blir till ett stimulerande 
inslag i pedagogernas yrkesutveckling. Med andra ord ses arbetet med flerspråkighet i förskolan 
överlag som roligt, intressant och viktigt. Som positiva aspekter av det språkutvecklande 
arbetssätt nämner pedagogerna: 

 
• Den synliga utvecklingen - att kunna se hur barnet går från kroppspråk till verbal svenska.   

Detta kan också liknas vid utvecklingen för småbarn (en parallell som drogs av en barnskötare 
i Plasmaviken i avsnitt 5.1.3), där mycket händer på kort tid och således blir synligt för ögat 
där en daglig utveckling kan betraktas. 

  

det är att se barnens kroppsspråk! bland annat. dom är oftast väldigt duktiga på att 

kommunicera med sin kropp, när inte det verbala finns. [---] se när barnen snappar upp. 

- det är helt otroligt. (Förskollärare 2, Tärndalen) 

 
• Att erfara och uppleva andra kulturer. Till exempel vid föräldramiddagar, där föräldrar från 

andra kulturer beskrivs som engagerade och “verkligen hade satt flera timmar på den här 
maten o den var ju så god! man fick verkligen smaka från deras kulturer.” (Barnskötare, 
Plasmaviken). Att svenskfödda lyfter fram speciellt mat och musik som något positivt med 
mångfald är inte ovanligt - vilket kan bero på att just mat och musik från olika kontinenter 
alltid har välkomnats och framgångsrikt lyckats integreras i vårt samhälle. Tänk bara svenska 
favoriträtter som pasta, pizza, kebab, tacos, sushi (listan kan göras lång)! I många fall lägger 
alltså även pedagoger in positiva värden som mat och musik i begreppet “kultur”, medan mer 
komplexa värden som religion och annorlunda livsåskådningar kanske bortses från. 

 
• Att kunna diskutera värdegrundsfrågor lättare och mer naturligt i en heterogen barngrupp. 

Pedagogerna beskriver hur en nyfikenhet på andra språk och kulturer naturligt kommer att 
växa fram i en blandad barngrupp. Om olika språk finns i gruppen kan man lättare lyfta fram 
detta under den dagliga verksamhetens olika moment. Att vi är lika fast olika kan diskuteras 
på ett mer direkt plan. 

 
• Att utmanas som pedagog och tvingas tänka till lite. Det talas om att vidga sina vyer, men 

också om att inga särskilda material egentligen behövs. Som pedagog fungerar allt egentligen 
på alla barn, bara man tänker till lite extra, med dessa barn som kan behöva språklig stimulans 
på flera språk. Många av pedagogerna är inne på att man kan ta mer för givet i en homogent 
svensktalande barngrupp, något som underförstått ses som en fara att bli antingen hemmablind 
eller alltför bekväm i sitt pedagogiska tankesätt.  
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• Att kunna ge barnen upplevelser och göra en insats för deras utveckling. Många av 

pedagogerna pratar om att “brinna” för det här arbetet - ett “driv”. Samtliga tar upp att ett 
intresse måste finnas.  

 
 vi på förskolan har (1) en stor makt att kunna ge dem  så mycket- om vi bara- om vi bara 

 gör det! [---] det är här det ska satsas. så det är mitt driv - det är det jag ser som positivt. de 

 är så roliga att arbeta med, det är liksom :nyfikenheten: det är i och för sig alla barn men - här 

 kan vissa barn- är lite svältfödda på upplevelser, å får upplevelser här på förskolan - och i 

 närområdet. o det är liksom underbart att det här, liksom tända stjärnögon nånstans. 

 (Förskollärare 1, Tärndalen) 
 
Som negativa aspekter av arbetet ses frustration över språkförbistringar och då framförallt 
svårigheter att nå fram till föräldrar som inte behärskar svenska. En rörande majoritet av 
pedagogerna menar att det är lättare att få ett barn att förstå, och ger exempel på olika strategier 
för att kommunicera utan det verbala svenska språket - bilder, filma, ordböcker och 
kroppsspråk. När dessa svårigheter diskuteras framhåller dock nästan alla att det ingår i jobbet 
att anstränga sig lite, så att det egentligen inte upplevs som direkt jobbigt. Att barn med annat 
modersmål än svenska skulle vara extra besvärliga för att de inte behärskar språket lika bra som 
andra tar samtliga pedagoger avstånd från. De lyfter tvärtom enbart barnens positiva sidor, som 
nyfikenheten och viljan att lära sig. Det positiva överväger med andra ord. Följande resonemang 
förs om arbetets negativa aspekter:  

 
 det är om man inte gör sig förstådd med föräldrarna. framförallt. fast det finns ju tolkar å 

 det finns- men det är ju- om man står i en hall o behöver förklara nånting, så är det inte alltid 

 så lätt- “ja vänta jag ska bara ringa tolkförmedlingen!” ja alltså det funkar ju inte att göra på 

 det viset! (Barnskötare 2, Plasmaviken) 

 

 många nyutexaminerade förskollärare till exempel, de kommer ut med många visioner och så 

 kommer de ut och ser att barnen kanske inte kan svenska eller inte förstår och att det blir extra 

 jobbigt att nå föräldrarna också kan det bli- vi har ju personal med flerspråkig bakgrund här 

 och det gör det lättare för en del föräldrar att de känner att de kan vända sig till mig och prata- 

 en svensk förskollärare kanske de känner mer avstånd till och det blir svårt att få en bra 

 kontakt - så efter en två terminer byter de, jag har sett exempel på det här faktiskt! 

 (Barnskötare, Tärndalen) 

 
En majoritet av pedagogerna som ofta behöver använda sig av tolkförmedlingen i sin 
kommunikation med föräldrar beskriver dess begränsningar - att en bokning långt i förväg 
krävs, att redan då veta på vilket språk och kanske även dialekt det behövs, att avsätta ett möte 
med föräldern/föräldrarna samt att boka ett rum där man kan sitta. På förskolorna i Tärndalen 
har man ibland någon i personalen som kan tolka åt föräldrarna på vissa språk, men då krävs 
också särskilda omständigheter, som att just den pedagogen är tillgänglig just då föräldern eller 
föräldrarna står i hallen eller vice versa. Pedagogerna vittnar om att det kan kännas frustrerande 
att inte kunna kommunicera just i stunden, men att det alltid ordnar sig senare, bara man vill och 
försöker. Dock vittnar en barnskötare i Tärndalen om att det blir en ohanterlig situation för 
vissa, särskilt nyutexaminerade, förskollärare “med många visioner”. I de fallen byter de 
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arbetsplats till ett annat område. Det är bara en förskollärare som inte lyfter fram problematiken 
med kommunikationssvårigheter, med föräldrar som inte behärskar svenska, under sin intervju - 
hon menar istället att det svåraste skulle vara ifall en kollega inte delade samma synsätt och inte 
förstod hur viktigt det är att barnen får tala sitt eget modersmål. Hon diskuterar faktumet att det 
finns främlingsfientlighet i landet och att man faktiskt kan stöta på vuxna med annorlunda 
åsikter i denna fråga.  

  

 jag skulle tycka att det var OERHÖRT problematiskt om man skulle stöta på det - “varför 

 ska den där ungen sitta o prata konstigt vid matbordet, som är samma matbord som mitt 

 barn?” o så, vi hade en situation här på förskolan faktiskt, när en förälder var med o åt lunch - 

 och hon reagerade på att vi serverade olika sorters mat. “jaha! oj ska eran köksa göra sig 

 besvär?” (Förskollärare 1, Plasmaviken) 

 

Det som skulle blir verkligt utmanande i yrkesutövandet beskriver hon alltså som bemötandet av 
tveksamma eller direkt främlingsfientliga attityder, åsikter och uttalanden. I detta fall, där en 
förälder reagerade på att barn serveras annorlunda mat, av religiösa skäl, berättar hon att ett av 
barnen kring matbordet snabbt replikerade “här är vi olika, därför äter vi lite olika mat!”. Med 
värdegrunden tydligt förankrad i verksamheten, där såväl barn som personal i samförstånd ser 
allas lika rätt till att vara olika, kan det med andra ord gå att bemöta dylika uttalanden. Dock 
berättar denna förskollärare även om hur personal på förskolor kan uttala sig okänsligt. Målet 
med flerspråkiga barn i förskolan kan för henne sägas vara, att samtliga pedagoger och andra 
vuxna i omgivningen anammar ett öppet förhållningssätt, snarare än att alla kan kommunicera 
på perfekt svenska med varandra: 

 

 att man också förstår som pedagog att det är jätteviktigt att barnen får prata sitt modersmål 

 med sina föräldrar, även på förskolan. (1) nu skulle man ju vilja säga- att så är det ju 

 överallt nuförtiden, men det kan faktiskt vara så, jag har ju själv arbetat som språkpedagog i 

 några år, att personal säger //viskar//“vad pratar de om nu?”// för att de inte förstår, ja 

 förmodligen det som alla andra föräldrar säger “har du sovit idag, har du ätit, har du lekt?” va, 

 fast man säger det på sitt eget språk. (Förskollärare 1, Plasmaviken) 
 

5. 3. 1. Ett harmoniperspektiv. 

När jag lämnar ordet fritt till pedagogerna i intervjuerna tar de flesta upp det roliga och viktiga i 
arbetet med just flerspråkighet. Det talas om de vuxnas förhållningssätt och hur man kan se 
motgångar som utmaningar och som tillfällen att förvärva sig ny kunskap! Att visa intresse och 
välvilja inför barnets hemkultur, att det är kul med språkutvecklande arbete och att främmande 
kulturer måste ses som en tillgång i verksamheten, berättar barnskötare och förskollärare i bägge 
områden. Inom studier av social organisation pratar man ofta om konfliktperspektiv respektive 
harmoniperspektiv, där pedagogerna i min studie måste sägas ge uttryck för det senare. Med 
dessa perspektiv hänger fenomen som världsbild och människosyn ihop. Är det jag mot 
världen? Eller är vi civiliserade varelser med en utvecklad och god konfliktlösningsförmåga? I 
ett harmoniperspektiv måste man tro på det senare - och en vanligt förekommande uttrycksform 
för detta är alltså att se svårigheter som tillgångar, och problem som utmaningar.  
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Förskollärarna med erfarenhet som språkpedagoger menar att det är ett särskilt förhållningssätt, 
framför allt, före ett visst arbetssätt, som gör skillnad i arbetet. “Framför allt är det här vårt 
förhållningssätt att, att liksom lyfta upp att det är bra att liksom, vad spännande det är att det 
finns olika språk” (Förskollärare 1, Plasmaviken). De två förskollärarna med erfarenhet av 
arbete som språkpedagog lyfter båda fram att det ska synas i den fysiska miljön att det finns 
många olika kulturer representerade i barngruppen! Detta för att sända ut signaler om att barnets 
hemspråk är viktigt. “Vi ska höja statusen på att man kan många olika språk” (Förskollärare 1, 
Tärndalen). Denna strävan hänger samman med att flerspråkighet och ett annat modersmål än 
svenska i allmänhet länge har förknippats med låg status, stökigheter och utanförskap. En 
majoritet uttrycker som sagt att göra barnens flerspråkighet till en tillgång i verksamheten. Detta 
synsätt känner jag också igen från lärarutbildningen, men vi har aldrig kommit till ett konkret 
hur. Så jag frågade en av de mer nyligen examinerade förskollärarna HUR man kan göra ett 
annat modersmål till tillgång för verksamheten. Sjunga sånger på olika språk och prata om 
olikheter var ett par förslag som kom upp, men annars var det något diffust och lite ont om idéer 
på konkret plan. 

 
 men att, o sen att också bara att, att man känner att, att eh eller att det finns, att det finns 

 olika -  kulturer o olika språk o att det är liksom att man får - att det är - aah äh! jag vet inte 

 vad jag ska säga. vad var frågan nu? //skrattar// (Förskollärare 2, Plasmaviken) 

 

5.4. Sammanfattning. 
Inledningsvis i det här arbetet ställde jag frågan om hur förskollärare och barnskötare tänker om 
flerspråkiga barn - vilka kunskaper tillämpar de, utifrån vilka erfarenheter? En medvetenhet som 
är gällande på samtliga förskolor i min studie är den om att använda ett nyanserat, rikt och 
benämnande språk i det vardagliga talet, under alla situationer i verksamheten. Lika utbrett är 
tanken om att barnen ska erbjudas gott om genuint talutrymme. För barn med annat modersmål 
än svenska blir det extra viktigt med stöd i form av bilder och konkret material, enligt 
pedagogerna. Resultaten från min datainsamling visar att barnskötare i större utsträckning än 
förskollärare efterfrågar fortbildning i form av föreläsningar, för att “få mer kött på benen”. I 
övrigt skiljer sig barnskötares och förskollärares resonemang inte åt mer än vad resonemangen 
skiljer sig mellan de olika individerna. Barnskötarna talar om att höja sig till en metanivå, “bli 
medveten”, lika väl som förskollärarna. 

 
Talas barnets modersmål i verksamheten, eller lyfts det fram på annat sätt? Denna fråga skildras 
av flera pedagoger som knepig - såväl ekonomiska som pedagogiska faktorer kan utgöra hinder. 
Problematiska aspekter med att tala flera olika språk i verksamheten, som har lyfts fram är dels 
det organisatoriska - att erhålla pedagoger med en viss flerspråkig kompetens - och dels att hålla 
en sund balans där också det svenska språket ska betonas. På två av förskolorna, en i Tärndalen 
och en i Plasmaviken, talar pedagogerna andra språk än svenska i den dagliga verksamheten. De 
gör detta med hänvisning till de positiva effekter det får för barnet när det får en vid 
begreppsbas på sitt modersmål. På den andra förskolan i Plasmaviken talar man inte flera språk, 
då kompetensen varken finns hos pedagogerna och behovet heller inte finns i barngruppen. 
Däremot har förskolläraren på den andra förskolan i Tärndalen gjort ett aktivt ställningstagande 
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i och med valet att inte tala flera olika språk i verksamheten. Hon menar att detta är 
modersmålslärarnas uppgift, och att det inte sänder bra signaler till de barn vars modersmål inte 
talas av någon av pedagogerna.  

 
Vad ses som positivt respektive problematiskt i arbetet med flerspråkiga barn? Generellt sett 
framkom en ståndpunkt hos pedagogerna om att problem och svårigheter ingår i deras yrke, 
varför exempelvis språkförbistringar egentligen inte ses som jobbigt. Det ingår liksom att 
anstränga sig i det här yrket, påpekar de samstämmigt. Svårigheter med kommunikationen till 
föräldrar lyftes som något svårare - i stunden. Det positiva i arbetet med flerspråkiga barn 
beskrivs som den synbara utvecklingen hos barnen. Att få ta del av olika kulturer nämns också 
ofta som en positiv aspekt. Vidare ställde jag i arbetets början frågorna om det börjar bli fint att 
vara flerspråkig? Eller förknippas det fortfarande med komplikationer? På den förra frågan 
måste jag svara JA - majoriteten av pedagogerna, i de olika områden och med olika bakgrund, 
betonar gång på gång att det är bra att kunna många olika språk, att det ska framgå av miljön på 
förskolan om det är en flerspråkig grupp, att det är en tillgång för samhället och individen, samt 
uttryckligen att de vill göra det “fint att kunna många olika språk”. På den senare frågan måste 
jag svara NEJ. Pedagogerna väljer inte att se på dessa barn genom ett bekymmersfilter. 
Flerspråkighet verkar ha en starkare ställning än jag inledningsvis i denna studie trodde. 

6. Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka hur språkutvecklande arbete med flerspråkiga 
förskolebarn ser ut i en homogen del av Stockholms stad med en låg andel flerspråkiga barn i 
förskolan respektive i ett mer mångkulturellt område. Jag ville ta reda på vad några förskollärare 
och barnskötare med olika bakgrund har för tankar och resonemang kring detta. En diskussion 
om min resultatanalys kommer här att föras utifrån studiens frågeställningar.  

6.1. Verklig kommunikation. 
Abrahamsson & Hyltenstam (2003) skriver att biologin sätter gränser medan miljön är 
avgörande för språkinlärningen. Just därför har jag valt att sätta fokus på hur en 
språkstimulerande miljö bäst skapas - enligt yrkesverksamma pedagoger. Många pedagoger tar 
inspiration av språkforskares utsagor om vikten av ett nyanserat och benämnande vardagligt tal, 
där en viss skillnad i barnskötares och förskollärares framtoning kan utrönas. Det behövs inga 
“före-skolan-böcker” eftersom allt som behövs för lärande finns under en hel dag på förskolan, 
menar den i studien så väl omnämnde Veli Toumela, vars forskning om språkutveckling och 
tvåspråkighet är mest känd för att den betonar att benämna saker med deras rätta namn 
(Tuomela, 2001). Abrahamsson & Hyltenstam (2003) menar i samma led att barn påverkas 
framför allt av hur mycket språk de möter men även av kvaliteten på språket, vilket kan kopplas 
samman med att uttala hela meningar och inte slarvigt säga “ge mig den där”. I samband med 
detta resonemang kan tankegångar om att alla slags situationer kan ses som tillfällen till 
språkträning uttydas. På de förskolor jag genomförde intervjuer var den uttalade ambitionen att 
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erbjuda hög kvalitet på och en stor mängd av språk, vilket också sågs som den viktigaste faktorn 
i en språkstimulerande miljö. I sin studie där Ronström, Runfors och Wahlström (1998) 
undersöker “dagis” i norra Botkyrka uppkommer liknande resultat och de kallar detta tanke- och 
arbetssätt för naturmetoden. Metoden beskrivs av författarna som väl lämpad att användas på 
förskolan med de speciella förutsättningar och villkor som där råder. I denna ålder får barnet tid 
att utforska språket på egna premisser och stöter inte på lika mycket krav från omgivningen, 
skriver också språkforskaren Hagtvet (2006). Denna miljö fylld av omsorg och rimliga 
förväntningar är den bästa förutsättningen för förebyggandet av misslyckanden och problem. 
Den avgörande miljön, bör med andra ord i just förskolor, där pedagogerna är noga med 
mängden och kvaliteten på sitt talade språk, påverka barnets språkutveckling i positiv riktning.  

 

6. 1. 1. ... inkluderar det de vuxna sinsemellan? 

Liksom framkom även i min studie vittnar Thors (2009) att pedagoger som hört på Veli 
Tuomela lyfter fram ordet “förhållningssätt”. Trots att samtliga är överens om att detta 
förhållningssätt är en grundbult i en språkstimulerande miljö, verkar förvärvandet av detta 
tankesätt ta sig skilda vägar till de olika yrkesgrupperna. Barnskötare efterfrågar oftare under 
intervjuerna mer fortbildning i form av kurser och föreläsningar. Förskollärare å andra sidan 
pratar mer om att (redan) äga kunskap i hur språkutveckling går till, samt vikten av att ha läst 
mycket svenska. En av förskollärarna vittnar om en “icke-läsande” kultur i förskolan, och en 
annan ger exempel på en problematik i diffusa yrkesroller, där uppdragen enligt henne trots allt 
går isär. Jag tolkar denna utsaga som att förskolan, i hennes tycke, ännu inte har blivit en 
akademiserad miljö - likt grundskolan och gymnasiet. I tidigare studier visade resultat att 
barnskötare i stor utsträckning hänvisade till egna, personligt förvärvade yrkeserfarenheter, 
medan förskollärare och pedagogiska handledare snarare refererade till kurser och litteratur. 
Min tolkning av mitt eget insamlade material är dock att även barnskötare har en förmåga och 
vilja att formulera sig på en metanivå, och förvärva sig kunskaper genom högre utbildning, även 
om en viss skillnad i hur man vill höja sig, som just påpekats kan utrönas. Men vad får attityder 
och synsätt på barnskötare respektive förskollärare, och deras inbördes rollfördelning, för 
konsekvenser i det pedagogiska arbetet egentligen? För barnen och deras språkutveckling? Jag 
väljer att ta upp denna aspekt emedan jag har beskrivit hur språkinlärning alltid måste ske i ett 
socialt sammanhang (Ladberg 1996, Luria & Yudovitch 1959, Vygotskij 2001) varför också 
denna konflikt blir värd att diskutera. Hur påverkar denna dynamik en språkstimulerande miljö? 
Vad skapas för klimat om man väljer att se barnskötarna som mindre kompetent personal, vilka 
inte orkar läsa, utan måste lockas med roliga föreläsningar, och som tids- och resurstjuvar vilka 
stjäl förskollärarnas viktiga planerings- och dokumentationstid? Eller om man väljer att se deras 
oersättliga, personligt förvärvade (i min studie också långa) erfarenhet av arbete med barn och 
språkutveckling i förskolan samt deras vilja att lyssna på forskare och ta emot yttre stöd? I det 
första fallet kan motsättningar, irritation och konflikter uppstå mellan pedagoger med olika 
yrkestitlar, vilket kan skapa ett otryggt klimat i barngruppen, och därledes ger barnen sämre 
förutsättningar för språkinlärning - medan det i det andra fallet kan resultera i ett värdefullt 
kunskapsutbyte. Förskolläraren, med önskemål om förtydligande av yrkesrollerna, i min studie 
kan emellertid ha reflekterat över att den situation hon befinner sig i redan ser ut som i det 
förstnämnda fallet, varför hon efterfrågar en starkare ledning som en lösning på konflikten (för 
en nyexaminerad förskollärare i en förskola som länge har arbetat utan förskollärare kan 
förskollärarens kompetensen bli ifrågasatt) - en ledning som vågar ge direktiv om hur det 
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pedagogiska arbetet ska gå till. Om det finns riktlinjer ovanifrån, slipper kanske pedagogerna 
diskutera denna rollfördelning sinsemellan. På så sätt kan konflikter undvikas, på gott och ont. 

6. 1. 2. Medvetna pedagoger i en knepig, men positiv, sits. 

För att åter knyta an till naturmetoden - i dagens mest förankrade språkinlärningsteorier, 
konnektionismen och funktionalismen, betonas vikten av att barnet bör ha en aktiv roll för att 
språkkunskap ska byggas upp. Det språkliga beteende barnet möter anses vara rikt på 
information och tack vare samspelet mellan sociala och kognitiva förmågor hos barnet är 
etablerandet av språkkunskaper möjligt (Abrahamsson & Hyltenstam, 2003). Detta tycks även 
pedagogerna tycka, då de trycker på att en “verklig kommunikation” ska ske. Mycket och riktigt 
prat är alltså inte nog. Barnen ska själva äga en stor del av samtalsutrymmet. Detta 
förhållningssätt kan vara influerad av läroplan för förskolan, vilken flera av pedagogerna också 
omnämner i positiva ordalag. Stycken som “barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s. 10) 
tillsammans med aktuell forskning kan ha bidragit till att bilda denna vitt spridda uppfattning 
hos pedagogerna. Det synes vara djupt förankrat och sällan ifrågasatt att samtal i alla dess 
former och i så många olika sammanhang som möjligt kan utgöra den mest språkstimulerande 
miljön för barn i förskoleåldern. Inte heller jag anser att det faktumet egentligen behöver 
ifrågasättas, då forskare, och yrkesverksamma är så eniga i frågan. Dock ser jag att pedagoger 
bör fundera hur samtal stimulerar språkutveckling - samt när och var? Abrahamsson & 
Hyltenstam (2003) beskriver hur denna ålder ibland anses vara en kritisk period för 
språkinlärning. Flera av pedagogerna uttalar sig också om hur viktig roll de faktiskt har, som 
ska se till att barnen får en så bred och väl utvecklad språklig grund som möjligt. Många pratar 
om detta i termer som “innan de börjar skolan”, där jag läser in underförstådda nyanser av att de 
i skolan kanske inte får lika mycket vuxenstöd eller ett lika gott samtalsklimat. Fattas då 
språkbasen ett barn, halkar det lätt efter - varför förskolläraren och barnskötaren blir så viktiga. 
En stor del av pedagogerna talade om medvetenhet i främsta rummet. Den förskollärare som 
även innehar titeln pedagogista introducerar stegvis korta stycken av aktuell forskning, för att 
väcka nyfikenhet, och göra pedagogerna medvetna om att det finns många, intressanta teorier, 
som faktiskt har relevans för deras arbete! Hon uttrycker en strävan att få pedagogerna att höja 
sig till en metanivå i sitt pedagogiska arbete. Möjligen något besviken medger hon att de inte är 
någon läsande kultur i förskolan - frågan är om hon har för höga förväntningar på barnskötarnas 
nivå av utbildning. Många av de idag yrkesverksamma barnskötarna fick sin utbildning på 
gymnasiet för nära 30 år sedan. Med tanke på de barnskötare jag har mött i denna studie, ser jag 
dock ingen risk i att förskollärare och pedagogiska handledare vill få dem att läsa mer, och bli 
medvetna om sina arbetssätt - tvärtom. Barnskötare i Tärndalen berättar att alla barnskötare i 
deras kommun har gott om möjligheter att fortbilda sig - bara de själva vill. Detta tror jag är 
viktigt - såvida barnskötarna vill höja sig till en högre medveten nivå i sitt arbete ska de kunna 
göra detta.  

 
I de undersökta förskolorna finns en utspridd uppfattning bland pedagogerna om att ett 
respektfullt och genuint samtalsklimat ska råda i barngrupperna. Jag tolkar detta som en hög 
grad av medvetenhet från pedagogernas sida, och en strävan att gå från barnperspektiv till barns 
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perspektiv4. I stora drag innebär detta förhållningssätt, i Tärndalen i kombination med deras 
arbetssätt kopplat till Reggio Emillia-filosofin, en respekt för barnet som individ - pedagogerna 
betonar att samtalen ska ske MED barnen. Inte över huvudet på dem. Och inte bara på den 
vuxnes villkor, utan en allmänt utspridd vision om att barnet ska ges många och rika tillfällen 
till genuin kommunikation förmedlas under intervjuerna. Bland barn med annat modersmål än 
svenska vittnar de flesta pedagoger om att ord ibland inte är nog - och att också ett konkret 
material med stor bredd och variation bör erbjudas. De talar även om att ligga på en något högre 
språkligt nivå, för att i samspel med barnet kunna lyfta dess språk. Liksom framkommer i 
litteraturdelen i denna studie är förskolan på många sätt verkligen en väl lämpad organisation 
för barns språkutveckling - allt man gör under dagen kan ses ur ett språkutvecklingsperspektiv. 
Tankar om att ligga en nivå högre än barnet språkligt kan kopplas till Vygotskijs tanke om den 
proximala utvecklingszonen, vilken måste sägas ha fått stora landvinningar i förskolans 
vardagliga pedagogik.  

 
Skillnader mellan en språkstimulerande miljö för flerspråkiga respektive enspråkiga barn i 
förskolan beskrivs på ett pedagogiskt plan framförallt som vikten av förtydligande och extra 
nogrannhet i kommunikationen - arbetssättet med bilder, konkret material och upprepningar 
liknas vid det för småbarn. Att barn utan ett språk kan förvärva sig begrepp snabbare med hjälp 
av konkret material visade de ryska språkforskarna Luria och Yudovich redan 1959. Deras 
resultat visade att barn kan förvärva sig objekts namn och innebörd, så länge dessa var del av en 
konkret aktivitet. Det här arbetssättet kommer igen, särskilt i de förskolor med en stor majoritet 
barn med annat modersmål än svenska. Pedagogerna i min studie sågs också äga en 
medvetenhet om att barnens ordförråd kan bli begränsat, situerat till just förskolans 
begreppsvärld, om aktiviteterna och materialet på förskolan är allt för snävt. Ett arbetssätt väl 
förankrat i forskning om barns lek, kopplat till just språkutveckling, (t. ex. Vygotskij, 2001, 
Luria & Yudovich, 1959, Ladberg, 1996) som pedagogerna berättade om är att observera barnen 
för att ta se deras intressen - på så sätt kan man bestämma vilket material och vilka projekt man 
ska arbeta med för skapa en meningsfull vardag för barnen. Om förskolans vardag och 
aktiviteter är angeläget för barnet här och nu, kommer de att införskaffa den begreppsbas som 
krävs för att delta på ett givande plan. Frågan är hur mycket tid pedagogerna ges för möjlighet 
till att verkligen observera varje barns intressen? De pedagoger jag träffade jobbade 
allesammans på förskolor med ett stort antal barn - upp till 25 barn per 3 pedagoger. Vid 
exempelvis sjukfall blir det en mycket sårbar arbetssituation och jag misstänker att observation 
av barns intresse är bland det första som stryker med i förmån för rutiner som utevistelse, 
hygien, mat, vila.  

 
Val av litteratur görs på ett annat sätt för barn med annat modersmål, då de behöver andra 
utmaningar. En bild om att dessa barn ligger på en lägre språklig nivå än barn i svensktalande 
områden framkommer. Denna bild kan sägas stämma överens med den bild av verklighet som 
Salameh, Nettelbladt & Norlin (2003) presenterade i sin studie av flerspråkiga förskolebarn i 
Malmö. De såg att en betydande större del av barnen med ett annat språk än svenska i hemmet 
riskerade att diagnosticeras för grava språkstörningar senare, jämfört med kontrollgruppen. Ur 
en samhällsaspekt gör vissa av pedagogerna uttalanden om fördomar - i områden där förskolan 
                                                             
4 Bl. a. Eva Johansson (2003) har skrivit om barnperspektiv och barns perspektiv. Dessa är idag frekvent 
använda begrepp, där det förra står för den vuxnes syn på “barns bästa” (det generella barnet) och det 
senare för barnets rättigheter (det specifika barnet). 
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är en svensk utpost i en annars osvensk omgivning skapar höghus, paraboler och utlandsfödda 
sammantaget en stigmatisering av även förskolan som arbetsplats, vilket har gjort det svårt för 
Tärndalens kommun att anställa utbildad personal till förskolorna. Problemen med denna 
stigmatisering av förorten och dess skolor beskriver Bunar (2001). Stigmatiseringen av dessa 
områden och dess skolor menar han inte bara kan sägas bero invandrarnas koncentration. Bunar 
erfar att sämre socioekonomiska förhållanden i övrigt spelar störst roll. Denna problematik kan 
appliceras på Tärndalen där medelinkomsten (se Tabell 1 i avsnitt 4.2.1.) är mindre än hälften 
av den i Plasmaviken. Positivt i denna stigmatisering, enligt såväl verksamma pedagoger i 
Tärndalen som i Plasmaviken, är att språksatsningar och liknande görs från kommunhåll. Som 
jag skrev i bakgrunden förs idag en skolpolitik som aktivt lyfter fram vikten av att behärska det 
svenska språket väl. Detta har också pedagogerna känt av. Om det är pedagogiska satsningar 
eller andra faktorer som ger barnet förutsättningar till språkutvecklingar, tåls förstås att fundera 
över. Detta i relation till den statistik och de studier som visar att hemförhållanden och kulturellt 
kapital är det som i högsta grad påverkar elevers skolresultat (t.ex. Skolverket, 2009). Dessa 
satsningar som bland annat styr pengarna till eller från förskolan påverkar dock hur 
pedagogerna kan arbeta, vilket leder oss in på nästa fråga.  

6.2. En organisationsfråga. 
Det blåser som sagt språkliga vindar i Stockholms stad skolpolitik, vittnar pedagogerna där om. 
Ett schematiskt språkmaterial, TRAS, har lyfts in enligt direktiv ovanifrån och pedagogerna 
verkar ställa sig något kluvna till detta material. Å ena sidan beskriver de hur det här materialet 
är ett hjälpmedel för dem själva att upptäcka brister i verksamheten, inte hos barnet, å andra 
sidan finns undertoner av att materialet egentligen inte riktigt behövs. Pedagoger på två olika 
förskolor i Plasmaviken avslutar sina resonemang om materialet med ett “så att.” Dessa 
uttalanden antyder en åsikt om att det är lite si och sådär, inte direkt dåligt men inte heller direkt 
toppen, med det här materialet som stadsdelen har pålagt samtliga förskolor. Generellt sett tar 
det långt tid innan förändringar ovanifrån vinner mark i förskolan, realiseringsarenan5. Många 
pedagoger kan nog uppleva att just som en förändring hunnit implementeras är det dags för en 
ny att träda i kraft (som bland annat kan bero på maktskifte i kommunval vart fjärde år). 
Pedagogerna är vana vid att själva välja de bästa från olika metoder och anser nog att en frihet i 
att utforma sin språkutvecklande verksamhet efter eget initiativ vore det mest optimala. 
Stockholms stad gemensamma linje inom språkutveckling innebär en kartläggning av barnets 
språksituation som grund för den pedagogiska verksamheten. Säkerligen har vissa pedagoger i 
Plasmaviken åsikter om detta arbetssätt, som generaliserar barns utveckling och indirekt kan 
tolkas som att frångå det numera anammade förhållningssättet gentemot det specifika barnet - 
barns perspektiv. Pedagoger tvingas till en balansakt mellan å ena sidan sina egna personliga 
värderingar och å andra sidan följa styrdokument. Detta är också en svår balansakt från 
politikerhåll - att å ena sidan erbjuda sina brukare likvärdiga förskolor, och å andra sidan ge 
förskollärarna frihet under det ansvar de som utbildade myndighetsutövare faktiskt har (eller 
borde ha). Inte minst som ett led i att höja lärares status, vilket länge förts på den sittande 
regeringens agenda.  

 
                                                             
5 I Ödmans (2006) “Kontrasternas spel: en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria” beskrivs politiker och 
styrdokument formuleringsarena, medan rektorer och kommunpolitiker utgör en transformeringsarena och 
skolor och förskolor realisaringsarenan. 
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Samarbeten med modersmålslärare brister organisatoriskt i bägge stadsdelar. Trots en allmän 
syn på att en integrerad modersmålsträning i förskolan är det bästa för barnets utveckling (bl. a. 
Arnberg, 1996, Borgström, 2004), så har ingen av förskolorna lyckats genomföra detta än. Detta 
kan bero på att modersmålsverksamheten har haft, alternativt fortfarande har en rörig struktur - 
kommunikationen med förskolorna är bristfällig. Att nätverk och samarbeten nu inleds tolkar 
jag dock som en vilja att få igenom en förbättring. “Förskolan skall sträva efter att bidra till att 
barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och 
sitt modersmål” står det i läroplanen för förskola - men detta är ingen lätt uppgift har det visat 
sig i min datainsamling. Mer om detta på nästa sida.  

 

6.3. “Olika kulturer”. 
När positiva respektive negativa aspekter av arbetet med flerspråkiga barn i förskolan 
diskuteras, väger de positiva inslagen tyngre än de negativa. Det anses vara utmanande och 
utvecklande för det egna yrkesutövandet, och det ses som en fröjd att kunna bevittna barnens 
snabba utveckling samt att själv utgöra en betydande roll i barnens liv - där som en av 
förskollärarna i Tärndalen menar att många barn “är svältfödda på upplevelser”. Att det ofta kan 
uppstå språkförbistringar i kommunikationen med både barn och föräldrar instämmer samtliga i. 
De menar dock att det ingår i arbetet att anstränga sig lite extra, att vara kreativ och hitta 
lösningar i kommunikationen - diverse alternativa vägar att nå fram med sitt budskap. Många 
använder sig av tolkförmedlingen, men vittnar också om dess begränsningar. Andra sätt är 
kroppspråk, ordböcker och personal på förskolan med en annan språkkompetens. Samtliga är 
rörande överens om att språkförbistringar egentligen inte utgör ett verkligt problem, utan alltid 
går att lösa, bara viljan finns. Slutligen diskuterar Förskollärare 1 i Plasmaviken undertoner av 
främlingsfientlighet i uttalanden hos föräldrar och personal. Detta menar hon är långt svårare att 
bemöta, än föräldrar som inte kan svenska. Dock kommer man långt på en djupt förankrad 
värdegrund - där allas lika rätt till att vara olika belyses och finns som en enad uppfattning hos 
såväl barn, som pedagoger och andra vuxna i närheten. Att se problemen som utmaningar och 
mångfalden som en tillgång är ett harmoniperspektiv samtliga pedagoger ställer sig bakom. De 
pratar om att det är roligt, och nyttigt att tvingas utmanas som pedagog. Det pratas om ett 
förhållningssätt där man kan lyfta språken, för att sända ut signaler om att det är verkligt positivt 
att kunna flera språk.  

 
När det kommer till det konkreta planet - hur omvandla flerspråkighet till tillgång i den dagliga 
verksamheten - kan det dock bli lite diffust och svårt att komma på praktiska tillvägagångssätt.  
Jag stötte på uttalanden i min studie - där en pedagog exempelvis berättade om familjemiddagar 
där föräldrar med annan kulturell bakgrund sades lägga ner mer själ i matlagningen än de 
svenska föräldrarna. Resultat från Ronström, Runfors och Wahlströms (1998) intervjustudie 
visade att barnens kulturella bakgrund lyftes fram som positivt i vissa situationer - särskilt när 
det gällde musik och mat, medan deras bakgrund i andra avseenden sågs som något som bör 
tonas ned. Barnskötare 1 i Plasmaviken som nämnde just matlagningen, nämner också att “i 
vissa kulturer är det så att du pratar över barnen - då lär dom sig ju inte språket heller“. En 
aspekt av detta är att det är den dominerande majoritetsgruppen som har makten att definiera på 
vilka punkter andra människor har rätt att avvika - som att matlagningsentusiasm är positivt, 
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medan att prata över barnens huvud är dåligt och står för ett avvikande sätt att tänka. Dock var 
det oftast “olika kulturer” i breda ordalag som lyftes som något positivt bland pedagogerna i 
Plasmaviken och Tärndalen. Jag uppfattar det som svårt att diskutera med och om begreppet 
“kultur”, emedan det har så skilda innebörder för olika personer. Ju närmare en pedagog 
befinner sig en vardag präglad av mångfald, desto lättare verkar det vara att uttala sig kritiskt 
mot de kulturella beteendemönster som krockar med de normer som har företräde i den svenska 
förskolans verksamhet. De pedagoger som uttryckte sig i någorlunda kritiskt kring situationer 
med “de här barnen med paraboler” var de som själva bodde nära, eller i, Tärndalen. För 
pedagoger som bor på annan ort blir det mer komplicerat att uttala sig kritiskt, då detta riskerar 
att stämplas som främlingsfientlighet. De politiker som har formulerat Sveriges ambitiösa 
invandringspolitik och målet att alla har rätt att utvecklas till en tvåspråkig individ, med två 
hemkulturer, befinner sig som regel alltid långt ifrån områden som Tärndalen i fråga. Viktigt i 
det här, enligt mig, är att närmande görs från bägge håll. Så länge boendesegregationen 
fortsätter i städerna upprätthålls en vi-och-dom-känsla, vilket å ena sidan gör det svårt för drivna 
och intresserade pedagoger att våga peka på problemområden, utan att riskera utpekas som 
främlingsfientliga, och å andra sidan hindrar barnen i dessa områden att få det stöd de faktiskt 
behöver. Verkligheten ser tyvärr rätt dyster ut för de barnen som råkar växa upp i områden 
liknande Tärndalen. I översikten “Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” (Skolverket, 
2009) bekräftar forskning att segregation, social bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och 
kulturellt kapital är avgörande faktorer för vilka studieresultat man presterar, samt att dessa 
samband har förstärkts de senaste femton åren. 

 
När media rapporterar om multietniska bostadsområden fokuseras oftast svag socioekonomisk 
status och segregation, men min studie visar att det också finns positiva uppfattningar om dessa 
områden bland pedagoger och gemene man. Ur pedagogiskt perspektiv har dessa områden en 
del att lära mindre segregerade områden - pedagoger i Plasmaviken tycker att de ligger före med 
sitt språkutvecklingsarbete, tack vare att de satsar på flerspråkig kompetens bland personalen. 
Förskollärare i Tärndalen berättar om hur deras arbete omskrivs i hela landet och att de, förutom 
fördomar, också får höra “mycket bra” om Tärndalen från utomstående. En svår fråga som nu 
följer är var fokus bör läggas - behöver förskolorna ge barnen mer av “det svenska” eller mer av 
sina egna hemkulturer?  

 

6.4. Svenskhet eller tvåspråkighet? 
Frågan om modersmålsträningens former och vikt är som det har visat sig mångfacetterad. I 
Sverige har, som nämndes i bakgrunden, länge en generös politik för flerspråkiga invånare förts 
- målet har länge varit att varje individ som anländer Sverige ska ges chansen att utveckla en 
tvåspråkig identitet. Och forskare är övertygade om att inlärning av ett eller flera andraspråk 
inte sker på bekostnad av det första. Det råder en konsensus kring att träning i modersmålet 
också gynnar språkutvecklingen i svenska. Därefter existerar vissa meningsskiljaktigheter om 
till vilket pris träning och stimulans av modersmålet kan och bör genomföras. Pedagogerna 
berättar om hur det förut var tabu att tala något annat språk än svenska i förskolan, medan man 
nu tvärtom får det. De flesta beskriver detta som en positiv utveckling. Dock finns vissa 
förbehåll - som att man inte alltid kan ha något med ett visst språk på förskolan.  
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Förskollärare 2 i Tärndalen motsätter sig detta arbetssätt av principskäl som att inte riskera att 
ett barn känner sig kränkt av att vissa barns modersmål råkar talas i verksamheten medan andras 
inte gör det. Lika behandling av alla barn i gruppen är ett värde som hon sätter före värdet att 
gynna enbart ett fåtal barn i gruppen i deras modersmålsutveckling. Hennes uttalande tolkar jag 
som ett värnande om en slags rättvisa - inget barn ska känna sig kränkt på grund av ett eller flera 
andra barn positivt särbehandlas. Detta kan ses som en princip, som i hennes ögon inte kan 
ruckas av den eventuella nyttan i det här fallet - att exempelvis turkiska barn troligen skulle 
kunna få en bredare begreppsbas på sitt modersmål om pedagoger aktivt talade turkiska med 
dem dagligen i förskolan. Förskollärare 1 i Tärndalen menar dock att detta scenario tvärtom 
bara öppnar möjligheter för vidare arbete med värdegrundsfrågor, lockar barnet till nyfikenhet 
kring de andra barnens språk och skapar ett öppet klimat. Hon trycker på att inget barn behöver 
hamna utanför, då man kan uppmärksamma allas kulturer och språk med hjälp av till exempel 
källor på internet. Jag själv är väldigt kluven och vill påvisa en ståndpunkt mellan dessa två 
förskollärares olika läger. Ur en social och emotionell aspekt instämmer jag i Förskollärare 2’s 
resonemang att det inte är helt lyckat att enbart använda ett fåtal av barnens modersmål i den 
dagliga verksamhet medan man inte talar de andras. Eftersom barn är väldigt känsliga för 
signaler och outtalade meddelanden som vi vuxna ständigt sänder ut (jfr ex. Ladberg 1996) 
håller jag med om att när ett av minoritetsspråken hamnar i majoritetsposition bekostas detta 
genom att göra de “osynliga” språken mindre viktiga. En stor del av vår kommunikation är 
outtalad och består av underförstådda budskap. Vi kan säga en sak och göra en annan, eller säga 
en annan sak och mena en tredje. För ett barns identitet kan detta bli förvirrande och barnet 
förstår indirekt att det inte är viktigt att tala sitt hemspråk. Jag menar också att Förskollärare 2’s 
betoning av svenska språket, svenska traditioner och värden (“fira jul o så vidare”) kan vara 
positivt för barnens känslomässiga utveckling - en gemensam grund för barn från så olika 
hemkulturer läggs och barnet får en affektiv relation till det svenska språket och kulturen med 
allt vad det innebär. Om denna grund och dessa känslomässiga möten med svensk kultur dröjer 
till skolstart (som exempelvis barnskötaren i Tärndalen påpekar) riskerar barnet att bli en av 
“dom” i den vi-och-dom-känsla som härskar i vårt idag tyvärr allt för segregerade samhälle. 
Risken med denna utanförskapskänsla är att man självmant stänger dörren till det svenska 
språket och samhället. Varför ska dessa barn i framtiden kämpa med att lära sig en bra svenska 
och anpassa sig, om de ändå kommer att ses som främmande i “de svenskas” ögon? Valet att 
inte blanda flera olika språk kan baseras dylika farhågor, grundade i studier som Kuyumcus 
(1995) och Salameh, Nettelbladt & Norlin (2003). Valet att inte blanda flera olika språk kan 
också bero på att pedagogisk verksamhet som bygger på mångfald är mer komplex än 
monokulturell undervisning (Lahdenperä, 2004).   

 
Låga förväntningar på barnen kan skapa problem som egentligen inte existerar, enligt Ladberg 
(1996), som tidigare nämnt förespråkar additiv flerspråkighet. Med låga förväntningar menar 
hon att man kan se problem, där inga problem finns och hindra barnen från att kommunicera - 
man tror att barn lär sig ett språk på bekostnad av ett annat. Förskolorna beskrivs som svenska 
utposter, då som nu. Personalen i Ronströms, Runfors och Wahlströms studie beskrev ofta 
“barnstugorna” som svenska utposter i en i övrigt osvensk omgivning. Förskolorna i Tärndalen 
har trots allt en nästan hundraprocentig andel barn som har ett annat modersmål än svenska. Att 
man samlas kring det svenska tycktes för personalen på “barnstugorna” vara tämligen 
oproblematiskt. Svenska var det enda språket som skulle råda, för att de här barnen inte skulle 
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hamna efter de svenska barnen, språkligt, allt för mycket. Borgström (2004) skriver om 
betydelsen för individens socialisation och interaktion i det nya samhället att lära sig behärska 
språket. Genom att barn lär sig tala, lär det sig även att organisera sin omvärld. Genom att lära 
sig språk assimileras individen till en bestämd kultur, samt inlemmas bland dem som talar 
samma språk. Vad händer om detta inte lyckas? Är exempelvis de turkiska föräldrarnas oro 
(som pedagoger i Tärndalen berättar om) över att barnen inte kommer att lära sig tillräckligt bra 
svenska befogad?  

 
Om språklig och begreppslig utveckling på förstaspråket stannat av, måste barnet genom det 
nya språket lära sig både begrepp och etiketterna samtidigt. Om inlärning av svenska som 
andraspråk ska underlättas är det alltså viktigt att barnets förstaspråk får fortsätta att utvecklas 
allsidigt (Hyltenstam & Tuomela 1996, Sjögren 1996, Ladberg 1996). Utifrån detta resonemang 
kan föräldrarnas oro ses som delvis obefogad, och man kan se att den förskola som valt att 
lämpa över all modersmålsträning på modersmålslärarna således möjligtvis saktar ner barnens 
språkutveckling. Om barnet lär sig behärska ett främmande språk höjer detta barnets modersmål 
till en högre nivå när det gäller medvetenhet om språkliga former och att mer medvetet och fritt 
använda orden som tankens verktyg. Detta kan summeras som begreppet “additiv 
flerspråkighet”, vilket de flesta av pedagogerna i min studie eftergfrågar. I en rapport från 
Skolverket (2002) lades ett förslag fram, om en lagstadgad satsning - att integrera 
modersmålsstöd i förskolans dagliga verksamhet. Flera av pedagogerna menar att detta 
samarbete, där modersmålslärare kommer att utgöra en mer integrerad del av verksamheten är 
på gång - men det återstår dock att se när/om det kan bli verklighet. Önskvärt är alltså att den 
första begreppsinlärningen bör ske på modersmålet, vilket tyvärr inte alltid är genomförbart i 
förskolan, på grund av ekonomiska och organisatoriska faktorer. Detta är den vanligaste 
invändningen hos pedagogerna och något som också Arnberg (1996) konstaterar: alla språk kan 
inte finnas representerade i väldigt mångkulturella bostadsområden. Då kan enligt forskning 
jämnåriga kamrater istället bli en viktig faktor för att barnet ska motiveras av “grupptrycket”. 
Barn strävar efter att vara exakt som andra barn i många avseenden. Ska man då gruppera barn 
med samma kulturella och språkliga bakgrund i små språkgrupper? Därom råder delade 
meningar. Några av pedagogerna nämner att dylika smågrupper kan erbjudas att få höra sagor 
på sitt språk, eller bara få leka med varandra på sitt eget språk, där de kan uttrycka sig utan 
besvär.  

 
En fara med att gruppera barn i smågrupper efter ursprung är att barn inte automatiskt kommer i 
kontakt med det svenska språket enbart genom att bo i Sverige - vilket framkommer av 
Kuyumcus (1995) studie av turkisktalande ungdomar i norra Botkyrka. De olika familjernas 
anpassningsstrategier kan variera från total isolering till medvetet aktiva strategier att integrera 
sig med det nya, övriga samhället. Om det då är en turkisk familj, som valt den förra strategin, 
och barnet dessutom även möter turkisktalande vuxna, och leker med turkiska jämnåriga barn i 
förskolan - tar barnet då skada eller hjälp av att få en så bred språkbas på sitt modersmål? För 
barnets senare framgång spelar goda befintliga kunskaper i modersmålet en avgörande roll - i 
såväl enspråkiga som tvåspråkiga miljöer, skriver statens offentliga utredning (SOU 1974:69). 
Och de kommer ju ändå att enbart prata och höra svenska i skolan, vilket den turkisktalande 
barnskötaren i Tärndalen, som också talar turkiska i verksamheten med de turkisktalande 
barnen, uttrycker. De turkisktalande ungdomarna i Kuyumcus studie talade dock turkiska, inte 
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svenska, i skolan då det föreföll dem onaturligt att tala svenska med sina jämnåriga vänner av 
samma ursprung. Utanför skolan hade de oftast inte kontakt med någon som de talade svenska 
med - skolan blir således den absolut viktigaste platsen för praktisk övning i och användande av 
svenska. Sverige har en generös och ambitiös målsättning när det gäller invandrarbarns 
språkutveckling - målsättningen är att visa respekt för individen och dess behov att upprätthålla 
kontakt med sin ursprungskultur. Målsättningen innebär också en uppskattning för den 
samhällsresurs som finns hos flerspråkiga individer (Arnberg, 1996). Detta är fina tankar, som 
också majoriteten av pedagogerna i min studie skriver under på. Är det politisk korrekthet de 
uttrycker - eller en medveten pedagogisk strategi? Det kanske är så att barn inte kan få för 
mycket av sin ursprungskultur och sitt hemspråk, och att majoriteten av pedagogerna i min 
studie har tänkt till och kommit fram till detta? Min uppfattning är att pedagogerna gör det som 
de har kommit fram till är bäst för barn i just förskoleåldern - att lägga en språklig grund och 
prioritera en bred begreppsbas. Och då är det bra med mycket språk, gärna flera olika språk. 
Vad som händer sedan är grundskol- och gymnasielärarnas ansvar. I den bästa av världar kunde 
ett försök till ett mer långsiktigt perspektiv, redan i förskolan, göras genom att hålla sig ajour 
med forskningsrapporter och statistik. Hur gick det för de barn som “TRAS:ades” i 
Plasmaviken, och de barn som utforskade enligt Reggio Emilia-filsofin i Tärndalen, 15 år 
senare? Det är bra att observera barnens utveckling under den tid de vistas på förskolan - men 
hur fortsätter den sen? En kontinuitet från förskolan ändå upp till senare år i skolan vore 
intressant att genomföra och utvärdera. Emellertid kan dessa yrkesgrupper redan beskrivas som 
överbelastade vad gäller uppdrag och arbetsbörda - där fina fraser och snabba, konkreta 
arbetssätt måhända enklare hinns med snarare än långtgående samarbeten med långsiktiga, 
medvetna, pedagogiska strategier.  

 
Förskolorna i min studie som aktivt uppmuntrar flerspråkighet i verksamheten måste anses vara 
framgångsrika i förhållande till den studie om flerspråkighet i förskolan som Karlsson (2002) 
genomförde - där slutsatserna blev att förskolor, trots belägenhet i mångkulturella områden, 
erbjöd en etnocentrisk och monokulturell miljö. Karlsson efterfrågar i sin studie pedagoger som 
vågar sjunga sånger på olika språk och uppmärksamma olika kulturer. Hon refererar till ett 
förslag från Skolverket om att flerspråkighet och flerkulturell kompetens ska beaktas vid 
meritvärdering och lönesättning av personal. Skolverket framhärdar alltså en additiv 
flerspråkighet i förskolans verksamhet. Åter igen ser jag en formuleringsarena långt från 
praktiken, när Skolverket skriver att flerkulturell kompetens ska beaktas som ett meritvärde. 
Jämfört med Ronström, Runfors och Wahlströms (1998) resultat där deras informanter beskrev 
att enbart helsvenska eller individer med en perfekt behärskning av det svenska språket 
anställdes på dåtidens “barnstugor”, tyder Skolverkets förslag på en positiv utveckling. Men 
vilka kulturer och vilka språk det är som ska meriteras? Samtliga? Språk har olika status och det 
är troligt att vi bemöter barn olika beroende på dess modersmål, skriver bland andra Ladberg 
(1996). Hon menar att svenskan har högst status, sedan följer världsspråk som engelska och 
franska. I andra länder, där man under längre tid eller fortfarande studerar på ett annat språk, har 
flerspråkighet högre status, än i Sverige, där endast ett majoritetsspråk används (i samtliga 
offentliga sammanhang). Karlsson verkar heller inte ha tänkt i de banor som Förskollärare 2 i 
Tärndalen påvisar. Det är inte så märkligt - jag själv hade inte heller tänkt ur detta perspektiv 
utan att hon påtalat det först. Jag tror att lärarstudenter och utbildade pedagoger många gånger 
ser legitima forskningsresultat som självklara att genomföra på ett pedagogiskt plan, utan att 
sätta dem i relation till ett större sammanhang - socialt, emotionellt, på en samhällsnivå, om 15 
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år. Hur påverkar dessa svängningar inom pedagogisk metodik och synsätt, och realiserandet av 
dem, verksamheten? Och vad gör det för utslag för det specifika barnet? Att det finns ett 
intresse att höja sig till en metanivå är viktigt och bra. Framförallt för att kunna höja statusen på 
förskolans verksamhet som så många vill.  

6. 5. Konklusion. 
Förändringar på en övergripande samhällsnivå brukar man som regel säga direkt avspeglar sig i 
skolan. Ett alltmer segregerat samhälle skapar således en alltmer segregerad skola (Runfors, 
2003). I slutet av september publicerade SCB (2009) nya siffror som visar att 
boendesegregationen i landets städer ökat under tio år, om man ser till koncentrationen av 
personer med utländsk bakgrund. Ser man till utbildningsnivå, har andel utlandsfödda med 
eftergymnasial utbildning dock ökat med nästan 15 procentenheter i Tärndalens kommun, 2008 
jämfört med 1998. Det är alltså både en positiv och en negativ utveckling som skett. Och 
framför allt har en utveckling verkligen skett, vad gäller flerspråkighetsträning i förskolan - en 
stor del av pedagogerna uttrycker att de vill utveckla sin förskola till att bli mer flerspråkig och 
en önskan om att modersmålsundervisningen ska bli en integrerad del av verksamheten. I 
Skolverkets rapport “Flera språk - flera möjligheter” (2002) står att läsa om förskolans 
skyldighet att stödja de flerspråkiga barnens utveckling i och på deras olika språk. I tidigare 
studier (Ronström, Runfors & Wahlström 1998, Karlsson 2002) har en konklusion blivit att 
målet för förskolornas verksamhet ansågs vara en försvenskning - en assimilering till svensk 
kultur. Hyltenstam och Tuomela (1996) beskriver likaså införandet av modersmålsundervisning 
som en symbolhandling, snarare än en genuin strävan. Det får mig att fundera över hur genuin 
dessa pedagogers strävan att lyfta flerspråkighet, och synliggöra nyttan av att behärska flera 
olika språk, är? Något förvånande uttalanden, om ett “vanligt” svensktalande område som 
“väldigt segregerat”, ser jag emellertid som en reciprok tolkning av begreppet segregation, som 
sedermera kan hänga samman med en syn på integration som en autentisk sammanblandning- 
där inte bara minoriteten ska anpassas till majoriteten, utan en växelverkan mellan olika 
befolkningsgrupper sker.  

 
Olika infallsvinklar i en känslig fråga om huruvida barn i mångkulturella områden ska anpassas 
till “den svenska” kulturen eller först och främst ska få behålla sin hemkultur har diskuterats. I 
dagens pedagogiska och politiska klimat råder en konsensus om att flerspråkighet är positivt, en 
resurs för barnets kognitiva utveckling, samt en tillgång i den pedagogiska verksamheten. 
Pedagogerna själva talar framför allt i termer om att bli bättre på att erbjuda en flerspråkig miljö 
i förskolan. Den förut så förhärskande uppfattningen om att enbart svenska, och svenska 
ensamt, ska talas i förskolan verkar snart bortblåst. På vissa förskolor. Intressant är då att se - 
vilka är det som lyfter flerspråkighet som något positivt utan att problematisera frågan? Och 
vilka är det som problematiserar frågan och lyfter betonande av “det svenska” som positivt? 
Mellan raderna i mitt arbete och andra tidigare studier ser jag utomstående svenskar (“vi”) vilka 
önskar erbjuda barn i mångkulturella områden (“dom”) jämlikhet - dessa individer ska få 
samma möjligheter att utveckla sitt modersmål som de med svenska som modersmål. Detta är 
fina ord, som jag personligen värdesätter högt - särskilt i förhållande till den rådande politiska 
utvecklingen i Sverige och Europa. Vår nuvarande regering vill förvisso belöna flerspråkig 
kompetens (Leijonborg, 2007) men betonar starkt vikten av att behärska det svenska språket 
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(språktester för invandrare, samt medborgarkurser som ska lära ut oskrivna, svenska koder och 
regler). Samtidigt som Sverigedemokraterna har större stöd än någonsin och det Schweiziska 
folket röstar igenom ett minaretförbud. Problemet med de här fina orden är nu att de är så svåra 
att sätta i relation till det som sker på realisationsarenan. Boende i områden som Tärndalen 
uttrycker själva att de vill ha mer kontakt med “svenskar” och fler tillfällen att tala svenska. Jag 
menar inte att de pedagoger som arbetar flerspråkigt i sin dagliga verksamhet genast ska sluta 
upp med det, och enbart tala svenska. För som vi vet är många tillfällen för språklig stimulans, 
gärna på flera språk, (som forskning också bekräftar) positivt! Dessutom fyller förskolan i detta 
hänseende ur en jämlikhetssynpunkt en viktig funktion - att på ett tidigt stadium kunna 
motverka barn från språkligt stimulansfattiga miljöer att ytterligare inte försämra sitt 
utgångsläge. Viktigt vid valet av ett visst arbetssätt i en pedagogisk verksamhet är dock att 
också problematisera vad just det valda arbetssättet kan komma att innebära på olika plan.  

Önskvärt vore om de olika pedagogerna i min studie skulle mötas och hålla en pedagogisk 
diskussion sinsemellan, där var och en fick argumentera för sitt synsätt samt ta in vad de andra 
har att säga. Detta vore spännande och givande för samtliga parter. För dessa pedagoger är 
drivna, och som sagt inte främmande inför att “anstränga sig lite” - tänk vad de kunde lära av 
varandra! Därefter kunde de, såsom Förskollärare 2 i Tärndalen beskriver sitt val av 
pedagogiska metoder och arbetssätt, “plocka ut det göttaste av det göttaste”. Till exempel en 
kombination av det ambitiösa synsättet att vilja erbjuda samtliga barn en så god utveckling på 
sitt modersmål som möjligt (oavsett om detta är svenska eller något annat språk) med många, 
rika tillfällen i den dagliga verksamheten och principen att inte utesluta något barn från 
gemenskapen för att de inte talar rätt språk hemma. Det är önskvärt att överbrygga de två 
språkens olika världar - modersmålet och svenskan talas ofta i helt olika sammanhang och får 
därför olika begreppsbaser och olika grader av behärskning. I och med förskolans speciella 
utbildningsform, med ett spelrum och större tolkningsutrymme än grundskolans mer 
detaljstyrda kursplaner, är möjligheterna att trampa upp nya skräddarsydda, pedagogiska 
praktiker utifrån varje specifik barngrupp stora. Det är dock ej lätt att trampa upp nya stigar, 
men man måste liksom anstränga sig lite.  

6. 5. 1. Uppslag för vidare studium. 

Intressant vore att studera den komplicerade frågan om betoning av svenskhet respektive 
flerspråkighet i pedagogisk verksamhet i mångkulturella områden. Det skulle behövas ett stort 
och gediget arbete för att ta med alla de faktorer som spelar in. Det skulle kanske inte bli ett i 
första hand pedagogiskt arbete, utan snarare en studie på samhällsnivå. För mig är det viktigt att 
studera hur segregation i vårt samhälle inverkar på de enskilda individer. Jag ser gärna att man 
gör detta för att hindra att segregation, med den främlingsfientlighet som följer, ytterligare ökar. 
En parentes är det ett mycket speciellt samarbete, med en invecklad och outtalad rollfördelning 
barnskötare och förskollärare emellan - något som man skulle kunna ägna ett helt i sig arbete åt. 
Jag skulle vilja se en studie om vilka effekter tydlig, respektive otydlig rollfördelning 
barnskötare och förskollärare emellan kan få för arbetsklimatet samt den pedagogiska 
verksamheten i förskolan. 
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Bilagor 

Intervjuguide. 
Hur lärare tänker om stimulans av flerspråkiga barn i förskolan. 
 
1. Om förskolan /                                                                                                                                         

Antal avdelningar:                                                                                                                                    
Antal barn:                                                                                                                                                 
Antal barn per personal:                                                                                                                      
Grundades:                                                                                                                                               
Andel barn med annat modersmål:   

2. Om förskolläraren /                                                                                                                                  
Antal år på förskolan:                                                                                                                                       
Som utbildad:                                                                                                                                           
Som yrkesverksam:                                                                                                                                   
Särskild kompetens:   

3. Beskriv vad du anser vara en språkstimulerande miljö! 
4. Tror du att språkstimulerande miljö för barn med annat modersmål än svenska skiljer sig från den för 

svensktalande barn?  
5. Vilken kompetens tycker du behövs som förskollärare för att kunna stödja barn med annat modersmål i 

deras språkutveckling?  
6. Skulle du kunna beskriva mer konkret hur ni arbetar språkutvecklande här på er förskola? 
7. Hur har ni arbetat fram det arbetssätt ni har? Hur har ni kommit fram till det? 
8. Vad upplever du som positivt med arbetet med flerspråkiga barn? Vad som kan vara tillgångar? 
9. Vad känner du är negativt eller extra problematiskt/komplicerat med arbetet?  
10.  Gör ni något för att lyfta fram barnets modersmål i verksamheten? 
11.  Anser du att det är positivt att blanda flera olika språk från pedagogernas håll i verksamheten? 
12.  Slutligen - om du har egna tankar om vad du tycker är viktigt i den här frågan som du skulle 

vilja lyfta fram!  
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Transkriptionsnyckel.  
 
- , (2) 
Paus på en halv sekund eller kortare, paus med angiven sekundlängd. 
 
Understrykning 
Tal med stark betoning 
 
: 
Förlängt ljud 
 
((Kommentar)) 
Kommentarer, tilläggsinformation om vad vi talar gör. 
 
//Mimik// 
Mimik, gester.  
 
(ohb) 
Yttranden där det inte går att fastställa vad som sägs. 
 
(yttranden inom parantes) Yttranden där den som transkriberar inte varit helt säker på vad som 
sägs. 
 
~tystare~ 
Tal som är märkbart tystare än omgivande tal. 
 
VERSALER 
Yttranden gjorda med förhöjd röst. 
 
Fet stil 
jag, intervjuarens tal.  
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Transkriptionsexcerpt. 
 
Exempel på hur transkriptionstext ser ut i arbetsmaterialet: 
 
...lämningar så brukar vi ju berätta hur det har gått, å (.) ibland så berättar dom om barnet har sagt nånting 
hemma, så att. ni känner att ni har fått bra respons ändå? ja-a. (.) på den korta tid, så måste jag säga 
(.) det kan- det kan bli ännu bättre, men de e (2). jag tänkte, när det nu finns pedagoger som 
behärskar flera språk, anser du att det är positivt att blanda olika språk i verksamheten? nej. på så 
sätt att, det e därför vi har modersmålslärare. o sedan så ser jag såhär (.) att eh, om vi säger då- (.) om vi 
tar till exempel turkiska, som e- som det e många barn som pratar. (.) om vi pratar svenska o turkiska (.) 
ehm svenska e ett majoritetsspråk här (.) eh ja och i hela sverige, MEN och (.) om vi säger då att det e 
okej att prata turkiska (.) då blir det ett majoritetsspråk av minoritetsspråken, förstår du? om vi har ett 
barn som kanske, ja hitt på då, pratar, ah RYSKA säger vi! (.) då e inte det lika viktigt. för det tas inte 
upp. (1) det ser jag som en kränkning. (.) om det inte tas upp, så det e- absolut inte. jag tänkte, lånar ni 
böcker på ... 
 
Exempel på hur transkriptionstext ser ut i omarbetad, “läsvänlig” form: 
 
 nej. på så sätt att, det är därför vi har modersmålslärare. o sedan så ser jag såhär att, om vi 

 tar till exempel turkiska, som det är många barn som pratar. om vi pratar svenska o 

 turkiska. svenska är ett majoritetsspråk här, ja och i hela Sverige, MEN och om vi säger då att 

 det är okej att prata turkiska - då blir det ett majoritetsspråk av minoritetsspråken, förstår du? 

 om vi har ett barn som kanske, ja hitt på då, pratar RYSKA säger vi! då är inte det lika viktigt. 

 för det tas inte upp. (1) det ser jag som en kränkning. om det inte tas upp, så det är- absolut 

 inte! [---] det finns ju lärare, o barnskötare som har ett annat modersmål å använder ett annat 

 språk än svenska ganska ofta, privat. så det var det jag mena- om dom pratar då till exempel 

 då turkiska, med dom turkiska barnen som den avdelningen har, då ger det inte så jättebra 

 signaler. (Förskollärare 2, Tärndalen) 
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