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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt förskolan ger utrymme för och 
stimulerar de flerspråkiga barnens modersmål och flerkulturella identitet. Jag har varit med i 
verksamheten, på två förskolor inom samma enhet och observerat pedagoger, 
modersmålstränare samt flerspråkiga barn och sedan intervjuat pedagogerna och 
modersmålstränarna.  

Resultatet tyder på att man på de två förskolorna har olika förhållningssätt. På den ena 
förskolan arbetar man mycket med barnens modersmål samt språkutveckling medan man på 
den andra förskolan ser främst svenskan som viktig. Samarbetet mellan modersmålstränarna 
och barnskötaren/ förskolläraren verkar inte fungera tillfredsställande. Förskolechefens 
problem med att följa upp styrdokumenten i verksamheten kan vara en förklaring till 
olikheterna och svårigheterna med att integrera de flerspråkiga barnens modersmål. 
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1. Bakgrund 

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att 
leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2006, s.5). 

Jag är född 1987 och när jag gick på förskolan och i skolan hade jag modersmålsträning i serbiska. I 
förskolan var vi alltid en grupp på fyra till fem barn och i skolan en mindre grupp på två till tre elever. 
Då tog modersmålstränaren ut oss ur verksamheten/klassen och hade sin ”undervisning” i ett annat 
enskilt rum där man kunde sitta ifred utan att bli avbruten. Jag såg det som något väldigt positivt och 
jag tyckte det var roligt att få gå ifrån och tala mitt eget språk med mina kompisar. Jag har däremot 
inget minne av att någon annan pratade med mig om mitt modersmål eller visade något intresse för att 
jag kunde ytterligare ett språk utöver svenska. Därför vill jag gärna se hur det ser ut idag. Hur arbetar 
förskollärarna med barnens modersmål när modersmålstränaren inte är där? Och detta anser jag är 
viktigt därför att min tolkning av det inledande citatet från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) 
är att de flerspråkiga barnens modersmål borde vara tydligt integrerat i förskoleverksamheten.  

Samtidigt pågår debatter av och till om huruvida barnen ska få modersmålsundervisning i 
skolan eller inte. Sverigedemokraterna är väldigt öppna och tydliga med vad de anser om 
modersmål. 

Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera den gemensamma identiteten i samhället 
och den pedagogiska nyttan med verksamheten står inte i rimlig proportion till dess kostnader. 
/…/ 

Många kommuner tillämpar så kallad modersmålsträning i förskolan för barn med annat modersmål än 
svenska. Vi menar att denna verksamhet försvårar invandrarbarnens anpassning till det svenska samhället 
och att den tar alltför stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. Vetenskapliga rön från bland 
annat Danmark har dessutom visat att modersmålsträningen är så gott som verkningslös. 
Sverigedemokraterna vill därför avveckla modersmålsträningen i förskolan (Sverigedemokraternas 
hemsida). 

Hill (1995) redogör för de ståndpunkter som framkommit för och mot 
modersmålsundervisning. De som har velat ta bort modersmålsundervisningen har menat att: 

1. Barn blir förvirrade av att lära sig två språk samtidigt.  

2. Alla elever även de med invandrarbakgrund behöver främst lära sig svenska.  

3. ”Hemspråksundervisningen”1 kostar för mycket. 

 

Medan de som har velat behålla den har ansett att: 

1. Alla barn behöver ett väl fungerande modersmål som grund.  

2. Barn har kapacitet att lära sig flera språk samtidigt om det sker på rätt sätt 

3. God modersmålsundervisning ger utdelning på sikt. 
                                                        
1 Före 1997 talade man om ”hemspråk”. Idag används termen ”modersmål” i officiella styrdokument. Men 

många pedagoger i förskolan till exempel använder fortfarande termen ”hemspråk”. Jag kommer dock 
att använda termen ”modersmål”. 
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1.2 Kunskapsområden 

1.2.1 Sverige som immigrationsland 

Omkring en och en halv miljon människor som bor i Sverige har ett annat modersmål än 
svenska. De har flyttat hit från i stort sett alla delar av världen. 1950- och 1960- talens 
arbetskraftsinvandring kom från Sydeuropa och Finland. Från 1970- talet har den ersatts av 
flyktingar som kommit från Östeuropa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006). ”Hemspråksreformen” trädde i kraft 1977. Då blev 
den modersmålsundervisning som förekommit i mindre omfattning sedan 1968 styrd så att 
kommunerna enligt lag blev skyldiga att ordna undervisning för alla barn som hade ett annat 
språk än svenska i hemmet. Under 1960- och 70-talen blev skolan mer öppen för andra 
kulturer än bara den svenska. På så sätt blev ”hemspråksreformen” möjlig. 1991 lades det till 
en regel om att man i kommunen måste ha minst fem elever med samma modersmål för att de 
skulle ha rätt till undervisning. År 1997 byttes beteckningen ”hemspråk” mot ”modersmål”, 
och nu började man också tala om modersmålsundervisning istället för 
hemspråksundervisning (Håkansson, 2003).  

Enligt Skolverkets (2010 a) statistik för läsåret 2009/2010 hade 17,5 % av förskolebarnen ett 
annat modersmål än svenska. I grundskolan år 2009/2010 (Skolverket, 2010, b) talade 19,4 % 
av alla grundskolebarn ett annat språk än svenska med en eller båda sina vårdnadshavare, 
vilket innebär att de var berättigade till modersmålsundervisning (Skolverket, 2010). 
Styrdokumenten säger att man ska se flerspråkighet som en resurs (Skolverket, 2006). Bland 
språkforskare och debattörer finns det många som är för modersmål och menar att vi i dagens 
globaliserade värld behöver kunna ta tillvara på de språkliga resurser som finns. ”Sverige 
behöver flerspråkighet” (Bijvoet, 2009). Per- Åke Lindblom på Språkförsvaret2 är också för 
modersmålsundervisning och menar att invandrare visserligen kan överföra sitt språk muntligt 
till barnen i hemmet men att det är en annan sak att lära dem att läsa och skriva på 
modersmålet. De flesta invandrare har inte tid eller utbildning till detta, lika lite som svenska 
föräldrar har tid att lära sina barn att läsa och skriva på svenska. Det är alltså logiskt att 
organisera undervisningen i modersmålen i skolmiljö (Lindblom, 2010). 

Skolinspektionen har nyligen granskat 21 förskolor och 21 grundskolor i totalt 12 kommuner 
(Skolinspektionen, 2010). De var kritiska och tyckte att förskolan och grundskolan inte gjort 
vad de kunnat för de flerspråkiga elevernas utveckling.  

Alla barn i Sverige har en ovillkorlig rätt till utbildning, oavsett om man har svenska som modersmål eller 
inte. Vi ser att förskolan och skolan har ett intresse för flerspråkiga barns olika erfarenheter och bakgrund. 
Men man glömmer ofta bort dessa erfarenheter när man planerar verksamheten. Följden blir att barnens 
språk- och kunskapsutveckling bromsas och de får onödigt svårt att nå målen i skolan (Skolinspektionens 
hemsida, Agneta Ericsson, projektledare). 

Några av de kritiska synpunkter som Skolinspektionen (Skolinspektionens hemsida) hade var 
bland annat: 

                                                        
2 Språkförsvaret är ett nätverk och en hemsida där man kan hitta artiklar om språk och språkpolitik i 

Sverige. Se www.sprakforsvaret.se 
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• Svagt flerspråkigt och interkulturellt perspektiv. Förskolan och skolan kopplar inget 
till det som de flerspråkiga barnen känner igen i verksamheten och som skulle 
kunna skapa sammanhang och förståelse.  

• Trygghet tar över. Många förskolor präglas av en inställning att flerspråkiga barn 
framförallt behöver trygghet. Förskolans uppdrag att stimulera och utmana barnen i 
deras lärande får inte det utrymme det borde ha. 

• Personalen saknar kunskap om de flerspråkiga barnen. Personalen vet oftast bara 
vilka språk barnen talar. I aktiviteter och undervisning tar man inte tillvara barnens 
olika erfarenheter och bakgrunder.  

• Modersmålsundervisningen lever sitt eget liv. De inspekterade skolorna ser utvecklingen av 
modersmål som ”någon annans ansvar”, ibland en modersmålstränares, ibland föräldrarnas. 
Skolorna följer inte upp resultaten i modersmålsämnet och elevens kunskapsutveckling 
nämns inte i utvecklingssamtalen eller i elevernas individuella utvecklingsplaner. 

1.3 Modersmål och två- och flerspråkighet 

När man talar om modersmålsträning, är det inte alltid helt självklart vad som egentligen ska 
ses som modersmål. Vad är modersmålet när en elev som har skotsk engelska som modersmål 
erbjuds modersmålsundervisning av en lärare som är uppvuxen i USA? Talar vi om samma 
modersmål? Hur blir det med barnets modersmålsutveckling? De här problemen diskuterar 
Sally Boyd i en artikel (1988). 

Nationalencyklopedins (2010) definition på modersmål lyder: 
Det språk som barn lär sig först (förstaspråk). Modersmålet är det redskap som barn lär sig utnyttja för att 
kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. I flerspråkiga uppväxtmiljöer kan barn tillägna 
sig två eller fler olika modersmål samtidigt. Sedan 1998 är inom det svenska skolväsendet modersmål 
benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i en elevs hemmiljö.  

Traditionellt brukar man tala om modersmål som det första språk man lär sig. Men det knyts 
av många också samman med känslor, upplevelser av tillhörighet och identitet. Det hänger 
ihop med att modersmål är det språk som den första socialisationen äger rum på. Idag 
används, kanske främst inom forskningen, också begreppet ”förstaspråk”. Man gör då en 
skillnad på ett barns första och andraspråk. Om ett språk lärs in efter tre års ålder benämns det 
andraspråk (Myndigheten för skolutveckling, 2006), Tove Skutnabb- Kangas (1981) anger 
fyra olika kriterier som i olika sammanhang brukar användas för att bestämma vad som är en 
individs modersmål: ursprung, kompetens, funktion och attityd. 

Ursprungskriteriet är det enklaste och klaraste kriteriet. Enligt detta är modersmålet det 
språk man lär sig först och tvåspråkig är den som har lärt sig två språk från början. Har 
man två språk från början blir alltså båda modersmål. 
Kompetenskriteriet är det andra kriteriet. Enligt detta är modersmålet det språk man 
behärskar bäst och den är tvåspråkig som behärskar två språk lika bra. 
Det tredje kriteriet är funktionskriteriet. Modersmålet är här det språk man använder 
mest och en tvåspråkig person är någon som kan använda två språk i de flesta 
situationer i enlighet med egna önskemål och samhällets krav. 

Det fjärde och sista kriteriet är attitydkriteriet som bygger på att modersmålet är det 
språk man identifierar sig med och att den är tvåspråkig som antingen identifierar sig 
själv som tvåspråkig, eller identifieras av andra som en tvåspråkig person.  

Två- och flerspråkighet kan definieras på olika sätt i skolsammanhang i Sverige. Håkansson 
(2003) skriver om tvåspråkighet när ett barn/ en elev kan svenska men har ett annat 
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modersmål. Termen flerspråkighet kan man då använda för att beskriva 
barn/föräldrar/lärare/elever som har ett annat modersmål än svenska, men som också är på 
väg att utveckla svenskan. 

1.4 Styrdokument 

 
Artikel 30 – FN:s barnkonvention 
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en 
urbefolkning ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att 
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin 
egen religion eller att använda sitt eget språk. 

 
Artikel 30 kan ses som ett argument för att samhället bör stötta minoriteter att behålla sitt 
modersmål. Om barns modersmål osynliggörs i förskolan eller skolan riskerar de att med 
tiden förlora det. 

På hemsidan för Europeiska kommissionen för flerspråkighet3 presenteras innehållet i EU:s 
handlingsplan för språkpolitik. Här ser man att det inom EU finns en ganska starkt uttryckt 
ambition om att i Europa ska kunna många språk och att man ska till vara den språkliga 
mångfald som finns i de europeiska samhällena. De här tre målen anges som de viktigaste: 
 

1. Att utvidga det livslånga lärandet av språk till alla medborgare – åtgärder inom 
språkundervisningen på alla nivåer (för- och grundskolan, gymnasieskolan, högre 
utbildning och vuxenutbildning).  

2. Att förbättra undervisningen i främmande språk på alla nivåer – åtgärder för 
”språkvänliga” skolor, utbildning av och tillgång på språklärare, undervisning i andra 
ämnen på främmande språk och test av språkkunskaper.  

3. Att skapa en språkvänlig miljö i Europa genom att ta vara på den språkliga 
mångfalden, bygga upp språkvänliga samhällen och underlätta språkinlärningen (t.ex. 
genom att skapa fler möjligheter för dem som behöver lära sig språk).  

 

Läroplanen för förskolan lyfter det som är viktigast att man arbetar med och hur man skall 
göra för att stärka barnens identitet och tillhörighet: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som 
kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle/…/ 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund 
får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2006, s.5). 

1.5 Syfte 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka på vilket sätt förskolan ger utrymme för och 
stimulerar de flerspråkiga barnens modersmål och flerkulturella identitet. 

                                                        
3 (http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc112_sv.htm 
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1.5.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag använt för att närmare undersöka det som är syftet är följande: 

1. Vilken syn har förskolepedagoger på flerspråkighet? 

2. Hur arbetar man med barnens modersmålsutveckling i förskolan? 

3. Vad säger de lokala styrdokumenten om flerspråkighet i förskolan? 

4. Hur ser samarbetet ut mellan förskollärarna och modersmålstränarna? 

 

2. Tidigare forskning och 
teoretiskt perspektiv 

2.1 Tidigare Forskning 
Hill (1995) har gjort en studie om modersmål. Hon ville ta reda på hur barnen som har haft 
modersmålsundervisning lyckats i skolan och vad ungdomarna med utländsk bakgrund anser 
om den modersmålsundervisning de fick i förskolan och grundskolan. Det som Hill (a.a.) har 
fokuserat på i sin forskning är: språk, svenska, modersmål som ämnen och som verktyg för 
inlärning och socialisering. 

Ungdomarna var nöjda med den undervisning de hade fått och det hade gått bra för de flesta. 
En av anledningarna till att det hade gått bra enligt eleverna var just för att de hade fått stor 
hjälp av ”hemspråksstödet”. Modersmålsundervisningen i förskolan visade sig ha varit en 
viktig del av deras liv. När de berättade om sig själva som små blev behovet av att bli sedd i 
skolan i första hand tillfredsställt av modersmålstränaren. Modersmålstränaren hjälpte dem 
med aktivteter och relationer i förskolan. Modersmålstränaren hade även vidgat kontakytan 
mellan hemmet och förskolan. Och med det så hade eleverna kommit in i en ”god spiral” som 
är ett uttryck som Hill (1995) använder för att knyta effekten av modersmålsundervisning till 
andra sidor av vardagen i förskolan och skolan.  

Berättelserna om de första skolåren liknade mycket dem om åren på förskolan. 
Modersmålstränaren stod för tryggheten och möjligheten för barnet att vara sig självt. För 
några av eleverna hade den så kallade spiralen vänts på lågstadiet på grund av att 
modersmålsundervisningen hade avbrutits. Avbrottet kan ha varit det som störde den goda 
utvecklingen för några av eleverna vilket påverkade dem negativt. På grund av detta fick vissa 
elever skolproblem, de trivdes sämre, hade lägre betyg, kände sig osäkrare och hade svårt att 
se modersmål och tvåspråkighet som en tillgång. De elever som stannat kvar i den goda 
spiralen fortsatte att utvecklas och vidgade sina nätverk. Modersmålsundervisningen hade 
blivit ett ämne för dem som blev knutet till identitetsutveckling på ett positivt sätt. 
Ungdomarna diskuterade även modersmålstränarens roll, organisationen av undervisningen 
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och samarbetet mellan ämnena. Om ungdomarna fick bestämma så skulle det läggas mycket 
utvecklingsresurser på att ta tillvara på goda och dåliga erfarenheter av 
modersmålsundervisning och finna effektiva vägar framåt.  

 
I Skolverkets rapport (2008) framhöll flera intervjuade modersmålslärare att elever som är 
framgångsrika i modersmålet i regel också hade stor framgång i övriga ämnen. Lärarna såg 
detta som en effekt av undervisningen i modersmål och menade att undervisningen stärker 
eleven i det övriga skolarbetet. Flera modersmålslärare betonade även 
modersmålsundervisningens betydelse för elevernas identitetsskapande och självförtroende. 
De elever som har deltagit i modersmålsundervisningen har högre betyg i skolans samtliga 
ämnen även enligt Skolverket. Men det finns också forskning som visar att 
modersmålsundervisningen inte alltid kan knytas till att man får bättre betyg i de övriga 
ämnena. I ett avhandlingsarbete av Ulf Fredriksson (2002) som är gjort i Stockholms skolor 
under åren 1994-1999 undersöktes bland annat läsförståelse hos elever med utländsk 
bakgrund. Han fann inte några skillnader i resultaten på läsförståelsetesten som gjordes 
mellan de elever som haft modersmålsundervisning och de elever som inte haft det.  
 

Enligt Hill tyder mycket på att det är under förskole- och lågstadieåldern som 
modersmålsträningen utgör det viktigaste stödet(1995): 

Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, personlighets- och tankeutveckling. En 
harmonisk utveckling förutsätter att man behärskar sitt eget språk. Skolans uppgift är att för elever med 
annat hemspråk än svenska främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell 
identitet och kulturkompetens. Att behärska sitt modersmål är en av förutsättningarna för att nå 
tvåspråkighetsmålet. 

Modersmålsundervisningen har sedan den infördes inte fungerat särskilt bra. Veli Tuomela 
(2002) skriver om modersmålsundervisningens historik och menar att bilden man får genom 
forskningen om modersmålsundervisningen är negativ. Svårigheter uppstår när skolan 
introducerar ett nytt undervisningsämne med så hög grad av komplexitet som 
modersmålsämnet har. Få försök har gjorts att på allvar ta tag i problemen (Tuomela, 2002).  
 
Tuomela uppger att endast de mest motiverade eleverna orkar fortsätta att delta i 
modersmålsundervisningen. Undervisningen har lagts till efter elevernas ordinarie skoltid 
vilket har medfört en problematisk situation för modersmålslärarna. Samarbete mellan 
modersmålslärare och övrig skolpersonal omöjliggörs på så sätt. Sally Jonsson Lilja (1999) 
har skrivit en rapport som belyser modersmålslärarnas upplevelser av sin arbetssituation i 
Göteborg ur ett sociologiskt perspektiv. Hon menar att den pedagogiska dialogen ofta 
försvinner mellan modersmålslärare och elevernas övriga lärare. Modersmålslärarna säger att 
det inte finns någon möjlighet till samarbete med de övriga pedagogerna på skolan eftersom 
de arbetar tillsammans och modersmålslärarna arbetar för sig. Modersmålslärarnas 
arbetsvillkor är inte de bästa enligt dem själva. Modersmålsundervisningen är efter skoltid då 
eleverna är trötta och många elever blir negativa till modersmålsundervisningen eftersom det 
är så sent på eftermiddagen samt att de tvingas välja mellan sin modersmålsundervisning och 
fritidsaktiviteter.  
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2.2 Teoretiskt Perspektiv 

2.3 Det sociokulturella perspektivet 

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker den kognitiva utvecklingen genom sampel mellan 
människor och de intellektuella förmågorna som utvecklas genom kommunikationen blir 
sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes tänkande/handlande (Säljö, 
2000). I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikationen och språkanvändningen centrala 
och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Människor handlar inom ramen för 
praktiska och kulturella sammanhang och i direkt eller indirekt samspel med andra. I de 
språkliga uttrycken i kommunikationen med omgivningen finns de betydelser och den värld 
av olika innebörder som barnet tar till sig och som det sedan använder för att etablera kontakt 
med andra och hantera vardagen. Det innebär då att barnet tänker med och genom de 
intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på och då tagit till sig i sampel 
med andra (a.a.).   
Detta perspektiv handlar alltså mycket om interaktion och Eriksen Hagdtvet (2004) menar att 
barn lär sig språket både för att de är sociala varelser med en önskan om att förstå och göra sig 
förstådda, och även för att de är omgivna av vuxna som för in dem i meningsfulla dialoger. 
De vuxna använder olika strategier för kommunikation och kunskapsöverföring som barnen 
omvandlar till sina egna. Det sociala samspelet har även betydelse för att barn ska klara och 
fungera i förskolans dagliga liv. I leken synliggör, befäster och laborerar barnen de 
pedagogiska mönstren från olika lärarledda aktiviteter (Björk-Willén, 2006). 
 
Modersmålet lär man sig omedvetet och oavsiktligt genom den sociala omgivningen medan 
det främmande språket kännetecknas av medvetandegörande och oavsiktlighet där det ofta är 
ett självvalt språk. På grund av detta kan man säga att modersmålets utveckling sker ”nerifrån 
och uppåt” och det främmande språkets utveckling sker ”uppifrån och neråt”. Modersmålets 
utveckling börjar med en spontan och naturlig användning av språket och genom att man 
medvetandegör de språkliga formerna och behärskar dem så är språket fullbordat. Det 
främmande språket sker tvärtom, man börjar med att medvetandegöra språket och sedan 
fullbordas det genom det ”fria spontana språket” (a.a., s.353). Efter att modersmålet uppnått 
en viss nivå i sin utveckling så kan inlärning av ett främmande språk ske. ”Barnet lär sig det 
främmande språket genom att det redan förfogar över ett system av betydelser i modersmålet 
och kan överföra detta till det andra språkets sfär” (a.a., s. 354).  

Den som inte behärskar ett enda främmande språk, den behärskar inte heller fullt ut sitt eget (Goethe i 
Vygotskij, 1999, s. 354). 

En tolkning av det Vygotskij skriver är att det är viktigt att man får utveckla sitt modersmål 
om man ska tillgodogöra sig fler språk. En annan tolkning är att i en verksamhet där man mer 
satsar på utveckling och stimulans än på formell undervisning, måste alla språk stimuleras 
som om de vore modersmål. Min tolkning blir då att på förskolan blir det viktigt med 
språkstimulering både på svenska och på de flerspråkiga barnens modersmål. 
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3. Metod 

3.1 Urval 
De som har deltagit i min undersökning är en förskollärare, en barnskötare4, en förskolechef 
och två modersmålstränare, alla anställda vid samma förskoleenhet. Jag har observerat de 
flerspråkiga barnen i två förskoleenheter, sammanlagt ungefär 14 barn. 
Förskolläraren som deltagit i min undersökning arbetar på min praktikplats, Förskola A, och 
har tidigare varit min handledare och jag tog kontakt med henne direkt. Hon gav mig 
modersmålstränarens telefonnummer och jag tog själv kontakt med honom och bestämde en 
tid. Han är den enda modersmålstränaren på hela förskolan. Barnskötaren som arbetar på 
Förskola B fick jag kontakt med genom att jag ringa dit och frågade efter barn som hade 
modersmålsträning. Då fick jag tala med henne eftersom dessa barn går på hennes avdelning. 
Vi talade några gånger över telefon och jag tyckte att hon lät väldigt engagerad och insatt. 
Hon tyckte att mitt arbete lät väldigt intressant och vi började samtala om det. Hon berättade 
lite om sig själv, om sin utbildning och lovade att tala med modersmålstränarna åt mig. Av 
henne fick jag alltså olika modersmålstränares telefonnummer och mailadresser. En av 
modersmålstränarna som jag kom i kontakt med ville gärna hjälpa mig med en intervju.  

Båda förskolorna ligger inom samma enhet, och de har samma förskolechef. De har 
planeringar och möten tillsammans och därmed också samma lokala mål för verksamheten. 
Innan jag ringde till Förskola B så hade jag ringt en annan, också den inom samma enhet, men 
det var väldigt svårt att få tag på modersmålstränare då det var höstlovsvecka. Den jag tillslut 
kom i kontakt med tyckte att hon hade arbetat för kort tid som modersmålstränare för att 
kunna uttala sig och delta i en intervju. Då bestämde jag mig för att ta kontakt med Förskola B 
istället. Mitt urval av informanter är sålunda delvis ett bekvämlighetsurval. De som hade tid 
och lust att ställa upp blev också informanter. 

Förskolechefen tog jag kontakt med några veckor efter att jag hade intervjuat de övriga 
pedagogerna. Jag ringde upp henne och fick tid för en intervju direkt. 

3.1.1 Kommunen och förskolorna, en kort beskrivning 

3.1.2 Kommunens demografi 

Kommunen jag har varit i är en av Sveriges invandrartätaste kommuner. Den södra delen av 
kommunen är inte fullt så invandrartät som den norra delen. Jag har varit i den södra delen av 
och gjort mina observationer och intervjuer. 
 

3.1.3 De två Förskolorna: 

Förskoleenheten som jag har varit på består av tre förskolor men jag har bara varit på två av 
dessa. Dessa tre har en gemensam förskolechef som har ansvaret för alla tre enheterna. 

                                                        
4 Jag kommer att i fortsättningen omnämna förskolläraren och barnskötaren med termen ”pedagoger”. 

Även om modersmålstränarna också är pedagoger så väljer jag att fortsätta kalla dem 
”modersmålstränarna”. 



9 
 

Förskola A:  

Förskola A har tre avdelningar och är en liten förskola. Avdelningen som jag var på har 21 
barn som är mellan tre och fem år gamla. Fyra av dessa har ett annat modersmål än svenska 
men bara ett av barnen har modersmålsträning på förskolan. De modersmål som barnen har 
är: Spanska, turkiska, litauiska och danska. Fyra pedagoger arbetar på avdelningen och tre av 
dem har ett annat modersmål än svenska som är: Turkiska, arabiska och tamilska(Sri Lanka). 
 
Avdelningen har fem rum. I hallen har barnen sina ytterkläder där finns en scen där barnen 
brukar sitta och leka eller göra något i små grupper tillsammans med en pedagog. Deras 
portfoliopärmar ligger även där ute. Det finns ett litet rum där det just nu inte är någonting 
speciellt förutom en liten toalett som de använder. I stora lekhallen har de lego, en massa 
byggsaker, en bokhörna och en ”dockvrå”. I ett rum intill finns ett målarrum med två bord, 
stolar runt omkring och olika rit/skaparmaterial. Matrummet är en plats där de äter, ritar, 
bygger, använder bokstavsklossar för att träna på att till exempel skriva sitt namn. Jag såg 
inga bilder, tavlor, kartor, bokstäver eller siffror på andra länder eller språk som på något sätt 
skulle uppmuntra eller lyfta flerspråkigheten hos barnen eller i samhället. 

Förskola B: 

Förskola B är en lite större förskola med sex avdelningar. Avdelningen som jag var på har 16 
barn som är mellan tre och fem år gamla. Tio av dessa 16 barn har ett annat modersmål än 
svenska, men bara fem har modersmålsträning på förskolan. De modersmål som barnen har 
är: Engelska, polska, italienska, serbiska, turkiska och syrianska. Tre pedagoger arbetar på 
avdelningen och en av dem har ett annat modersmål än svenska. Den pedagogen talar 
arabiska.  
  
Avdelningen har fyra rum. I hallen har barnen har sina ytterkläder, portfoliopärmar, 
småprojekt på väggarna med mera. I matrummet där de sitter och äter finns en sagohörna med 
böcker och stora kuddar som de kan sitta på och en liten bygghörna. I anslutning till detta rum 
finns ett litet lekrum. Målarrummet använder de för att måla och skapa och bredvid finns ett 
större lekrum som barnen ofta vistas i. Där finns det en liten scen där samlingar sker och 
kuddar de leker med och bilar. Eftersom många av barnen är intresserade av djur så håller de 
nu på och ska göra en djurhörna. Pedagogerna kommer att ta med en kaninbur, fågelbur med 
mera för att ha ”djuren” i. Även på denna avdelning fanns inga bilder, tavlor, kartor, 
bokstäver eller siffror på andra länder eller språk som skulle uppmuntra eller lyfta 
flerspråkigheten. 
 

3.2 Etiska principer 

Jag har använt mig av Stukats (2005) krav som man måste ha uppfyllt för att anses på ett 
etiskt sätt ha genomfört intervjuer och observationer. Det första kravet är informationskravet 
där de som berörs skall informeras både om studiens syfte och om att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. När det gällde intervjuerna 
informerade jag intervjupersonerna om syftet med intervjun och att deltagandet var frivilligt. 
De fick veta att de hade rätt att bestämma över sin medverkan (samtyckeskravet) och att den 
som medverkar skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 
skall delta. De informerades om att de skulle kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medförde negativa följder för dem. 
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Enligt Konfidentialitetskravet måste hänsyn tas till de medverkandes anonymitet. Personen 
som skall undersökas skall vara införstådd med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och 
att de privata data som kan identifiera informanten inte kommer att redovisas. 
När jag pratade med dessa pedagoger på båda förskolorna och förskolechefen så berättade jag 
för dem att de skulle få vara anonyma i mitt arbete och att inga namn skulle nämnas på vare 
sig dem, barnen, förskolan eller kommunen. Jag talade även om att den information som 
samlas in endast kommer att användas för forskningsändamål (Nyttjandekravet). 
I efterhand inser jag att samtyckeskravet inte är uppfyllt eftersom jag inte inhämtade 
föräldrarnas samtycke om observationerna i verksamheten utan jag frågade och pratade endast 
med personalen om deras samtycke. Jag trodde att det räckte med att jag redan var accepterad 
som lärarstudent i partnerområdet och på den förskoleenheten. 

3.3 Datainsamlingsmetoder  

Jag har valt att använda mig av mer än en datainsamlingsmetod, det vill säga triangulering för 
att få en sådan rättvis bild som möjligt. Jag har samlat in data genom intervjuer med 
pedagoger och förskolechefen genom observationer av flerspråkiga barn i förskolan och 
genom att analysera olika styrdokument som uttrycker nationell och lokal policy om 
flerspråkighet och flerkulturalitet på förskolan. Som förberedelse inför intervjuer och 
observationer läste jag de dokument som uttrycker mål och ambitioner vad gäller förskolans 
arbete med flerspråkiga barn. De dokument/styrdokument som jag har använt mig av under 
observationer och intervjuer och som jag kommer fortsätta använda under arbetets gång är: 
läroplanen för förskolan och lokala styrdokument som till exempel handlingsplanen och 
språkutvecklingsplanen för kommunen. Jag fick väldigt stor hjälp med att hitta dessa 
dokument av pedagogerna på Förskola A. 
  
Jag valde att intervjua för att ta reda på dels vilket förhållningssätt pedagogerna har till 
flerspråkighet och flerkulturalitet men också för att ta reda på hur de förhåller sig till och 
tolkar de styrdokument som gäller för deras verksamhet. Observationerna har jag gjort för att 
se hur styrdokumenten och det pedagogerna säger tar form i praktiken.  
 

3.3.1 Observationer 

Här kommer jag att redovisa det jag tittade efter och det jag såg på de observationer jag gjorde 
på Förskola A och Förskola B. 
   
Jag hade redan från början bestämt mig för att börja med att observera pedagogerna i 
verksamheten innan jag intervjuade dem. Detta för att då kunna få underlag till mina 
intervjufrågor, ta upp sådant jag sett i observationerna eller fråga om sådant jag funderat över. 
Nu kunde jag inte göra så med pedagogen på förskola B på grund av att när jag kom på 
morgonen så var alla barnen ute. Hon tyckte att det var bättre om vi gjorde intervjun först och 
så kunde jag observera på eftermiddagen istället. Det gick ändå bra för då hade jag möjlighet 
att ställa frågor till henne under observationen, om det var någonting jag undrade över. Jag 
hade dessutom ett till tillfälle att observera på Förskola B en vecka senare då jag skulle 
observera modersmålstränaren.  
 
Modersmålstränaren på Förskola A fick jag tag på under höstlovet och modersmålstränaren på 
Förskola B skulle jag observera och intervjua på en och samma dag då hon bara var där en 
dag i veckan. Detta var också under höstlovsveckan och flickan som hade modersmålsträning 
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behövde gå efter bara några minuter så det blev en intervju först och sen bestämde vi att jag 
skulle komma tillbaka veckan därpå igen för en observation. 
 
När jag tittade på pedagogerna och på verksamheten så tittade jag lite på hur miljön såg ut, 
fanns det material för flerspråkighet? Hur förhöll sig pedagogerna till flerspråkighet? Hur 
arbetade man med barnens modersmål när modersmålstränarna inte var där? Gör man det alls 
eller lade man inte så stor vikt vid deras modersmål? På vilket sätt gav pedagogerna utrymme 
för och stimulerade de flerspråkiga barnens språk och flerkulturella identitet? 
 
 Det jag valde att titta på när det gällde modersmålstränarna var hur de arbetade med barnen. 
Var de med i verksamheten eller gick de iväg med barnen? Hur såg samarbetet ut mellan dem 
och pedagogerna på förskolorna? 
 

3.4 Genomförande 

När jag bestämde mig för att intervjua så tog jag kontakt med pedagogerna, berättade vem jag 
var och vad mitt arbete gick ut på. Jag har bara gjort individuella intervjuer där jag suttit 
ostört med den jag intervjuat på deras arbetsplats. Min mobiltelefon användes som 
bandspelare. Längden på intervjuerna varierade stort. Intervjuerna med modersmålstränarna 
var 13 respektive 8 minuter långa, medan intervjuerna med förskollärare, barnskötare och 
förskolechefen var 17, 38 respektive 25 minuter långa. Intervjuerna var halvstrukturerade det 
vill säga jag ställde öppna frågor och hade en intervjuguide5 med lite variationer beroende på 
om jag intervjuade modersmålstränare eller någon annan pedagog. Jag lät intervjun ta form av 
ett mer öppet samtal med följdfrågor för att få fram informanternas egna reflektioner och 
värderingar.  
 
Jag presenterade mig för barnen och berättade vem jag var om jag inte redan hade träffat dem 
tidigare. Jag använde mig av deltagande observationer, det vill säga, jag var en del av 
verksamheten och satt inte bara i ett hörn och observerade. Jag hade fem observationstillfällen 
sammanlagt. Observationerna noterades med papper och penna efter varje tillfälle då jag satte 
mig ner och skrev ner det jag iakttagit. Observationerna där modersmålstränarna var med var 
cirka en timme långa. Längden på observationerna med pedagogerna varierade till en viss del. 
När jag observerade pedagogerna var jag med i verksamheten i några timmar och observerade 
nästan hela tiden. Detta kunde jag inte göra med modersmålstränarna eftersom de bara var där 
en timme, en gång i veckan.  
 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Utifrån att jag har varit på dessa två förskolor under några tillfällen samt att jag har fått 
intervjua personal så har jag fått mig en bild av hur de ser på och arbetar med flerspråkighet i 
förskolan. Det är ganska troligt att min bild inte skulle ha ändrats om jag samlat mer och 
annorlunda material. Det vill säga att validiteten är nog rätt så god. Visserligen hade jag fått 
en tydligare bild om hur det ser ut om jag hade intervjuat och observerat flera pedagoger och 
varit på flera avdelningar. Men eftersom det ser rätt så likadant ut, och att förskolechefen inte 
är så insatt och tycker att det är jobbigt och svårt så tror jag att jag har fått en rätt så rättvis 
bild.   
       

                                                        
5 Intervjuguiderna finns i bilaga 1. 
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Det vill säga, jag ställde i princip samma frågor till pedagogerna respektive 
modersmålstränarna och jag försökte att observera samma saker i verksamheten. Jag gjorde en 
intervjuguide till informanterna men lämnade det lite öppet för eventuella ändringar av frågor 
eller tillägg. Jag trodde att alla frågorna var tämligen välformulerade. Men det betyder inte 
alls att informanterna förstod dem på samma sätt. Vissa missförstånd och oklarheter uppstod 
under intervjuerna och genom det så kan reliabiliteten ha påverkats.  

3.6 Bearbetning 

Jag valde att intervjua för att ta reda på dels vilket förhållningssätt pedagogerna hade till 
flerspråkighet och flerkulturalitet, hur samarbetet såg ut mellan pedagogerna och 
modersmålstränarna men också för att ta reda på hur de förhöll sig till och tolkade de 
styrdokument som gällde för deras verksamhet och om de arbetade utifrån de direktiv som 
styrdokumenten beskriver. Jag gjorde en transkribering av mina intervjuer och förde 
anteckningar på observationerna. Det jag ville titta på vad gäller observationerna var att se hur 
styrdokumenten och det pedagogerna sagt tar form i praktiken. Även att se likheter och 
skillnader mellan de jag intervjuade och verksamheterna var något jag ville titta på. När jag 
bearbetade mitt observationsmaterial behandlade jag en förskola i taget, jag tittade på vad jag 
hade sett/hört, skrev ner det viktigaste och gjorde sedan likadant med den andra förskolan och 
skrev ner likheter och skillnader mellan pedagogerna och de två avdelningarna. Efter att jag 
gått igenom både intervju- och observationstranskriptionerna valde jag att intervjua 
förskolechefen då jag hade upptäckt vissa skillnader mellan de två förskolorna som är inom 
hennes enhet. Frågorna jag ställde byggde på det jag hade hört/sett under mina intervjuer och 
observationer av pedagogerna och modersmålstränarna.  

4. Resultat 
4.1 Beskrivning av resultaten 

4.1.1 Kommunens språkpolicy gällande flerspråkighet 

Här nedan presenteras väsentliga delar av kommunens språkpolicy om flerspråkighet. De 
härrör från två olika dokument som kommunen använder som styrdokument6 gällande 
språkutveckling för bland annat flerspråkiga barn i kommunen. Viktiga punkter är: 
Språkutvecklingsplanen och ”Hur språkar vi i förskolan”.   
 

• Arbetet i skolan/förskolan bygger på att barn och ungdomar får en positiv respons på sin flerspråkighet, 
vilket bland annat innebär att inga hinder eller förbud mot användandet av modersmålet existerar. 
Skolan/förskolan ser barnens kulturella arv och deras erfarenheter som en positiv tillgång i 
undervisningen. Barnen ser det egna modersmålet och flerspråkighet som tillgångar. De känner stolthet 
över att vara mångkulturella. 
 
•Modersmålslärare och klasslärare, ämneslärare och förskolepedagoger arbetar i största möjliga mån 
parallellt med samma ämne i två språk. Man har gemensamma teman, projekt, utflykter och 
fritidsaktiviteter. 
 

                                                        
6 Anonymitetskravet gör att jag inte kan lägga ut referensen här. Jag kallar kommunen för X. 
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• Skolan/förskolan utnyttjar modersmålstränarens kompetens om både den egna och den svenska 
kulturen. Modersmålstränarna ges möjlighet att få en likvärdig roll på skolan. 
 
• Modersmålstränarna, speciellt de som är kontaktpersoner för skolan/förskolan, har en tydlig plats där 
övriga pedagoger lätt får kontakt med dem för att möjliggöra samarbete.  
 
•Samarbetet med modersmålstränarna är organiserat till exempel kring schema, gemensam planeringstid, 
dokumentation och bedömning, föräldrasamarbete, åtgärdsprogram, tvåspråkig undervisning med mera, 
utifrån de behov och möjligheter som finns. Skolan tar också tillvara den flerspråkiga personalens 
kompetens. Modersmålsundervisning och studiehandledning genomförs under skoltid.  
 
•Förskolorna har en plan för kompetensutveckling så att all personal får kompetensutveckling om 
flerspråkighet och ett språkutvecklande arbetssätt. 
 
•Modersmålet är integrerat i förskolans pedagogiska verksamhet och ses som en tillgång (ur X kommuns 
språkutvecklingsplan). 

 
Enligt kommunens språkpolicy så alltså modersmålet viktigt och används för att bygga broar 
mellan språken där flerspråkiga pedagoger ses som en resurs i verksamheten. Pedagogen får 
en kunskap om barnens bakgrund, föräldrar har möjlighet att få information på sitt språk, de 
flerspråkiga pedagogerna utvecklar material på sitt språk och det finns böcker på många olika 
språk på förskolan (ur X kommuns ”Hur språkar vi i förskolan”?). 
 

4.2.1 Förskola A 

Jag observerade här under en förmiddag. Jag var med ute på gården och även med inne när 
barnen lekte. Men jag såg inte en enda situation där pedagogerna lyfte någonting om något 
barns modersmål eller ställde frågor om det. När jag först kom på morgonen och skulle hänga 
av mina ytterkläder hörde jag en flicka som jag visste var tvåspråkig. Hon stod och sjöng på 
något språk och det var inte engelska utan det kunde mycket möjligt ha varit på hennes 
modersmål. Det fanns ingen pedagog ute i det stora lekrummet vid det tillfället så detta var 
någonting jag tog upp vid intervjun som jag hade med en av pedagogerna på avdelningen. Det 
jag frågade var hur de lyfter flickans intresse för att sjunga på det språket? Och hur de 
arbetade vidare med detta. 

 
Någon vecka senare observerade jag modersmålstränaren i spanska som arbetade på den här 
avdelningen med en flicka som hade modersmålsträning. Han började med att komma in och 
hälsa på allihop. Flickan satt just då och ritade sin familj på ett papper och skulle skriva 
familjemedlemmarnas namn. Han satte sig bredvid henne och började ställa frågor på spanska 
om vad hennes föräldrar hette. Hon nickade och skrev. Hon svarade oftast inte när han 
frågade något utan nickade bara ”ja” eller ”nej” eller ”jag vet inte”. Modersmålstränaren var 
med i verksamheten. Han lekte med flickan och anpassade sig till det hon gjorde just vid det 
tillfället. Han gick alltså inte iväg med henne för att sätta sig i ett rum utan var med på 
samlingar, lekte hennes lekar och var i allmänhet med i verksamheten som de hade. 
 
En av pedagogerna var i närheten och hjälpte modersmålstränaren på ”traven” när hon såg att 
flickan struntade i honom till en början. Modersmålstränaren berättade även för mig vid detta 
tillfälle att det var väldigt skönt när den här pedagogen var där för hon fanns till hands och 
hjälpte honom med flickan. Något som de andra pedagogerna inte gjorde enligt 
modersmålstränaren.  
 
Flickan och hennes kompisar lekte med en mjuk spindel som var ett gosedjur och han var då 
med och pratade och lekte med henne. Hon skrämde honom med spindeln och de hade väldigt 
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roligt men hon sa inte så mycket utan bara skrattade eller nickade när han sa eller frågade 
någonting. Modersmålstränaren ritade en egen spindel på ett papper och berättade för henne 
hur man säger ”spindel” på spanska. Senare fick jag veta att flickan inte kunde så mycket 
spanska. Därför blandade han språken lite och pratade både spanska och svenska med henne.  
 
Visserligen fick modersmålstränaren stöd i kontakten med sitt spansktalande barn, men under 
det här tillfället såg jag inget som visade att flickans modersmål uppmärksammades av någon 
annan än modersmålstränaren. Ett av barnen som inte har modersmålsträning som har turkiska 
som modersmål hade en pedagog på sin avdelning som har samma modersmål. Jag frågade 
pedagogen om hon brukade tala turkiska med det här barnet. Men jag fick veta att pedagogen 
bara använde turkiska för att trösta barnet, inte annars. 

4.2.2 Förskola B 

Jag hade som jag tidigare nämnt två tillfällen att observera pedagogerna på denna avdelning. 
Här fanns två pojkar som hade polska som modersmål och de lekte mycket tillsammans, 
pratade bara polska med varandra och var goda vänner. Första dagen valde jag att titta lite 
extra på pojkarna och då se hur pedagogerna förhöll sig till deras flerspråkighet. Det jag 
märkte var att pojkarna ibland sade vissa saker till pedagogerna på polska under en samling 
när de skulle räkna djur som de sedan skulle lägga ned i en påse skulle en av pojkarna räkna 
till tre. Men han sade ”tre” på polska istället och pedagogen upprepade detta men på svenska 
kanske för att förtydliga hur man säger på svenska och påminna honom. Pedagogerna var 
väldigt tydliga med pojkarna, tolkade deras lekar, lyssnade väldigt noga när pojkarna försökte 
säga någonting på svenska och hjälpte dem om de fastnade.  
 
Vid det andra tillfället var jag med under en förmiddag då fyra barn satt och målade på 
”benen” till ett hus de senare skulle bygga. En pedagog började prata språkutveckling med 
mig och då sade en flicka ”Jag kan prata samma språk som hon”. Då frågade pedagogen 
”Jaha, vad pratar du för språk då?” till flickan som hade ett annat modersmål. ”Polska” 
svarade hon. Flickan som påpekat detta sa då ”ett” på polska. Här var pedagogen hela tiden 
med, ställde frågor om språk, om de kunde räkna på polska och lyfte detta istället för att 
ignorera det. Hon visade ett stort intresse både gentemot flickan som lärt sig lite men också 
gentemot den polsktalande flickan. 
 
Vid lunchen frågade samma pedagog flickan som talade polska hur man räknar till fem på 
polska och bad henne göra det när en av de polska pojkarna (som inte kunde så bra svenska) 
inte riktigt förstått vad pedagogen menade eller ville. Pedagogen valde alltså att ta hjälp av 
flickan och låta henne vara delaktig. Så flickan räknade till fem och pojken bara tittade på 
henne.  
 
Efter lunchen kom modersmålstränaren som hade engelska med en flicka en gång per vecka i 
en timme. Hon kom in, hälsade på personalen och på flickan som visste exakt vart hon skulle. 
Hon gick och satte sig inne i målarrummet där de brukade sitta. Modersmålstränaren talade 
hela tiden engelska med flickan; ingen svenska alls och ingen blandning av svenska eller 
engelska. Hon bad flickan hela tiden om hjälp, att hjälpa henne med färgen, penslarna och så 
vidare. Flickan verkade väldigt intresserad och man kunde se att hon tyckte det var roligt och 
att hon trivdes. De målade och pratade om olika färger, och flickan svarade hela tiden på 
engelska och lyssnade noga när modersmålstränaren talade med henne. Hon tittade då och då 
efter vad hennes kompisar gjorde i rummet bredvid som hade en glasdörr. Kompisarna tittade 
också efter vad flickan gjorde. De var väldigt intresserade av vad hon gjorde där inne med en 
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”fröken”. När de målat färdigt så spelade flickan och hennes modersmålstränare ett 
memoryspel, och talade hela tiden engelska. Även här satt de ifred och arbetade.  
 
Jämfört med besöket på förskola A fick jag under observationen på förskola B se flera 
exempel på hur omgivningen intresserade sig för de flerspråkiga barnens språkanvändning.  

4.3 Intervjuer 

Här följer först en redovisning av resultaten från mina intervjuer där jag har valt att presentera 
dem utifrån olika teman.  
 
Det jag ville få veta var i stora drag vad pedagogerna och modersmålstränarna berättade om 
och vilken syn de hade på mina frågeställningar: 
 

1. Hur ser samarbetet ut mellan förskollärarna/barnskötarna och modersmålstränarna? 
2. Vilken syn har förskolepedagogerna på flerspråkighet? 
3. Hur tolkar pedagogerna det som står i styrdokumenten? 
4. Hur arbetar man vidare med barnens modersmålsutveckling i verksamheten? 

4.3.1 Pedagogernas perspektiv 

1. Hur ser samarbetet ut mellan pedagogerna och modersmålslärarna? 

Här framkom att det inte finns något riktigt samarbete och att det fanns lite problem ibland. 
 

Jag tycker att det fungerar bra, vi brukar vara väldigt välkomnande när de kommer och vi pratar med dem 
och berättar om barnet, vi har ändå en bra dialog det lilla vi träffas liksom (Pedagog A). 
 
Alltså jag tycker inte att vi har något samarbete direkt eftersom vi inte jobbar på det viset, skulle de vara 
med i verksamheten så känner jag att då skulle de behöva en hel förmiddag för att kunna klä på, vara 
med, grilla korv, gå med till skogen eller vad vi nu gör men det är inte möjligt. Italienska 
modersmålstränaren kommer klockan tio då är vi redan iväg i någon skog och vi kan ju inte säga var vi är 
för då skulle han ändå inte hitta, sen så ska han sticka därifrån elva för att han ska iväg och det är svårt då 
också när barnen leker och springer runt att han ska springa efter/…/ 
En fredag såg vi på film tillsammans med en modersmålstränare men då var det inte vi som samarbetade 
så. Vi ser till att vara här när det är modersmål så att barnet finns här och bokar tider tillsammans 
(Pedagog B). 

 
 

2. Vilken syn har pedagogerna på flerspråkighet? 

Pedagogerna på förskola A och B uttryckte lite olika perspektiv på denna fråga. Den ena (B) 
ansåg att allt hängde på hemmet och att det var viktigt att familjen hela tiden fortsatte använda 
språket hemma och uppmuntra barnet. Den andra pedagogen (A) uttryckte en annan syn, 
vilken var att barnen skulle ha mycket språkträning, speciellt i svenska. 
 

 
Att de har mycket språkträning speciellt i svenskan eftersom de lever i svenska samhället, de lär sig 
ordförståelserna och att man är tydlig med konkreta material och ge dem ett rikt språk med rim och 
ramsor och sång. Man spelar spel, benämner och det är ju viktigt för alla barn även om man har ett annat 
ursprung eller svenskt (Pedagog A). 
 
Att familjen håller fast vid sitt språk och pratar det hela tiden så mycket de kan, jag känner att de halkar in 
och får svenskan gratis ute sen. Det är alltså jätteviktigt att familjen pratar sitt språk och har 
modersmålsträning för att de ska vidga sitt språk och förskolespråk så att säga. Vi har försökt samarbeta 
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om det är någon som har till exempel en mormor från Polen att hon ska komma hit och läsa sagor på 
polska för alla polska barn i huset (Pedagog B). 
  
 

När det gäller styrdokumenten så läste jag upp tre olika stycken ur läroplanen för förskolan till 
pedagogerna: 
 
”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och 
kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 
alltmer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2006 s.5). 

 
Alltså jag tänker ju att vi är människor från olika hörn av världen. Alla har lika stor rätt att finnas var man 
än bor att det är väldigt viktigt att vi kan om varandras kulturer och att man implementerar det i all 
verksamhet (Pedagog A). 
 
Vår kommun är ju mångkulturell. Man lär sig ju mycket utifrån. Jag tycker att det är bra att barn också är 
med där det är många nationaliteter, många olika språk, många olikheter. Jag tänker att det är  inte så lätt 
för barn. Barn växer in i det men det är inte så lätt för vuxna när det har blivit så kanske för oss som är lite 
yngre. Men jag tänker på dem som är lite äldre, att det inte är så lätt, många fördomar, det är mycket och 
plötsligt ska man leva mitt i det. Det gäller att vi är lyhörda och öppna för mångfald och olika kulturer 
och tar reda på så mycket som möjligt (Pedagog B). 

”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 
utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Skolverket, 2006 s.5). 

 
Nä, men alltså jag kan ju inte påstå att jag har jobbat med någon minoritetsbefolkning, det finns ju också 
och det är.. alltså det är samma där att det människan har ett värde oavsett vad man har för bakgrund och 
det är viktigt att man får ha kvar sitt kulturella arv på något sätt. Att det är accepterat av människor 
oavsett om det är en väldigt liten klick, om man är romer, samer, eller vad man är (Pedagog A). 
 
Det är ju för att vi är en mötesplats för alla barn och jag tycker det är jättebra att man börjar när de är små 
istället för att komma till skolan och alla nationaliteter krockar där och olika kulturer. Det kanske inte är 
så lätt för barn som inte är uppväxta med det. Sen tror jag att hemifrån kommer den starkaste påverkan. 
Att de lär sig här att man är öppen mot allt och att vi verkligen inte är negativa till olika språk. Och att vi 
lyfter de som har ett (Pedagog B). 
 

”Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2006 s.6) 
 

Ja men det är självklart, eh nu jobbar ju inte vi med det direkt så men tillgångar ska ju absolut finnas. Det 
är vi ju på det hela stora klara med och det är språket i sig. Om inte du får utveckla ditt språk så blir du ju 
inte bra på nåt utav språken. Då försvinner ju mycket vidare i skolan, inlärning och allting försvinner. 
Språk är ju viktigt, och man måste lära sig det ordentligt med stöd och det är vår skyldighet att hjälpa till 
med (Pedagog A). 
 
Jag tycker att det allra viktigaste är att de kan sitt modersmål. Jag tänker så att om de utvecklar sitt eget i 
ett rikt språk. Det är bättre att de till exempel får hel turkisk utbildning i språk och då kan de ju fantisera 
och använda allt på turkiska och det tar man in till svenskan. Så jag försöker faktiskt prata med alla 
föräldrar att det är jättebra, ”prata så mycket ni kan” (Pedagog B) 
 

 
3. Hur arbetar man med barnens modersmålsutveckling i verksamheten? 
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Att de själva inte behärskar barnens modersmål ser pedagogerna som ett hinder att utveckla 
barnets modersmål i den dagliga verksamheten. 
 

Jag brukar fråga till exempel eftersom jag kan några ord på spanska så har jag frågat henne ibland sådär 
om hon vet då ser man att hon blir lite glad och förvånad, nu vet ju jag att de inte pratar speciellt mycket 
spanska hemma heller. Så att det inte är så mycket vi berör det alls faktiskt för hon är inte sådär 
jätteintresserad själv faktiskt. Det är inte så att hon pendlar mellan två språk för det gör hon ju inte. 
Litegrann benämns det men det är inget som vi jobbar med (Pedagog A). 
 
Vi kan inte deras språk, vi kan inte jobba på det viset, vi jobbar med saga och drama mycket, mycket 
sagor, levande sagor. Vi är två här som gör egna sagolådor. För då blir materialet med konkret för barnet 
så vi har sagolådor och de ser vad vi pratar om så att de får en förståelse om de inte förstår orden så vi 
jobbar jättemycket med det. Barnen får även göra egna sagor (Pedagog B). 

 
 

Det jag hörde på morgonen när jag kom till förskola A var att en flicka på förskolan sjöng på 
något språk. Och detta var något jag ville fråga pedagogen om i intervjun. Är det något de 
lyfter eller kanske pratar om? 

 
Jag har inte hört det nämligen, jag hör att hon har sjungit på engelska och hon sjunger väldigt mycket. 
Men det kan man ju absolut göra, vi kan ju implementera det mera. Jobba lite mer mot skolan. De ska ju 
kunna grundläggande saker. Kanske räkna på ett annat språk och vilka språk vi har i gruppen för då kan 
man ju lyfta det litegrann. Kanske lära sig någon sång kanske ”Imse vimse spindel” på något språk 
(Pedagog A). 

 

4.3.2 Modersmålstränarnas upplevelser 

Modersmålstränaren på Förskola A var inte nöjd med samarbetet med förskolan: 
 

Jag är glad, jag får träffa dem som har mina elever. Jag är glad med mitt arbete. Men jag är inte nöjd med 
samarbetet (modersmålstränare A)  

 
Jag ställde en följdfråga till detta som löd: ”Finns det något samarbete, eller kommer du bara 
hit och säger hej och är med ditt barn sen”? Då svarade han: 

 
Från förskolan till modersmålstränare finns det inget intresse. Om man inte gör någonting passar det inte 
utan man måste göra det på egen hand, presentera mig och visa mitt material till dem på eget initiativ. De 
frågar ingenting.  
 

 
Modersmålstränaren på Förskola B uttryckte sig försiktigare, men jag uppfattade det som att 
hon ansåg att det var förskolan som bestämde: 

 
Öh, de flesta förskolorna går det helt okej, det tar lite tid att förstå hur en förskola funkar så där kan man 
ha lite problem för det kan ta lite tid att förstå hur de vill ha modersmålsundervisningen. 
(modersmålstränare B). 

 

Jag ställde en fråga till modersmålstränarna om vad de tror att förskolan gör med barnens 
modersmål när de inte är där, om de vet vad de gör och hur de arbetar vidare med barnens 
modermål. 

Jag tror inte de jobbar med deras språk, jag tror inte de intresserar sig så mycket. Inte alla. De frågar inte 
mig något (modersmålstränare A). 

Ja, jag tror att det är lite mer annorlunda med engelskan än med andra hemspråk eftersom engelska 
används från väldigt ung ålder men kanske inte många andra språk. För de flesta kan förstås engelska så 
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det är lite annorlunda och personalen som jag har träffat pratar någorlunda engelska, någonting engelska. 
Så de kan prata litegrann men jag tror inte att de jobbar med ett speciellt barn kanske lite mer allmänt, 
prata om siffror eller färger på engelska. (modersmålstränare B). 

 

4.3.3 Förskolechefens svar på frågor 

Skälet till att jag valde att även intervjua förskolechefen för de två enheterna, var att 
verksamheterna och pedagogerna tycktes olika vad gällde synen på flerspråkighet. Jag ville 
veta hur hon i egenskap av verksamhetsledare följde upp enheternas arbete. Hennes svar var 
så pass intressanta att jag väljer att återge viktiga utdrag ur min intervju, som en dialog 7 . Jag 
började med att läsa upp de tre styckena som jag även hade läst upp för pedagogerna. För att 
se hur hon såg på det som stod i läroplanen och om hon kände till innehållet. 

  
Maja: Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 
och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats 
som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 
Tycker du att det är ambitioner förskolan ska eller har möjligheter att sträva efter? 

Förskolechef: Att sträva efter är självklart frågan är bara om det finns möjlighet till det. Det är jag 
tveksam till utifrån att när man tittar på vår kommun så tycker jag att det är väldigt mycket barn, det finns 
många nya uppdrag, läroplanen och den reviderade. Det är mycket sånt och det här kan kännas som en 
extra grej och här skulle man vilja lyfta in det på ett annat sätt. Det måste ingå, bli en innanförsak istället 
för en utanförsak. Jag tror att pedagogerna och jag själv, vi behöver liksom brottas med det här. Vi säger 
att vi vill och att vi bör men vi gör ingenting. 

 
 
 
M: Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 
bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Hur tänker du om det? 
F: Jag undrar huruvida förskolan ger möjlighet till möte mellan olika kulturer. Den som kommer möter 
den svenska kulturen men frågan är om vi som är på förskolan och är svenska och möter den motsatta 
kulturen, det gör vi inte. Där skulle vi kunna jobba mer. Vi vill gärna visa på vad vi gör, våra traditioner 
men vi är väldigt lite nyfikna på den som kommer. 
 
  
M: Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Hur ser du på det? 
F: Absolut! Hur gör man det med en timmes modersmål? Intentionen finns och ett barn som pratar sitt 
språk hemma. Det finns några svårigheter därför att tiden, det blir lite konstlat, egentligen skulle man vilja 
ha någon som kunde alla språk, men det är inte så.  
 

M: Hur gör du för att följa upp att de förskolor som du ansvarar för följer läroplanen? 
F: Jättedåligt, jag är jättedålig på det. Jag följer inte upp. Jag har ingen rutin för det heller faktiskt. Jag 
tror att det beror på att det är svårt, men det här ska jag ta tag i. Det är så rörigt det hela, som gör tror jag 
att jag backar lite för att jag tycker att det är så rörigt 

 

M: Vad anser du är det viktigaste att förskolan arbetar med? Att utveckla de flerspråkiga barnens svenska 
eller att se till att de också utvecklar sitt modersmål? 
F: Jag tror att det kanske finns en teori bakom eller en vetenskaplig grund att om man har ett rikt 
modersmål så får man med sig de andra språken också. 
 
M: Vilken kontakt har du med modersmålstränarna? 
F: Ingen alls! 

                                                        
7 Frågorna finns i bilaga 2.  
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M: Hur tar ni tillvara på den flerspråkiga personalens kompetens? 
F: Använda pedagogerna och att placera barn där det finns pedagoger som har språket. De är 
modersmålstränare, alltså förskollärarna. Så kan man göra i vår kommun. För att inte ta in någon annan 
pedagog och speciellt inte när det gäller små barn. Språket bygger mycket på relationer och ett litet barn 
kan ju sitta tyst och då handlar det om att man har en skicklig modersmålstränare.  

 
M: Men de som inte är modersmålstränare men har ett annat språk? 
F: De pratar med barnen! Det har varit tabu att man inte får prata sitt språk men det har ändrats.  

 
M: Hur ser du på språkutvecklingsplanen för kommunen? 
F: Jag har ingen aning om hur jag ser på den.  
 
M: Vad har förskolepersonalen allmänt för inställning till flerspråkighet? 
F: Jag tror att första upplevelsen är: 
”Å vad svårt, Å vad jobbigt det här blir”, för att man som pedagog inte har något redskap. Det här är 
verkligen ett stort utvecklingsområde för oss men också för fler förskolor och det beror på att det kommer 
jättemycket olika nationaliteter de senaste åren. 
 
M: Hur ser er kompetensutvecklingsplan på området flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt ut? 
F: Flerspråkighet är vi inte bra på. Språkutvecklingsplan, alltså i vår enhet finns det språkinspiratörer som 
arbetar fram olika metoder för att främja språket. Och de här metoderna behöver ej skilja sig från.  
Metoderna är inte beroende av språk vilket språk det är men eftersom vi inte kan de språk som barnen har 
så blir vi handikappade. 

 

M: Vilken är den största utmaningen tycker du när det gäller mångfaldsarbete på förskolan? 
F: Jag önskar att fler pedagoger skulle vara mer nyfikna på dem som kommer som inte har språket och 
mer nyfikna på ”hur gör jag nu”? Och även på metoderna. Jag kan sakna metoder, det skulle finnas en 
bank någonstans där man kan låna för jag behöver ju också lära mig det här. Att jag som pedagog eller 
barn visar att jag också är intresserad av ditt språk, att se det som en kul grej. 

4.4 Analys av data 

4.4.1 Skillnader A och B 

Förskolepedagogernas syn på flerspråkighet skiljde sig åt. Medan barnskötaren på förskola B 
talade om hur viktigt det är att föräldrarna hela tiden talar sitt språk med sitt barn och att de 
har modersmålsträning så att de vidgar sitt språk eftersom de ändå får svenskan gratis ute sen. 
Förskolläraren på förskola A menar att de skall ha mycket språkträning, speciellt i svenskan 
eftersom de lever i det svenska samhället. Hon berättar om olika arbetssätt som man kan 
arbeta med. Intervjuerna tyder på en skillnad mellan dessa två pedagogers syn på 
flerspråkighet. Observationerna tyder på att de också kan ha olika sätt att arbeta kring 
flerspråkighet. Den ena ställer följdfrågor till barnen och är intresserad och lyfter deras 
modersmål medan den andra till exempel inte hörde att flickan sjöng på ett främmande språk 
och detta är något som inte uppmärksammas i verksamheten. På förskola A finns en pedagog 
och ett barn som har samma modersmål, ändå uppmärksammas inte barnets modersmål annat 
än när hon är ledsen. 

  

4.4.2 Likheter mellan pedagogerna 
Pedagog B ser inget samarbete, det arbetar inte på det sättet som man ska, 
modersmålstränaren är inte med i skogen, är inte med och klär på barnen, inte riktigt med i 
verksamheten. De ser bara till att finnas där när modersmålstränaren kommer och att barnet 
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som skall ha modersmålsträning är på förskolan. Att fortsätta arbeta med barnens modersmål 
och fortsätta utveckla det i verksamheten upplevs som ett hinder av båda pedagogerna. Om 
man inte behärskar barnens modersmål anser pedagogerna att det blir det svårare att utveckla 
barnens språk. 
Modersmålstränarna är rätt så eniga om att det inte finns något samarbete mellan dem och 
pedagogerna på förskolan och att det är svårt att veta hur de på förskolan vill ha det. 
Modersmålstränaren på förskola A är väldigt missnöjd med samarbetet. Han tycker inte alls 
att de frågar speciellt mycket om barnet, om hans material och tycker inte att de verkar 
intresserade av hans arbete överhuvudtaget. Utan det är han som får presentera sig och visa 
intresse och ta initiativet att prata med dem. Vilket för övrigt stämmer överens med det som 
Jonsson Lilja (1999) talar om i sin rapport. Och modersmålstränarna tror inte heller att 
pedagogerna lägger ner så mycket tid och energi åt att arbeta med barnens modersmål. 
När jag tittat igenom mina transkriberingar där jag såg att pedagogerna, både 
förskolepedagogerna och modersmålstränarna tyckte olika när det gällde dessa frågor och sett 
att det fanns ganska stor skillnad mellan pedagogerna i deras syn på vikten av att lyfta barnens 
modersmål så bestämde jag mig för att intervjua förskolechefen. Jag ville ta reda på vad hon 
ansåg om detta och hur det kommer sig att det ser ut såhär på förskolorna och att man tycker 
så olika och ser så olika på saker och ting.  
Förskolechefen hade inte jobbat med styrdokumenten, vilket hon var medveten om. Det var 
väldigt jobbigt och svårt med flerspråkighet tyckte hon och därför var det lättare att backa lite 
istället för att ta tag i det. Hon trodde även att förskolepedagogerna upplevde det på samma 
sätt, att det var jobbigt, svårt och man hade inga material eller redskap för att kunna arbeta 
med detta. Hon som chef skulle också vilja ta del av dessa redskap och material inte bara 
pedagogerna. Hon följde inte upp området, hon hade ingen rutin för det och hon saknade 
kunskaper om personalen följde läroplanen.  

5. Diskussion och slutsats  
På min första frågeställning gällande pedagogernas syn på flerspråkighet kunde jag notera en 
skillnad. Vad är det som gör att pedagogerna har så olika synsätt?  Vad beror det på? Har den 
ena pedagogen mer erfarenhet? Har hon läst mer om modersmål? Jag har visserligen bara 
intervjuat några få pedagoger och bara observerat korta stunder men ändå kan jag inte låta bli 
att reflektera över om skillnaden i synsätt mellan pedagogerna också hängde samman med 
skillnaden i vad jag iakttog under observationerna. Eller om mina frågor på något sätt var 
oklara? Vilket jag nämnde tidigare. Om jag till exempel hade ställt frågorna på ett annat sätt, 
hade jag fått ett annat svar då? En av pedagogerna kanske inte uppfattade min fråga riktigt 
eftersom jag ställde frågan hur hon i ”allmänhet” tycker att samarbetet fungerar med 
modersmålstränaren? Eftersom hon istället börjar prata om hur välkomnande de är mot 
modersmålstränaren och att det fungerar bra mellan dem och att de för en dialog. Det var inte 
riktigt det svar jag hade tänkt mig utan jag ville att hon skulle se det mer hur samarbetet i 
verksamheten fungerar mellan dem, med planering och samtal kring barnet. Jag kunde ha 
varit lite mer tydlig när jag ställde frågan eller ställt den på ett annat sätt på en gång.   
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 Pedagog B uttryckte ett större intresse och lite mer kunskaper vad det gäller flerspråkighet 
och kunde därför uttrycka sig på det sätt som hon gjorde. Hur man arbetar med barnens 
modersmålsutveckling i förskolan var min andra frågeställning där jag i min observation såg 
att man på förskola B arbetade med de flerspråkiga barnen och uppmuntrade, lyfte och visade 
intresse för barnens modermål. En längre och fördjupad studie skulle kanske kunna ge klarhet 
i denna hypotes: att om man anser att svenskan är viktigare än flerspråkighet som en av 
pedagogerna ansåg, så finns också en tendens att man i den pedagogiska verksamheten inte 
uppmärksammar barns flerspråkighet. Ett exempel på detta är den turkiska pedagogen som 
bara pratar turkiska med flickan när hon är ledsen, men annars pratar de ingen turkiska alls 
och pedagogen uppmärksammar eller lyfter det inte på något sätt vid andra tillfällen heller. 
För om man anser att modersmålet är mycket viktigt, så märks det också i det pedagogiska, 
dagliga arbetet. Något som Jonsson Lilja (1999) pratar om i sin rapport är att den pedagogiska 
dialogen ofta försvinner mellan modersmålslärare och elevernas övriga lärare vilket även var 
något jag såg/hörde under mina intervjuer och observationer. Det finns inget samarbete 
mellan pedagogerna och modersmålstränarna på dessa två förskolor. Modersmålstränarna är 
inte integrerade i verksamheten och förskolechefen har inte heller någon kontakt med 
modersmålstränarna. Vilket även besvarar min frågeställning om samarbetet på förskolan. 
Vad blir konsekvenserna av att de inte kan samarbeta? Hade det sett annorlunda ut för barnen 
och deras modersmålsutveckling på förskolan? Eftersom inte barnens modersmålsträning blir 
en naturlig del i förskolan, hur ska det då bli det i skolan? Blir det då som Tuomela (2002) 
beskriver att det bara kommer vara de mest motiverade eleverna som kommer ta till sig sitt 
modersmål och se det som en resurs? 

Om eleverna inte får uppleva den ”goda spiralen” som Hill(1995) uttrycker, så kan det hända 
att den bryts och istället blir negativ och kan sluta med att det blir ett avbrott i elevernas 
modersmålsutveckling. 

En del i skillnaderna mellan förskola A och förskola B beror kanske på förskolechefen. När 
jag ser hennes svar i intervjun så är det kanske förklarligt att pedagogerna kände sig osäkra 
och okunniga eftersom också deras chef var osäker på hur hon skulle följa upp verksamheten 
på denna punkt. Olikheten mellan förskolorna kan alltså hänga samman med att 
förskolechefen inte aktivt följde upp målen för flerspråkighet, språkstimulans och bejakandet 
av kulturell identitet som uttryckts i förskolans läroplan och kommunens egna dokument. 
Vilket besvarar frågeställning nummer tre i mitt arbete. Olikheterna mellan förskolorna kunde 
bero på att personalen var olika och hade olika inställning. I sådana fall är det inte bra, för 
styrdokument ska garantera att alla barn får likvärdiga möjligheter. Det ska inte hänga på 
vilka personer som arbetar i förskolan för tillfället. Om förskolechefen inte följer upp målen 
och inte klarar av att se till att personalen på förskolan arbetar efter läroplanen, blir 
verksamheten personberoende.  
 
Man kan alltså inte utgå från en kommuns policydokument när man ska avgöra kvaliteten i 
förskolan. Utan man måste istället titta på verksamheterna och i vilken grad dokumenten är 
levande i praktiken. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) och styrdokumenten pekar 
på hur viktigt det är med flerspråkighet men ändå syns det inte på dessa två förskolor. 
Skolinspektionen (2010) har varit i Fagersta kommun och tittat på olika förskolor. De 
uppmärksammade att styrdokumenten och det som gäller de flerspråkiga barnens rätt till 
språkutveckling inte följdes i samband med sina besök och observationer på förskolorna och 
skolorna. Kompetensutveckling som gör det möjligt att känna till styrdokumentens innehåll, 
veta något om flerspråkighet och hur man kan arbeta språkstimulerande med flerspråkighet är 
kanske viktigare för förskolechefer än för personalen. Det är ju förskolecheferna som i sin tur 
kan planera kompetensutveckling för sin personal och se till att styrdokumenten är kända. 
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I den nya reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010 c, s.16)står det tydligt om vad 
förskolechefens ansvar är, bland annat att: 
 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten. 
 

Och se till att: 
 

personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (a.a. s.16). 
  

5.1 Stöd för att synliggöra flerspråkighet 

Hur kan man då göra för att synliggöra barns flerspråkighet? Några skrifter som jag har tittat 
på som innehåller vägledning om hur man på ett språkstimulerande sätt kan arbeta med 
flerspråkighet i förskolan.  

Temahefte, om språkmiljö og språkstimulering i barnehagen (2009) där man bland 
annat ger råd och tips om hur man kan arbeta språkstimulerande. 
 
Leka, språka, lära (Myndigheten för skolutveckling, 2004) talar för språkutveckling i 
förskolan i samverkan med biblioteken. Här lyfter man bland annat vad biblioteken har 
för möjligheter och vad de har att erbjuda. Man kan få stor hjälp av bibliotekarierna och 
deras kompetens och samarbeta med dem. Personalen i förskola, skola och bibliotek kan 
vara ovärderliga som inspiratörer för att få barnen att upptäcka olika slags genrer av 
berättelser.  
 
”Att komma till tals” (Myndigheten för skolutveckling, 2006) handlar om hur man på 
förskolan kan skapa goda förutsättningar för att de flerspråkiga barnen utvecklar alla 
kompetenser som läroplanen talar om. Det är oerhört viktigt att ta vara på barnens 
erfarenheter och kompetenser som de tar med sig till förskolan.  
Den pedagogiska miljön ska ge barnen lust att utforska, leka, skapa och lära. Barn lär 
sig språk genom samspel. Barnet behöver använda språket i många olika sammanhang 
för att det ska utvecklas. Att utveckla den språkliga kompetensen hos barn med andra 
modersmål än svenska innebär att både aktivt stödja modersmålet och att stimulera 
inlärningen av svenska. Att ha kunskap om barns språkutveckling har en stor betydelse 
för deras fortsatta utveckling. Det är fullt möjligt för barn att lära sig mer än ett språk. 
Om vi ser detta som positivt och som en självklarhet kan vi vara med och bidra till 
barnets flerspråkiga utveckling. Det krävs att man som personal är nyfiken och 
intresserad. Och att man vill veta mer om detta område. Även om det är svårt, som 
förskolechefen uttrycker det får man inte undvika att ta itu med området och försöka 
lära sig mer. 
 
Den fjärde skriften jag har tittat på är ”Flerspråkighet i förskolan – ett referens och 
metodmaterial”(2009). Den boken handlar om hur förskolan i Sverige på olika sätt kan 
främja barns två- eller flerspråkighet. Man får tips och råd om hur man kan arbeta med 
de flerspråkiga barnen i förskolan. Boken vänder sig till alla som arbetar med 
flerspråkiga barn, och den finns på förskolorna i den enhet som jag har haft min 
undersökning i.  
 



23 
 

Det jag har lärt mig av min undersökning gällande flerspråkighet och det jag har sett är att det 
inte är självklart att man följer en positiv och välskriven policy även om den finns. Att 
pedagogerna tänkte, tyckte, arbetade på så olika sätt och att det var en sådan skillnad på 
förskolorna visste jag faktiskt inte. Men jag har nu lärt mig att bara för att de arbetar inom 
samma enhet så betyder det inte att de samarbetar eller arbetar på samma sätt.  
 
Jag har valt att avsluta min uppsats med ett citat. Att synliggöra barns modersmål är oerhört 
viktigt, att ta tillvara på andra språk, vara positiva till mångfald i förskolan och allmänt i det 
vardagliga livet. Språk är viktigt och behöver lyftas och användas för att utvecklas. Barnen 
ska veta att deras språk är av värde, ingen ska behöva skämmas för att prata sitt språk eller 
visa och lyfta sin kultur. 

 
Språk som ikke er majoritetsspråk, kan vaere sårbare, fordi de er mindre i bruk, og fordi brukerne kan 
oppleve at de möter negative holdninger. Barnehagens oppgave er å vaere positiv til alt språklig mangfald 
og å arbeide for at barn kan utvikle et positivt forhold til sitt eget språk. Barn utvikler kulturell toleranse 
når de voksne er modeller for toleranse. Det kan vaere spennende å synge på andre dialekter enn sin egen, 
og barn gjör det ofte, ikke minst når de synger sangene til populaere plateartister. Det er lett å motivere 
barnehagebarn til å läre seg å telle på samisk eller thai, läre seg en joik eller ei russisk regle. Når vi bruker 
et språk, gir vi det positiv verdi (Oslo, Kunnskapsdepartementet, 2009). 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till förskollärarna: 
 
– Vad har du för utbildning? 
– Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
 
Såhär står det i läroplanen, hur tänker du om det?  Kan du ge några exempel? 
 
– I erat lokala mål står det att modersmålet skall integreras i 
verksamheten, hur kommer det sig att ni bestämt det? 
– Hur arbetade ni förut med modersmålet? 
– Hur kom det sig att ni bestämde detta? 
– Hur arbetar ni med barnens modersmål när inte modersmålsläraren är med? 
– Hur ofta är modersmålsläraren med på era aktiviteter? 
– vad gör de när de är med? 
– Vad säger de flerspråkiga barnen om att ha sin modersmålslärare med sig? 
– Hur reagerar de andra barnen? 
– Planerar ni tillsammans? Enligt era mål så vill ni att de skall vara med 
på husmöten osv. Hur fungerar det? är de med på detta? 
Bjuder ni in dem till det? 
– Hur tycker du i allmänhet att samarbetet med modersmålslärarna fungerar? 
 
– Vad anser du är det viktigaste när det gäller de flerspråkiga barnen? 
 
Finns det många barn som har rätt till modersmålsträning men som har 
tackat nej? 
– Hur jobbar ni med deras modersmålsutveckling? 
 
Till Modersmålstränarna 
 
– Hur länge har du jobbat som modersmålslärare? 
– Vad har du för utbildning? 
– Hur jobbar du? Hel/halvtid? 
– Hur många förskolor jobbar du på? 
– Hur länge har du jobbat som modersmålslärare i förskolan? 
– Hur planerar du ditt arbete med barnens språkutveckling? 
– Vad gör förskolan med barnens modersmål när du inte är där? vet du vad 
de gör och hur de jobbar med barnen? 
 
– Är du nöjd med samarbetet med förskolan? 
– Har du tagit initiativ till samarbete med förskollärarna? 
– Tycker du att det är svårt att få kontakt med förskollärarna? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till förskolechefen: 
 
1. Berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund. 

 
2. Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

 
3. Vilken utbildning har du? 

 
4. Hur kommer det sig att du ville bli förskolechef? 

 
5. Såhär står det i läroplanen för förskolan. Tycker du att det är ambitioner förskolan skall eller har 
möjligheter att sträva efter? Vilka möjligheter och svårigheter ser du? 

 
6. Hur gör du för att följa upp att de förskolor som du ansvarar för följer läroplanen? Har ni möten där 
ni diskuterar detta? Eller observerar du? 

 
7. Jag har läst lite i era lokala mål där det bland annat står att modersmålet skall integreras i 
verksamheten samt att modersmålstränarna skall vara med på planeringar, husmöten m.m. Hur 
kommer det sig att ni bestämde det? Hur följer du upp detta? 

 
8. Vad anser du är det viktigaste att förskolan arbetar med, att utveckla de flerspråkiga barnens 
svenska eller att se till att de också utvecklar sitt modersmål? 

 
9. Berätta lite om er handlingsplan 2009. vad tycker du är det viktigaste när det gäller de flerspråkiga 
barnen? 

 
10.(modersmålsreformen) Vilken kontakt har du med modersmålstränarna som arbetar med barnen på 
dina förskolor? Hur ser de på sitt uppdrag hos er? 
 
 ”Skolan tar tillvara den flerspråkiga personalens kompetens”. 
Hur tar ni tillvara på den flerspråkiga personalens kompetens, används den? 
Finns det flerspråkig personal på förskolorna? 
Tar den flerspråkiga personalen över modersmålstränarens roll då han/hon inte är där? 
 
 
11. Hur ser du på språkutvecklingsplanen för Botkyrka Kommun? Är det ett dokument som ni 
använder? På vilket sätt i sådanafall? 
 
12. Vad anser du att en positiv respons på flerspråkighet är? Vad har förskolepersonalen i allmänhet 
för inställning till flerspråkighet? Finns det olika uppfattningar? 
 
 
13. Hur ser er kompetensutvecklingsplan på området flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt 
ut? Lyckas ni följa den? 
 
14. Vilken är den största utmaningen tycker du när det gäller mångfaldsarbete på förskolan? 
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