
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNS FÖRSTASPRÅK 
– EN STUDIE OM HUR FÖRSKOLLÄRARE 

MÖJLIGGÖR UTVECKLING AV FLERSPRÅKIGA 

BARNS FÖRSTASPRÅK 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Grundnivå   
Pedagogiskt arbete 

 
Sofie Holmgren 

Helén Kardebratt 
Sofia Karlsson 

 
2016-FÖRSK-K06 

 



Program: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma 
Svensk titel: Barns förstaspråk – En studie om hur förskollärare möjliggör utveckling 
av flerspråkiga barns förstaspråk 
Engelsk titel: Childrens first languge – A study about how preschool teachers enable 
the development of multilingual children´s first language 
Utgivningsår: 2016 
Författare: Sofie Holmgren, Helén Kardebratt, Sofia Karlsson 
Handledare: Emma Almingefeldt 
Examinator: Lena Tyrén 
Nyckelord: Förstaspråk, modersmål, språkutveckling, förskola 
 _________________________________________________________________  
Sammanfattning 
 
Bakgrund 

Flerspråkiga barns utveckling av sitt förstaspråk är något som ska möjliggöras i den dagliga 

verksamheten i förskolan. Detta förtydligas i olika styrdokument för förskolan som förskolans 

läroplan och skollagen. I litteratur och forskning beskrivs vikten av att bibehålla och utveckla 

sitt förstaspråk för att lättare kunna ta till sig ett andraspråk. Studien synliggör förskollärares 

och pedagogers arbetssätt när det gäller möjliggörandet av flerspråkiga barns utveckling i sitt 

förstaspråk inom förskoleverksamheten. Föreliggande studie är en fortsättning på en tidigare 

studie som vi gjort inom samma ämne. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med att möjliggöra flerspråkiga 

barns utveckling av förstaspråket i förskoleverksamheten. 

 

Metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod där intervju med semistrukturerad intervjuguide 

användes. I den tidigare studien som vi gjorde svarade pedagoger på en enkät med kvantitativ 

analys som metod. Föreliggande studie bygger även på litteratur och relevant forskning. 

  

Resultat   
Förskollärarna har flera metoder för att arbeta med barnens förstaspråk, däremot saknas 

metoder för att möjliggöra en utveckling av flerspråkiga barns förstaspråk. Förskollärarna och 

pedagogerna upplever både möjligheter och hinder i det dagliga arbetet med barns 

förstaspråk. Resultatet visar vikten av att modersmålspedagoger bör finnas i den dagliga 

verksamheten för att målet från förskolans läroplan ska kunna uppfyllas lyfts fram, eftersom 

förskollärarna själva inte besitter kunskaper i barnens förstaspråk. 
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1. Inledning 
I skollagen (SFS 2010:800 § 10) står det att ”Förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål”. I Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev. 2010, s. 11) står det att ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål”. Förutom 

dessa två styrdokument, som har relevans för förskolan, så infördes i maj 2009 en språklag av 

Sveriges riksdag (SFS 2009:600) där det bland annat står att vi ska ”värna svenskan och den 

språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk”. 

 

Under de senaste decennierna har rörligheten ständigt ökat över nationsgränserna vilket gör 

att barn med olika förstaspråk även ständigt ökar i förskolan. Studier som behandlar 

flerspråkiga barns förstaspråk är därmed ständigt behövliga och aktuella. Enligt statistik från 

2012 var andelen inskrivna barn i förskoleverksamheten med annat förstaspråk än svenska 

20,6% (Skolverket 2013). Det innebär att fler barn än tidigare med olika förstaspråk än 

svenska deltar i förskolans verksamhet. För samtliga blivande och nuvarande förskollärare i 

förskolan finns det både skyldighet och relevans att vidga sin kunskap kring barn med annat 

förstaspråk än svenska. 

 

I en tidigare studie som genomfördes 2015 av oss undersökte vi hur pedagoger i förskolan 

arbetade med flerspråkiga barns förstaspråk i förskoleverksamheten i ett mindre samhälle. 

Undersökningen som gjordes bygger på enkäter som pedagogerna besvarade. Resultatet i 

undersökningen visade hur förskollärare använde tvillingböcker, det vill säga böcker på 

svenska och på barns förstaspråk, olika informations- och kommunikationstekniska verktyg 

(IKT-verktyg) samt konkreta material som bildkort och flanosagor i arbetet med barns 

förstaspråk. I barngruppen med fjorton barn som deltog i studien fanns det så många som åtta 

olika förstaspråk, men i kommunen saknades det modersmålspedagoger i samtliga förstaspråk 

som talades bland barnen. I och med avsaknaden av modersmålspedagog ligger ansvaret hos 

förskollärare att uppfylla målen i de olika styrdokumenten som rör barn med annat 

förstaspråk, även om förskolläraren enbart talar svenska. Enkätundersökningens resultat 

lämnade ytterligare frågor som vi ville få besvarade därför är det relevant för oss att göra 

ytterligare en studie. Resultatet från enkätundersökningen kommer även vara en del av den 

här studien. 

 

I föreliggande studie utgår vi från den tidigare enkätundersökningen för att här komplettera 

den med intervjuer. Vi vill fördjupa oss i hur förskollärare arbetar med att möjliggöra 

flerspråkiga barns förstaspråksutveckling i förskolor i olika typer av barngrupper där antalet 

olika språk är varierande. I de olika styrdokumenten för förskolan nämns begreppet utveckla i 

samband med flerspråkiga barns förstaspråk. Begreppet utveckla har enligt oss betydelsen av 

att förbättra något till en högre nivå. Detta väckte ett intresse hos oss, hur vi ska kunna 

möjliggöra en utveckling hos flerspråkiga barns förstaspråk. Därför vill vi genom intervjuer 

undersöka hur förskollärare möjliggör flerspråkiga barns utveckling av sitt förstaspråk och 

vidare vilka möjligheter och hinder de kan möta i detta arbete.   
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2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbete med att möjliggöra flerspråkiga 

barns utveckling av förstaspråket i förskoleverksamheten. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med att utveckla barns förstaspråk? 

  

 Vilka möjligheter respektive hinder anser förskollärare att de möter i arbetet med barns 

förstaspråk? 

2.2 Avgränsning/Begränsning 

Språkutveckling är en del av förskolans verksamhet. Vi har valt att endast fokusera på hur 

enspråkiga förskollärare och pedagoger, som enbart talar svenska, utvecklar flerspråkiga 

barns förstaspråk genom enkät och intervju som metod. Resultatet grundar sig endast på ett 

fåtal förskollärare och pedagoger i Sverige och går därför inte att generalisera på alla 

yrkesverksamma förskollärare. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi hade intervjuat 

flerspråkiga förskollärare och modersmålspedagoger. För att kunna dra mer långtgående 

slutsatser bör ytterligare studier göras som bygger på större underlag.  
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3. Begreppsförklaring 
I den här studien används vissa centrala begrepp. Nedan följer en förklaring på dessa och hur 

de används i vår studie. 

 

Förstaspråk: Beskrivs enligt Abrahamsson (2009) som det språk ett barn tillägnar sig först 

genom sina föräldrar eller andra vårdnadshavare. Inom språkvetenskapliga sammanhang 

likställs begreppen förstaspråk och modersmål. Vi har valt att använda oss av begreppet 

förstaspråk i den här studien. I enkätundersökningen använde vi oss av begreppet modersmål. 

 

Andraspråk: Språk som lärs in efter förstaspråket är inlärt eller är under inlärning i en miljö 

där språket används naturligt i en kommunikation, exempelvis förskoleverksamheten. 

 

Pedagog: En person som arbetar i barngrupp inom förskoleverksamheten oavsett utbildning. 

Begreppet pedagog användes i vår enkätundersökning och inkluderar både de förskollärare 

och barnskötare som deltog.  

 

Förskollärare: En person som arbetar i förskoleverksamheten och som har en akademisk 

pedagogisk utbildning.   

 

Språkutveckling: Man rör sig från en nivå i språket mot en mer avancerad eller utvecklad 

nivå. Begreppet språkprogression används inom språkforskning istället för språkutveckling. I 

den här studien har vi valt att använda oss av begreppet språkutveckling. 

 

Flerspråkig: När barn har ett annat förstaspråk än svenska. 

 

Enspråkig: När en individ endast behärskar ett språk. 

 

Informanter: Förskollärarna som intervjuades för studien. 

 

I bakgrunden där litteratur och aktuell forskning presenteras används begreppen pedagog och 

förskollärare beroende på hur författarna benämner begreppen i sina texter. För att inte 

misstolka författarna har vi valt att använda samma begrepp som dem. 
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4. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras vad som står i styrdokument och lagar för förskolan om flerspråkiga 

barns rätt till att förskolan ska främja utvecklingen av barnets förstaspråk. Därefter 

presenteras tidigare forskning samt litteratur som berör syftet i studien. 

4.1 Styrdokument 

Det anges i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) och i skollagen (SFS 2010:800 § 

10) att ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet 

att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Förskolan har i uppgift att ge barn 

med annat förstaspråk än svenska, möjlighet att utveckla sitt förstaspråk. Uppgiften beskrivs i 

den aktuella läroplanen för förskolan Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010), samma 

uppdrag fanns även med i den förra läroplanen (Lpfö 98). Det är med andra ord inget nytt att 

barn med annat förstaspråk än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt förstaspråk, lära sig 

svenska och utveckla kunskaper inom andra områden i förskolan. Det som skiljer den nya 

läroplanen från den gamla läroplanen är att det står att ”förskolläraren ska ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling”. I den gamla läroplanen var det arbetslaget som ansvarade för att 

barnen skulle få ”stöd och stimulans” istället för som nu, då det står att barnen ska ”stimuleras 

och utmanas”. Ansvaret i den nya reviderade läroplanen ligger på förskolläraren och inte på 

arbetslaget som i den äldre versionen av Lpfö 98. 

 

I förskolan skapas en kulturell mångfald på grund av att inflyttning till vårt land sker från 

olika länder. Detta kan ge barnen en grundläggande möjlighet att lära sig respekt och aktning 

för alla människor oavsett bakgrund (Lpfö 98 rev. 2010). Verksamheten i förskolan ska 

anpassas efter barnens behov och förutsättningar. Alla barn är olika och det är förskolan som 

ska anpassas till barnen och inte tvärtom (Calderon 2004). I maj 2009 infördes en Språklag 

(SFS 2009:600) av Sveriges riksdag där det beskrivs att vi ska vara måna om det svenska 

språket och mångfalden av språk i Sverige samt möjlighet för alla individer att använda sitt 

språk. Lindberg (2009) lyfter vikten av att kunskap i främmande språk har stor betydelse i den 

omfattande globaliseringen. Skolverket (2002) ger åtgärdsförslag för att stödja förstaspråkets 

utveckling av de språk som de flerspråkiga barnen har med sig till förskolan. Kartläggningen 

som Skolverket gjort visar att det är väsentligt att förskolan uppmärksammar de flerspråkiga 

barnen. Detta för att barnen ska kunna utveckla språkfärdigheter i sina olika språk samt att det 

har ett betydelsefullt värde för hur barnet kommer utvecklas som individ. I Lpfö (98 rev. 

2010) beskrivs att lärande och språk är lika oskiljbart som språk och identitet. 

 

Gruber och Puskás (2013) menar att det nästan är en omöjlighet i förskolan att uppfylla målet 

i läroplanen, eftersom förskolan idag är en verksamhet som är svenskspråkig. I läroplanen är 

målet formulerat att ” förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål”. För att förverkliga läroplanens mål ligger ansvaret på den enskilde 

förskolläraren som vanligtvis inte pratar barnens olika förstaspråk. Ett vardagsdilemma är när 

förskolläraren benämner och frågar vad olika saker heter på barnets förstaspråk. Detta blir ett 

försök att inkludera olika förstaspråk men resulterar inte i en flerspråkig verksamhet där 

flerspråkiga barns förstaspråk automatiskt utvecklas. Förskollärarens försök att inkludera 

barnens förstaspråk kan tvärtom bli ett exkluderande av språket då barnet framstår som att det 

behöver stöd i svenskan. Oavsett försök att uppmärksamma barns olika språk, kvarstår det 

faktum att förskolan är övervägande svenskspråkig (Gruber & Puskás 2013). 
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4.1.1 Förstaspråkets betydelse i styrdokumenten, förr och nu 

Efter andra världskrigets slut var Sverige i akut behov av arbetskraft som främst kom från de 

nordiska länderna men också från Tyskland, Ungern och Italien. På 1960-talet uppkom då 

frågor rörande invandrare och deras anpassning samt integrering. Detta för att invandrarna 

stannade i Sverige och fick barn som därefter började skolan (Barnstugeutredningen, 1972; 

Gruber & Puskás 2013). 1968 tillsattes Invandrarutredningen (1974) som senare fastslogs 

1974. Dess uppdrag var att kartlägga situationen för invandrare och deras barn samt föreslå 

olika samhällsåtagande för dem. Invandrarutredningen omfattade möjligheter rörande 

invandrares rätt att utveckla och bibehålla sitt språk, som vid den här tiden benämndes 

invandrarspråk. Invandrarutredningen beskrev också hur invandrare och deras barn var i fokus 

för hur olika styrdokument senare skulle komma att utformas fram till tiden för förskolans 

första läroplan. 

 

Första gången som invandrarbarnen uppmärksammades inom förskoleverksamheten var i 

Barnstugeutredningen (1972), där mål beskrivs om att bygga upp en förskola som var 

inkluderande. I utredningen finns ett kapitel som helt ägnas åt invandrarbarn i förskolan. Där 

diskuteras barnens behov av stöd och hjälpinsatser. Problemen som var framträdande i texten 

handlade exempelvis om barnens språk. Förväntningen på förskolan var att förse barnen med 

det svenska språket så att de var ikapp sina kamrater på rätt nivå i svenskan vid skolstart. 

Detta för att barnen skulle ges jämlika förutsättningar i sin utbildning. Vid 1970-talets slut 

kartlades språksituationen för invandrarbarnen i förskoleåldern genom att föreslå nödvändiga 

åtgärder. I Språk- och kulturstödsutredningen (1982) gavs förslag om hemspråksstöd samt 

utbildning av tvåspråkig personal, eftersom stöd i förstaspråket borde vara mer omfattande 

och sättas in redan i förskoleåldern. 

 

Språkutvecklingsfrågor var inget som förskolan lade stor vikt vid, menar Gruber och Puskás 

(2013), innan Barnstugeutredningens tid. Det antogs att barn som inte talade svenska som 

förstaspråk lärde sig det svenska språket i skolan på ett eller annat sätt. Språkpolicyn som 

formulerades i Barnstugeutredningen beskriver strategier för att stödja barns utveckling inom 

det svenska språket men även för att främja barnets tvåspråkighet. Miljön i förskolan ska 

stödja barnet så att de kan tillägna sig det svenska språket men även få stöd för att bevara sitt 

förstaspråk. Det understryks också i Invandrarutredningen (1974) att invandrarbarn ska få 

möjlighet att börja förskolan så tidigt som möjligt. Tvåspråkig personal som talar barnets 

förstaspråk lyfts också fram som viktigt för att främja flerspråkiga barns tvåspråkiga 

utveckling. Detta för att barnens förstaspråk kunde vara svagt och behov av stöttning både i 

sitt förstaspråk såväl som i det svenska språket, eftersom bristande kunskaper i förstaspråket 

kan leda till sämre kunskaper i andraspråket.  

 

Enligt Gruber och Puskás (2013) kan 1970-talets diskussion angående barns tvåspråkiga 

utveckling i förskolan ses som väl genomförbar, då det enligt Invandrarutredningen (1974) 

var ett fåtal språk (grekiska, turkiska, serbokroatiska och finska) som omfattade den tidens 

stora invandrargrupper i förskolan. Det var även få barn till invandrare som var inskrivna i 

förskolan. Därför kan frågor som är kopplade till språkutveckling och modersmål setts som 

mer överblickbara och hanterbara än vad de gör idag enligt Gruber och Puskás (2013) 

eftersom antalet modersmål som talas av barnen på förskolan idag rör sig om ett hundratal. 

4.2 Språkutveckling 

Språkutveckling hos ett flerspråkigt barn följer i stort sett samma mönster som ett enspråkigt 

barn enligt Svensson (2009). För att stimulera språket så att barn blir tvåspråkiga är det av stor 

vikt att barnen får tala språken vid många tillfällen för att inte glömma. Vygotskij (2001) 
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framhåller att första- och andraspråksutvecklingen tillhör samma utvecklingstakt, eftersom de 

har så mycket gemensamt. Vilket betyder att de ord som barnet redan har i sitt förstaspråk 

bara översätts till andraspråket, där barnet redan har betydelse hos orden, de finns redan 

utvecklade och färdiga. Utvecklingstakten av barnets förstaspråk kan skilja sig åt på grund av 

miljön som barnet vistas i. Det beror på om språket lärs in i den omgivning det används i 

mest, exempelvis barnets hemmiljö, eller om det lärs in i förskola eller skola. Även Benckert, 

Håland och Wallin (2008) beskriver att barn måste få höra samtal i olika situationer och få 

höra olika begrepp, samtidigt som de omges av ett rikt språk.  Vidare menar Svensson (2009) 

att det är viktigt att vuxna i barnens närhet tar sig tid och lyssnar på barnet men också 

uppmuntrar barnet att tala på förstaspråket. Om barnet får positiva känslor och ett bra samspel 

med andra individer leder det till att en bra flerspråkighet uppstår. Det är vanlig 

missuppfattning, framhåller Salameh
1
, att flerspråkiga barns språkutveckling börjar senare. 

Det stämmer inte att språkutvecklingen går långsammare hos flerspråkiga barn eller att de här 

barnen börjar prata senare. Hjärnan har inga problem med att hantera flera olika språkliga 

system den är gjord för flera språk. Salameh (2012) tydliggör att missuppfattningen kan leda 

till att flerspråkiga barn som är sena i sin språkutveckling inte får den hjälp de behöver, 

eftersom det kan anses som normalt med en senare språkutveckling. Det som kan ta något 

längre tid är den lexikala förmågan, alltså att deras ordförråd inte är lika stort som hos ett 

enspråkigt barn. 

4.2.1 Första- och andraspråkets betydelse 

Inom forskningen redogör Calderon (2004) att begreppet förstaspråk används istället för 

begreppet modersmål.  Abrahamsson (2009) framhåller även han att inom språkvetenskapliga 

sammanhang likställs begreppen modersmål och förstaspråk. Förstaspråk är det språk ett barn 

tillägnar sig först, genom att föräldrar eller andra vårdnadshavare, exponerar barnet för sitt 

språk. Ett andraspråk beskrivs som det språk barnet blir utsatt för efter att ett etablerat 

förstaspråk är inlärt eller är under inlärning. Vid inlärning av ett språk innan barnet är tre år 

benämns det, enligt Calderon (2004), som barnets förstaspråk. Andraspråk beskrivs om barnet 

lär sig ett språk efter tre års ålder. Denna skillnad på första- och andraspråk är förenklad, 

eftersom det har stor betydelse för hur mycket barnet har mött språket. Om endast svenskan 

används i förskolan och inte i hemmet är det andraspråksinlärning och inte 

förstaspråksinlärning trots att barnet börjat förskolan innan barnet fyllt tre år. 

 

Enligt Sandvik och Spurkland (2011) kan det ifrågasättas vad ett barns förstaspråk är, 

eftersom det kan vara svårt att definiera. I en familj kan det finnas flera språk och 

förstaspråket blir då flerspråkighet. Förstaspråket behöver inte enligt Abrahamsson (2009) 

alltid vara ett barns bästa språk. Det är tvärtom vanligt att nyanlända barn till sist kommer att 

ha ett mer välutvecklat andraspråk än sitt förstaspråk.  

4.2.2 Förstaspråksinlärning 

De biologiska egenskaper ett barn föds med är grundläggande för att tillägna sig språk. I 

samspel med närstående personer, till ett nyfött barn, stimuleras och utvecklas barnets 

språkförmåga. Förmågan att utveckla ett språk är en komplicerad förmåga där arv, 

personlighet och miljö har stor inverkan. Barnets språkutveckling kan ses ur två perspektiv, 

inifrånperspektivet samt utifrånperspektivet. Inifrånperspektivet handlar om att barnet har en 

nyfikenhet och ambition av delaktighet, gemenskap och bekräftelse. Utifrånperspektivet 

handlar om språkutvecklingens olika stadier. Från joller till ord, därefter ord till satser och 

från satser som blir till berättande (Bruce, 2014). Det är enligt Abrahamsson och Hyltenstam 

                                                 
1
 Eva-Kristina Salameh. Stöd för flerspråkiga barn. Conventum i Örebro, 2014-02-03-04. 
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(2003) oundvikligt för ett barn att avstå från att lära sig sitt förstaspråk, det är en förutbestämd 

process. Det är imponerande att ett barn under ett fåtal år lyckas lära sig sitt förstaspråk med 

alla dess regler och strukturer. Det är inte helt lätt att avgöra vilken roll vuxna har i den här 

processen, eftersom vuxna lätt får känslan av att inte behöva göra särskilt mycket, för att 

barnet ska tillägna sig språket alldeles på egen hand. Förstaspråksinlärning har sin grund i 

såväl biologiska som medfödda faktorer. Det är inte lika självklart att hänvisa till biologiska 

och medfödda faktorer när det gäller barns speciella förmåga och överlägsenhet över vuxna 

när det kommer till andraspråksinlärningen.  

4.2.3 Andraspråksinlärning 

Wedin (2011) beskriver att inlärningen av ett nytt språk lättast sker innan tre års ålder. 

Ladberg (1994) anser också att språk som tillägnas tidigt får en djupare inverkan än något 

annat språk som människan senare i livet utvecklar. Vidare beskriver Calderon (2004) att ju 

mer utvecklat ett förstaspråk är desto bättre förutsättningar och större möjligheter ges för att ta 

till sig ytterligare ett språk, andraspråket. När barn är trygga i sin identitet och har ett 

utvecklat förstaspråk har de lättare att lära sig det nya språket genom att de får öva, lyssna och 

pröva i lekfulla former.  

 

Med en god tillgång till sina samtliga språk får barnet språken tillägnade sig ungefär samtidigt 

som ett barn som bara talar ett språk. Om barnet ges möjligheter att utveckla och behålla sitt 

förstaspråk i förskolan samtidigt som svenskan, kommer språken att komplettera och berika 

varandra (Paradise 2010).  

 

 az c ,  en   lter och Glover (2010) framhåller att förstaspråket spelar en stor roll i barnets 

andraspråksinlärning samt sociala och personliga utveckling. Det är av stor vikt att arbeta med 

barns förstaspråk i förskolan, eftersom det har visat sig påverka andraspråksinlärningen på ett 

positivt sätt. Förskoleåren är viktiga för socialisering och utveckling av barnets karaktär och 

personlighet. Stöd i förstaspråket spelar en viktig roll i utvecklingen av barnets 

andraspråksinlärning men också för deras självkänsla. Det finns ett flertal anledningar för att 

utveckla barnets förstaspråk, det kan om möjligt säkra kommunikationen med familj och släkt 

förespråkar Sandvik och Spurkland (2011). Likaså att barnet kan kommunicera på en nivå där 

barnet ska befinna sig på för sin ålder och kognitiva utveckling. De erfarenheter och 

kunskaper som barnet lärt sig på förstaspråket är överförbara på andraspråket. Ett väl 

utvecklat förstaspråk är av stor betydelse i utvecklandet av andra kunskaper i ämnen som 

matematik, naturkunskap, samhällskunskap och historia (Sandvik och Spurkland 2011). 

 

Wedin (2011) framhåller att många av barnen som har ett annat språk än svenska som 

förstaspråk inte har någon hög kompetens på det språket utan utvecklar det svenska språket 

som det starkaste. Barnen har ett förstaspråk men kommer i kontakt med svenska i exempelvis 

förskolan och därmed blir svenska det språk som används mest av de här barnen.  az c , 

 en   lter och  lover  2010) har studerat invandrarbarn i förskoleåldern i ett 

tvåspråkighetssammanhang där barnens naturliga tvåspråkighet undersöktes. Forskningen 

visar att barnen inte har samma nivå av förstaspråkskunskap som de barn som är födda och 

uppväxta i sitt ursprungsland, eftersom en språkutvecklande miljö i förstaspråket saknades på 

förskolorna. 

4.2.4 Barnets ordförråd 

Barnet har olika lätt för att lära sig ett språk i varierande ålder eftersom barnet tänker på olika 

sätt. Omkring ett års ålder börjar barnet att säga sitt första ord vilket gäller ett-åringar i hela 

världen. Skillnader mellan språk och kulturer har inte hittats, däremot finns det stora 
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individuella skillnader mellan barn. Före barnet yttrar sitt första ord så förstår det desto fler, i 

det närmaste femtio ord. Förståelsen ligger hela tiden före vad barnet i själva verket kan säga 

(Ladberg 1994).  

 

När ett barn kan femtio ord så uppstår, enligt Svensson (1998), tvåordsyttringar, eftersom 

barnet då har ett tillräckligt stort ordförråd. Ladberg (1996) framhåller att det är under barnets 

andra och tredje år som talet börjar ta fart, ord sätts ihop till meningar. Barnet har nu beskriver 

Svensson (1998) ett aktivt ordförråd på 200-300 ord. När barnet sedan börjar i skolan menar 

Håkansson (2003) har det ett ordförråd på 8 000-10 000 ord som sedan ökar med 3 000 för 

varje år. När barnet senare börjar i högstadiet beräknas det ha ett ordförråd på ungefär 40 000 

ord.  

4.2.5 Implicita och explicita ordinlärningsmetoder 

Det finns framförallt två olika inlärningsmetoder när det gäller ordinlärning för att utvidga 

ordförrådet. De två metoderna som särskiljer sig är implicit och explicit ordinlärning. Dessa 

två metoder är viktiga för både förstaspråksinlärare såväl som andraspråkinlärare (Enström 

2004).  

 

Implicit ordinlärning, förklarar Enström (2004), är ord som lärs in omedvetet utan 

undervisning. Barnet behöver möta ord mer än en gång för att ordinlärning ska äga rum, det 

räcker alltså inte att höra ett ord bara en gång utan vid upprepade tillfällen i olika 

sammanhang. Detta för att ordet ska få en fullständig betydelse för barnet. En 

grundförutsättning för att tillgodose sig ett stort ordförråd är att läsa texter i stora mängder för 

att få tillgång till ords betydelse inom olika kategorier. Ord som lärs in genom undervisning 

kallas för explicit ordinlärning. Den främsta uppgiften inom den explicita undervisningen är 

arbetet med barnets språkliga medvetenhet samt stimulera barnet att anamma effektiva 

strategier för ordinlärning. Det är alltså aldrig frågan om antingen implicit eller explicit 

ordinlärning, de båda kompletterar varandra. Dessa två metoder är nödvändiga tillsammans 

för att få ett så fullgott resultat som möjligt (Enström 2004). 

4.2.6 Kritisk period 

Det finns en period i barnets språkutveckling som kallas kritisk period. Den här tidsperioden 

infaller ungefär vid två års ålder och varar upp till puberteten (Lenneberg 1967). Om ett barn 

utsätts för språk under den kritiska perioden kommer språkutvecklingen att utvecklas i normal 

takt. Däremot om den språkliga exponeringen för språk uteblir kommer barnets språk inte att 

utvecklas normalt. Detta orsakas av att barnets hjärna är mer föränderlig än hos en vuxen 

person. Efter puberteten är hjärnan fullbordad. Det betyder att de olika funktionerna i hjärnan 

är lokaliserade till bestämda områden. Detta gäller i första hand förstaspråksinlärning 

(Abrahamsson 2009). Abrahamsson och Hyltenstam (2004) beskriver ett exempel hos fåglar. 

En fågelunge behöver tidigt få höra sin egen arts sång från vuxna fåglar för att kunna ta den 

till sig. Får inte fågelungen höra sin arts specifika sång kommer den att kunna sjunga men inte 

exakt så som de andra fåglarna inom samma art gör. Detta konstateras med att fågelungen inte 

fått rätt stimulans tidigt i livet under den kritiska perioden. Enligt Abrahamsson (2009) finns 

det bevis på att den kritiska perioden existerar även hos människor. Ett främmande språk som 

lärs in i vuxen ålder måste läras in genom undervisning, explicit ordinlärning, och stor 

ansträngning. En utländsk brytning blir svår att bli av med om inlärningen har skett efter 

puberteten. För att som vuxen lära sig ett andraspråk på en infödds nivå krävs i stort sett en 

språkbegåvning, till skillnad från dem som börjat språkinlärningen som barn innan den 

kritiska perioden. 
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Johnson och Newport (1989) redogör för mognadsbegränsningar inom den kritiska perioden. 

De menar att det finns två olika hypoteser, träningshypotesen och mognadshypotesen, som är 

olika i sin karaktär. De har liknande innehåll när det gäller förstaspråksinlärning, men skiljer 

sig åt när det kommer till andraspråksinlärning. Den första hypotesen, träningshypotesen, 

innebär att om barnen blivit utsatta för sitt förstaspråk i sin barndom kommer förmågan att 

tillgodose sig språk vara intakt och kan användas i vilken ålder som helst. Men har barnen inte 

blivit utsatta för ett förstaspråk under barndomen kommer de att vara oförmögna att tillgodose 

sig ett språk fullt ut senare i livet. Abrahamsson och Hyltenstam (2004) tolkar 

träningshypotesen som om förstaspråksinlärning sker problemfritt så kommer denna förmåga 

att fungera intakt under inlärningen av nya språk. Om ett barn däremot inte fått möjligheten 

att tillägna sig ett förstaspråk i tidig ålder kommer barnet utveckla en lägre språklig nivå. 

 

Den andra hypotesen är mognadshypotesen, där den beskrivs av Johnson och Newport (1989), 

som ett mognadstillstånd i hjärnan som gör barn särskilt skickliga på att förvärva både ett 

förstaspråk såväl som ett andraspråk. Denna hypotes förutsäger att språkinlärningsförmågan 

minskar i takt med barnets stigande ålder oavsett deras tidigare språkliga erfarenhet. 

Abrahamsson och Hyltenstam (2004) tydliggör mognadshypotesen där de tolkar att den 

biologiska mognaden har stor betydelse på språkinlärningen. För att uppnå en infödds nivå i 

ett språk måste inlärningen ske eller påbörjas under den kritiska perioden. Det beror på att 

förmågan att lära in ett språk försämras ju äldre barnet blir. 

4.2.7 Successiv och simultan inlärning av språk 

Arnqvist (1993) redogör för att barn kan bli tvåspråkiga på två olika sätt. Ett sätt är att lära sig 

två språk parallellt, vilket benämns som simultan tvåspråkighet. Det andra sättet är successiv 

tvåspråkighet som betyder att inlärning av de båda språken sker efter varandra, det vill säga 

ett språk i taget. Yttre faktorer har en stor inverkan på hur barnets språkutveckling sker. En 

gynnsam omgivning, där tillgången till språk är stor samt en positiv attityd till tvåspråkighet, 

har visat sig ha en fördelaktig utveckling för barnets språkinlärning. 

 

Ett barn som utvecklas i en miljö där två eller flera parallella språk talas får enligt Wedin 

(2011) en simultan andraspråksutveckling. Det innebär exempelvis att föräldrarna till barnet 

talar olika språk och använder sig av sina respektive språk när de talar med barnet. Språken 

utvecklas då parallellt med varandra. Håkansson (2003) menar att det förekommer barn som 

växer upp i familjer där minoritetsspråket talas inom hemmet och majoritetsspråket utanför 

hemmet. Detta är en vanlig situation för barn i flerspråkiga familjer, att förstaspråkinlärning 

sker hemma och andraspråksinlärning utanför hemmet. Det leder då till successiv 

tvåspråkighet. Om barnet däremot föds i Sverige och börjar inom förskoleverksamheten blir 

barnets språkinlärning simultan och utvecklar sina språk parallellt.  

 

Successiv flerspråkighet skiljer sig från simultan flerspråkighet enligt Håkansson (2003), först 

och främst genom att inlärningen sker efter att ett förstaspråk är utvecklat. Enligt Svensson 

(1998) ligger förstaspråket under en period före andraspråket. För den successiva 

tvåspråkigheten är de sociala kontakterna viktiga, där motivationen finns för att lära sig ett 

nytt språk. Simultan så väl som den successiva tvåspråkigheten kan, men måste inte innebära 

att ett av språken är starkare än det andra. Det beror på att språken formats i olika situationer 

med hjälp av de vuxnas olika intressen inom vissa områden. Salameh (2012) beskriver barn 

som har flera språk före tre års ålder som simultant flerspråkiga De har samma 

språkutveckling som enspråkiga barn. Successivt flerspråkiga barn är de barn som möter ett 

nytt språk efter tre års ålder. De har en andraspråksutveckling i det nya språket.  
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4.2.8 Kodväxling 

Kodväxling förklarar Salameh (2012) är när barn växlar mellan olika språk i samma mening. 

Flerspråkiga barn använder sig av kodväxling i varierande grad som en kommunikativ strategi 

när de växlar mellan språken. Kodväxlingen används framför allt mellan flerspråkiga för att 

förstärka innebörden i samtalet. Enligt Håkansson (2003) är det substantiv som är den 

ordklass som lättast växlas in. Därefter kommer verb, adverb och pronomen. Desto mer 

barnen behärskar sina språk, dess bättre kodväxlar de. Det är i grunden ett positivt drag som 

inte bör ses som något som ska “växa bort”. Kodväxling har enligt Park  2004) länge setts 

som otillräcklig kunskap i det ena språket och fått en negativ benämning. Först på 1970-talet 

började forskare se kodväxling ur ett annat perspektiv. Salameh (2012) anser kodväxling som 

en stark språklig förmåga istället för en bristande språkbehärskning.  

 

Föräldrar till flerspråkiga barn får ofta rådet att inte kodväxla med barnen utan istället hålla 

sig till ett språk. Det anses svårt för barnen att skilja de olika språken åt. Det finns många 

olika åsikter om kodväxling och dess tillämpning. Att hålla sig till ett språk kan vara svårt för 

föräldrar som är flerspråkiga. Det är en naturlig strategi att växla mellan språken. Om den 

språkliga förmågan är god anses det lättare att växla mellan språken i olika syften (Salameh, 

2012). Salameh
2
 menar att om barn inte kodväxlar så är det tecken på språklig svaghet. För att 

kunna kodväxla så krävs det att barnen har grammatisk kunskap, eftersom kodväxling inte får 

ske hur som helst i en grammatisk fras, som kan göra den obegriplig. Frasen måste avslutas 

innan man går vidare med nästa språk, vilket innebär en stor grammatisk kunskap på båda 

språken. Kodväxling är naturlig inom den flerspråkiga förmågan. Det bör ses som en 

utveckling inom flerspråkighet och ska inte förhindras.  

4.3 Förskollärarnas roll för barnets språkutveckling 

Fredriksson och Taube (2003) anser att det är av stor vikt att förskolans pedagoger visar 

respekt för barnets samtliga språk. Som pedagog ska inte målet vara att ersätta barnets 

förstaspråk med det svenska språket utan pedagogen har som uppgift att ge barnet det stöd det 

behöver för att utveckla både sitt förstaspråk och sitt andraspråk. Ladberg (1996) redogör att 

när det gäller de yngre barnen så är kroppslig närkontakt viktig, först kommer den fysiska 

kontakten och ur den ett växande behov av att tala. För att få kontakt med andra människor 

använder vi oss enligt Svensson (2009) av språket som hjälp. Det innebär att för hela barnets 

utveckling är språket bland det mest betydelsefulla.  

 

Förstaspråket är avgörande för barnets identitets-, kunskaps- och språkutveckling. Så mycket 

som möjligt bör förstaspråksstödet vara en del i den dagliga verksamheten och i största 

möjliga mån förekomma i förskolans alla aktiviteter. Förskollärarnas arbete med barnets 

förstaspråk bör börja så tidigt som möjligt då ålder inte har någon betydelse utan det gäller att 

ta till vara på barnets tidiga språkutvecklingsmöjligheter. Beroende på möjligheter varierar 

förutsättningarna. Det kan exempelvis bero på vilka olika språk som pratas i barngruppen, 

antal barn med gemensamt förstaspråk och om lek med andra barn med samma förstaspråk 

möjliggörs. Pedagogers språkliga kompetens har också betydelse för barnets 

språkutvecklingsmöjligheter men även andra barn eller pedagoger som talar samma 

förstaspråk samt om ambulerande modersmålpedagog finns tillgänglig (Benckert, Håland & 

Wallin 2008). 

                                                 
2
 Eva-Kristina Salameh. Stöd för flerspråkiga barn. Conventum i Örebro, 2014-02-03-04. 
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4.3.1 Språkstimulerande aktiviteter 

Bruce (2014) menar att en bra språkstimulerande miljö kan handla om att sänka ljudnivån, för 

att lättare kunna höra en normal samtalston. Calderon (2004) utvecklar det genom att 

redogöra för hur lek kan ha betydelse för barns språkutveckling då de både måste lyssna och 

prata för att leken ska kunna föras framåt. Förskollärare bör finnas tillhands för att stötta och 

hjälpa barnen i leken då språket kan vara ett hinder för dem. Därav är det av stor vikt att barn 

med samma förstaspråk ges möjlighet att leka tillsammans, både när det gäller fri lek och lek 

som leds av vuxen, exempelvis ringlek, sånglek och utelek, så att även deras förstaspråk får 

möjlighet att utvecklas. Kultti (2012) redogör att om barn ges möjlighet att leka med andra 

barn med samma förstaspråk som de själva så uppstår kommunikation på flera språk. Ladberg 

(1996) belyser också lekens betydelse för såväl förstaspråk såväl som andraspråk. Barn bör 

leka omväxlande med barn i sin egen språkgrupp såväl som i barngrupper med svensktalande 

barn. En medveten uppdelning av barnen i lämpliga grupper som görs av förskollärare är en 

förutsättning för en gynnsam språkutveckling hos flerspråkiga barn.  

 

Det är värdefullt för alla barn i barngruppen att få höra sagor på många språk, enligt Benckert, 

Håland och Wallin (2008). Om de flerspråkiga barnen får höra sagor på samtliga av sina språk 

så ökar förståelsen och båda språken förstärks samt de enspråkiga barnen ges kunskap och 

nyfikenhet om att världen består av olika språk. Benckert, Håland och Wallin (2008) menar 

att om barnet ges en förförståelse från början får de lättare att förstå vad berättelsen handlar 

om innan de hör den på svenska. Kultti (2012) framhåller att en lärarledd sagostund är en 

aktivitet som erbjuder möjlighet till olika typer av deltagande. Barnet kan där tillägna sig både 

sociala som språkliga kunskaper och lärandet sker genom att uppmärksamma varandras 

handlingar och de erfarenheter barnen skapar tillsammans. När barnen pekar och upprepar det 

de ser i böckerna leder det till språkliga och sociala kunskaper. Svensson (2009) lyfter, 

förutom sagors och böckers betydelse, även fram en rad andra sätt att stimulera flerspråkiga 

barns språkutveckling. En språkstimulerande aktivitet i förskolan kan vara när förskolläraren 

använder rim och ramsor. Då bör inte nonsensord användas eftersom de barn som inte 

behärskar språket inte förstår att de är riktiga ord. Svensson poängterar att mycket av det som 

förskollärarna gör för att stimulera enspråkiga barns språkutveckling kan också göras med 

flerspråkiga barn på barnets båda språk. Genom att jämföra ord på svenska och barnets språk 

kan likheter och skillnader hittas. Ytterligare ett sätt kan vara att lyssna efter ljud i ord fast 

förskolläraren inte kan språket. Ett exempel Svensson nämner är att pedagoger kan fråga 

barnet vad hej och tack heter på respektive förstaspråkspråk för att hela barngruppen sedan 

använder orden under en hel dag. Detta motsäger sig Puskás (2013) som menar att det istället 

kan leda till att den enspråkiga förskolläraren i sina försök att stötta barnen i deras förstaspråk, 

istället stöttar svenskan eftersom de inte talar barnets förstaspråk själva. Ambitionen av att 

försöka göra en symbolisk inkludering av barnens språk leder då inte automatiskt till en 

flerspråkig förskola utan istället till motsägelsefulla situationer.   

 

Skolverket (2016) tillhandahåller på sin hemsida olika sorters material som kan användas i 

arbetet med flerspråkighet i förskolan. De menar att det är vardag med flera språk hos barnen i 

dagens förskolor. Om flerspråkighet ska bli en tillgång i förskolans pedagogiska arbete krävs 

det kunskaper hos förskolepersonal. Berättelser, sagor, sång och musik framhålls som 

områden för att utöka barnets ordförråd och som ger möjlighet att tydliggöra samtal där ord 

och begrepp utvecklas. Spel, applikationer och multimedia kan enligt Skolverket (2016) 

användas i förskolan för att skapa en språkutvecklande miljö för att utveckla barns 

förstaspråk. Petersen (2015) anser, likt Skolverket, att med lärplattors hjälp kan barn ges 

möjlighet att kommunicera på sitt förstaspråk då det saknas andra barn med samma språk i 

barngruppen. Exempelvis kan en kommunikationsapplikation som Skype användas för att 
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skapa möten med andra barn för att tillsammans kommunicera på sina förstaspråk, trots 

geografiska hinder. Lärplattan kan även användas för att lyssna på sagor på andra språk 

istället för det dominerande normspråket. 

4.3.2 Stöttning 

Inom det sociokulturella perspektivet beskriver Sandvik och Spurkland (2011) stöttning från 

de vuxna till barnet som en central del. Förskollärare med hjälp av modersmålspedagoger bör 

skapa sig en uppfattning om hur barn ges stöttning och hur man går till väga i arbetet för att 

väcka nyfikenhet till språk, då barns perspektiv vidgas i samspel med andra människor. Det 

kan liknas vid en byggnadställning vid ett hus där den vuxne utgör byggnadställningen och 

stödjer barnet som i det här fallet är huset. Stöttningen ska ses som tillfällig och monteras ner 

när barnet inte längre är i behov av stöd. En grundläggande del i stöttningen är att ha vetskap 

om på vilken språklig nivå barnet befinner sig, var i språket barnet behöver stöd och hur 

barnet bör stöttas för att komma vidare i sitt språk. Stöttning kan vara till stor hjälp för att 

uppmuntra barnet och få det intresserad av en uppgift men uppgiften får inte vara för svår 

eller kraven för höga då det handlar om att förbereda barnet så att det klarar av uppgiften som 

ligger framför det. Stöttning kan handla om något så enkelt som att ge barnet förståelse för 

uppgiften. Kultti (2012) beskriver att stöttning kan handla om vara en närvarande vuxen. Det 

kan handla om att finnas där för barnet i alla pedagogiska aktiviteter så att barnet kan ställa 

frågor till den vuxne och den vuxne upprepar ord och begrepp för barnet. Meningen är enligt 

Sandvik och Spurkland (2011) att förskolläraren eller modesmålspedagogen ska bana väg för 

barnet när det gäller samtal, texter, böcker och områden som barnet inte klarar av på egen 

hand. Vid bokläsning handlar det om att som vuxen ställa frågor som rör exempelvis innehåll 

och händelseförlopp i den berättande texten. Frågorna som ställs till barnet anpassas efter var 

barnet befinner sig i sin språkliga utveckling. Det viktiga är att veta vilken stöttning som 

barnet är i behov av, hur mycket och när stöttningen bör minskas. Kultti (2012) beskriver att 

det finns en kritisk punkt i stöttning. Det är att under en pedagogisk aktivitet veta när stödet 

ska minskas allteftersom aktiviteten pågår.  

4.4 Modersmålspedagog 

Ambulerande modersmålspedagoger är pedagoger med samma förstaspråk som barnet. Deras 

uppgift är att ge stöd och möjliggöra utveckling i barnets förstaspråk. De besöker flerspråkiga 

barn och arbetar integrerat med deras förstaspråk i förskoleverksamheterna. 

Modersmålspedagoger är delaktiga i det som sker med barnen i förskolan, sätter ord och 

begrepp på de aktiviteter samt dagliga göromål som förekommer i verksamheten. Förutom 

ambulerande modersmålpedagoger finns det förskolor som har modersmålspedagoger som 

endast arbetar på den förskolan. Det förekommer också fastanställda förskollärare eller andra 

pedagoger i förskolorna som använder sina språkliga kunskaper i det dagliga arbetet 

(Benckert, Håland & Wallin 2008). Vidare belyser Ladberg (1996)  att det är de minsta 

barnen som är i behov av förstaspråksstöd, eftersom när barnet är litet och språket är under 

utveckling behöver det som mest näring, det vill säga någon som pratar förstaspråket med 

dem i förskolan. Om man i en förskolegrupp har små barn utan förstaspråksstöd är det väldigt 

viktigt att prata med barnet och bekräfta det med andra medel än just språket. Även Skans 

(2011) visar i sin studie att det är betydelsefullt att det finns flerspråkiga pedagoger i 

förskolorna. Detta för att systematiskt och funktionellt kunna använda förstaspråket som ett 

komplement till svenskan i den dagliga verksamheten i förskolan.  

 

Ladberg (1996) anser att hela barngruppen måste bli trygg med modersmålspedagogen, inte 

bara de barn som modersmålspedagogen är där för att träffa. Ett exempel beskrivs där en 

modersmålspedagog upplevde misstänksamhet från de svenska barnen, som i sin tur 
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påverkade de iranska barnen. Modersmålspedagogen bestämde då i samråd med övriga 

pedagoger att ägna sig åt musik med alla barn. Detta ledde till att alla barn lärde sig persiska 

visor, ord och fraser. Resultatet blev att de iranska barnen kände sig trygga med sitt 

förstaspråk och talade det mer och mer. Först efter det började modersmålspedagogen arbeta 

mer enskilt med de barnen som behövde modersmålsstöd. Ett annat sätt att få barnen trygga 

med modersmålpedagogen i förskolan är enligt Ladberg (1996) att uppmuntra föräldrarna till 

att använda sitt förstaspråk när de pratar med barnen i förskolan. För barnen kan det vara svårt 

att acceptera modersmålspedagogen om de aldrig har hört sina föräldrar prata sitt förstaspråk i 

förskolan när barnet hämtas eller lämnas. Det kan bli konstigt för barnen att prata sitt 

förstaspråk i förskolan med en modersmålspedagog om förstaspråket inte används vid andra 

tillfällen i förskolan.  

 

Sandvik och Spurkland (2011) tydliggör vikten av att tvåspråkig förskollärare eller 

modersmålspedagog är betydelsefull. Under den period då barnet inte kan det nya främmande 

språket hjälper modersmålspedagogen barnet att utveckla sina färdigheter de har på sitt 

förstaspråk i utvecklingen av andraspråksinlärningen. Förstaspråket har då större möjlighet att 

utvecklas vidare. En anställning av modersmålspedagog är inte alltid möjlig, det medför att 

samarbetet mellan förskola och föräldrar är av större vikt.  

4.5 Föräldrarnas roll i barns språkutveckling 

Det är viktigt som förskollärare att uppmana och råda föräldrarna till att använda sitt 

förstaspråk när de kommunicerar med sitt barn, för att barnet ska få möjlighet att bibehålla 

och utveckla sitt förstaspråk (Ladberg 1996). Skolverket (2013) menar att om föräldrarna 

väljer att inte prata på sitt eller sina förstaspråk i hemmet, utan håller sig till svenska, så måste 

förskolans personal respektera deras val. Det blir då extra viktigt att på förskolan erbjuda en 

bra och stimulerande språkmiljö. Calderon (2004) menar att om minnet sviker då vi blir gamla 

är det förstaspråket som vi kommer att komma ihåg. Då är det av stor vikt att de vuxna barnen 

fått lära sig sitt förstaspråk, så att de kan kommunicera med sina föräldrar och andra äldre 

vuxna i deras närhet. Ladberg (1999) menar även att de flesta människor blir beroende av sitt 

förstaspråk när de blir äldre. Av olika anledningar kan människan förlora sitt senaste inlärda 

språk. Det kan exempelvis bero på sjukdom eller otillräcklig språkstimulans. För 

familjemedlemmar är detta en anledning till att använda och bevara sitt förstaspråk. Resultatet 

kan annars bli att gamla och unga inte kan förstå varandra. Sandvik och Spurkland (2011) 

anser också att det är viktigt att bevara sitt förstaspråk för att kunna kommunicera med familj 

och släkt. 

 

Förskollärarna kan uppmärksamma föräldrar på betydelsen av deras egen textkultur, 

exempelvis sånger och berättelser, som kan visa på vilken stor betydelse det har att 

föräldrarna pratar på sitt förstaspråk som de behärskar bäst (Sandvik och Spurkland 2011). 

Genom att som förskollärare be föräldrarna berätta och läsa sagor för barnet hemma 

involveras föräldrarna. Detta kan visa hur viktiga föräldrarna är i sitt barns språkutveckling, 

enligt Benckert, Håland och Wallin (2008). Förskolan kan skicka hem böcker på barnets 

förstaspråk som föräldrarna eller äldre syskon läser både innan och efter att förskolan har läst 

dem på svenska. Förskolan kan även be föräldrarna komma och läsa böcker på sitt förstaspråk 

i förskolan. Då skulle även andra barn som talar samma språk kunna få lyssna på boken. 

Ytterligare ett sätt som beskrivs för att underlätta kontakten med föräldrarna och även bygga 

upp ett förtroende är exempelvis genom att visa bilder på aktiviteter som skett under dagen. 

Veckobrev är också ett sätt att hålla föräldrarna uppdaterade om vad som händer i 

verksamheten. Tallberg Broman (2013) redogör för att en relation som är lyhörd mellan 
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förskola och föräldrar har stor betydelse i barnets språkutveckling och lärande, samt för att 

höja kvaliteten och likvärdigheten i förskolan. 

4.6 Barngruppens sammansättning 

Ladberg (1996) tar upp vikten av att organisera barngruppen. Det bör inte vara allt för många 

olika språk i gruppen, det kan försvåra varje barns språk och identitet. Barn med samma språk 

bör placeras i samma grupp för att barnen ska få möjlighet att använda sitt förstaspråk och för 

att minimera antalet olika språkgrupper. Om det talas färre språk i en barngrupp har 

personalen lättare för att lära sig något om varje barns språk. Finns det flera barn med olika 

språk i en barngrupp riskerar barnen att deras identitet blir osynlig och personalen tvingas att 

välja bort barnens språk och istället koncentrera sig på arbetet med det svenska språket. Skans 

(2011) belyser även han betydelsen av pedagogers och barngruppers sammansättning för att 

öka möjligheten att arbeta med barns olika förstaspråk. Bruce (2014) menar att med mindre 

barngrupper finner barnen lättare varandra och tar sig lättare in i en pågående lek.  

4.7 Planerings- och utvärderingsverktyg 

Vid dokumentering och observation kan, enligt Benckert, Håland och Wallin (2008), ett 

planerings- och utvärderingsverktyg vara till god grund vid föräldrasamtal samt i det dagliga 

arbetet med flerspråkiga barns förstaspråk. Språkportfolio beskrivs som ett sådant underlag 

och innehåller uppgifter om vilka språk som finns i familjen. Portfolion fylls därefter på med 

svar på hur barnet talar, förstår och lyssnar i verksamheten. Det redogörs att förskolan med 

dessa verktyg kan utläsa vad barnet har arbetat med och hur språket utvecklats men också 

vilka områden som bör prioriteras härnäst. Föräldrarna kan med hjälp av underlagen ge ord på 

förstaspråket vid intressanta och uppmärksammade händelser i verksamheten. 

 

Ett annat verktyg är språksamtal som kan vara till stor hjälp i samband med inskolning. 

Språksamtal bör finnas med under barnets alla år på förskolan och uttrycka sig i form av en 

dialog mellan förskollärare och föräldrar. Detta resulterar i att förskolläraren får en bild av 

barnets språksituation samtidigt som föräldrarnas tankar och önskemål kring 

språkutvecklingen behandlas. Föräldrarnas syn och deras kunskap om flerspråkighet är också 

viktig för att lägga en bra grund i arbetet kring barnet och dess språk. När dessa språksamtal 

har påbörjats utvecklas det en språkplan, med språkdomäner, vilket görs tillsammans med 

föräldrarna under samtalets gång (Benckert, Håland & Wallin 2008). 

 

Språkdomän är ett verktyg som förskolan kan använda sig av för att kartlägga barns 

språkutveckling. I detta sammanhang är en språkdomän olika områden som beskrivs där 

barnet använder sitt språk. Detta underlag börjar förskollärarna fylla i vid inskolning och 

därefter fylls det på under barnets språkutveckling. I språkdomänen tydliggörs det exempelvis 

i vilka sammanhang barnet talar sina olika språk, när språken används och med vem eller 

vilka barnet talar de olika språken med när barnet inte är i förskolan (Wedin 2011). 

Språkdomänen kommer fyllas på med egna cirklar och domäner som uppkommer efterhand 

och som är aktuella för barnet där det just då befinner sig i sin språkutveckling. När barnet har 

gått på förskolan en tid och börjar känna sig trygg med omgivningen, både med andra barn 

och med pedagoger, börjar det bli aktuellt med ett uppföljningssamtal inom 

språkutvecklingen. Observationer kan vara ett gott verktyg vid uppföljningssamtalen. Med 

dessa fortlöpande samtal kan en fortsatt dialog mellan föräldrar och pedagoger fortsätta 

utifrån språkdomänerna. En kontinuerlig dialog mellan förskolan och föräldrar är en 

förutsättning i pedagogernas arbete för att gynna barnets språkutveckling (Benckert, Håland 

& Wallin 2008). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Studien bygger dels på Vygotskijs teori om språkinlärning och dels på Säljös sociokulturella 

perspektiv som utgår ifrån Vygotskijs teorier. Vygotskij teori om språkinlärnig och Säljö 

sociokulturella perspektiv används i vår studie för studera sambandet mellan teori och praktik. 

 

Det sociokulturella perspektivet beskrivs enligt Säljö (2010) som att kunskap växer ur 

samspel med andra. Det tar sin utgångspunkt i mångfalden där människor delar erfarenheter 

och kunskaper. Läroplansreformerna från 1994 är påverkade av det sociokulturella 

perspektivet där det globaliserade samhället är i fokus. Undervisning och lärande framträder 

på olika sätt i samhällen och kulturer. Därför lämpar sig det sociokulturella perspektivet väl 

då det är avsett för den vanliga skolan eftersom det sociokulturella perspektivet inte är förenat 

med någon särskild pedagogik eller skola. 

 

Barnet lär sig ordets betydelse i språkligt samspel med de vuxna i deras omgivning. Barnet 

tillägnar sig inte sitt språk själv utan det är de vuxna som ger barnet ordens betydelse och 

bestämmer utvecklingen av deras språk. Barnet följer efter de vuxnas språk och tar till sig den 

verkliga innebörden i orden som de vuxna redan har bestämt och givit till barnet i färdigt 

skick. Barnet behöver ett konkret föremål för att ta till sig betydelsen av rätt begrepp för att 

senare kunna använda ordet på lämpligt vis. Ordet kan sedan stärkas eller försvagas i 

förbindelse med ännu fler föremål, associationen till ordet är föränderlig. Associationen kan 

förändras allt eftersom barnet utvecklar sitt språk, men ordet i sig är oföränderligt. När barnet 

får ord som ligger i dess rätta mognadsnivå påbörjas en dialog mellan barnet och den vuxne. 

Detta eftersom den vuxne i barnets omgivning, genom språklig kommunikation med barnet, 

bestämmer och styr in barnet i en bestämd riktning som utvecklingen ska ta (Vygotskij 2001).  

 

Barnet ska enligt Vygotskij (2001) få möta utmaningar som ligger strax över deras egen 

förmåga, för att de ska komma vidare i sin utveckling. Utmaningarna får inte bli så svåra att 

barnet inte klarar av det. Barnet lär inte sådant som det redan kan på egen hand, inte heller lär 

barnet sig något som det inte förmår sig att lära, utan detta sker i samarbete med en vuxen 

som handleder. Det grundläggande för barnet är att lära sig något nytt. Vygotskijs 

utvecklingzon, förklarar Säljö (2010), är den zon barn befinner sig i när vuxna vägleder 

barnet. Barnet är beroende av den vuxne för att förstå och utveckla sitt språk. Språk och 

kommunikation är, enligt Säljö (2005), en viktig del i det mänskliga lärandet. Genom språket 

kommunicerar vi erfarenheter och iakttagelser men även lärdom och förståelse utvecklas. 

Språket är det redskap som vi behöver för att lära av andra. Enligt Säljö (2010) framhåller 

Vygotskij språket som redskapens redskap. Vidare beskriver Säljö (2010) mediering som ett 

begrepp för verktyg eller redskap som genom sin användning gör att vi förstår vår omvärld 

och utvecklar förmågor att agera i den. De språkliga redskapen är tecken och symboler som 

används för att tänka och samtala, medan de materiella eller fysiska redskapen hjälper oss att 

utföra handlingen. Redskapen redogörs av författaren som språkliga och materiella. Används 

de två tillsammans får det en funktion. Detta i sin tur kallas för kulturella redskap, exempelvis 

en bok som innehåller både ett intellektuellt redskap och fysiskt material. Bokstäverna är det 

intellektuella redskapet och boken är det fysiska materialet. Boken är ett verktyg för att 

utveckla språk. Språk är ett medierande redskap, enligt Vygotskij, som innebär att språk ska 

ses som ett teckensystem som vi uttrycker oss genom. Det är genom talet och skriften som 

människor kommunicerar och skapar en gemensam förståelse med varandra.  

 

Enligt Øzerk (1998) är Vygotskij en av de första forskarna att studera tvåspråkighet och dess 

utveckling. Vygotskij beskriver att språket är ett socialt medel och framhåller att ju fler språk 

en människa kan desto fler verktyg får tanken till sitt förfogande. Vygotskij anser att om barn 
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har ett väl utvecklat förstaspråk har barnet lättare att lära sig ytterligare språk. Ett förstaspråk 

utvecklas enligt Vygotskij (2001) nerifrån och upp, förstaspråket lärs in omedvetet och utan 

avsikt. Ett andraspråk däremot lärs in uppifrån och ner, exempelvis börjar inlärningen med 

grammatik och konstruktion av olika fraser. Förstaspråkets utveckling är då fri och spontan 

och uppfylls när de språkliga formerna medvetandegörs. Andraspråkets utveckling däremot är 

motsatsen till förstaspråkets utveckling. Utvecklingen i andraspråket börjar när man medvetet 

använder språket, kan använda det villkorligt och det fullbordas genom det fria och spontana 

språket. 
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6. Metod 
I det här kapitlet beskrivs metoderna för intervju som används i studien och enkät som 

användes i den tidigare studien vi gjorde. Presentation av urval, tillförlitlighet och giltighet, 

pilotintervju, etik samt hur tillvägagångssättet har gått till. 

6.1 Metodval  

Syftet med studien var att undersöka förskollärares arbete med att möjliggöra utvecklingen av 

flerspråkiga barns förstaspråk, samt få en fördjupad inblick i vilka möjligheter och hinder de 

möter i arbetet. Vi valde intervjuer som metod eftersom det passade när vi ville undersöka hur 

förskollärarna arbetade utvecklande med barnens förstaspråk. Vi var intresserade av deras 

erfarenheter, därför lämpade sig kvalitativ metod väl, på grund av att den används när 

forskaren vill undersöka informanternas upplevelser kring ett ämne. En kvalitativ studie ger, 

enligt Trost (2012), möjlighet till förståelse för människors sätt att reagera och resonera.  

 

Vårt syfte med enkätundersökningen var att undersöka hur pedagoger i förskolor arbetar med 

barns modersmål. Vi valde därför att använda en kvantitativ metod med öppna frågor som 

analyseras kvalitativt. Enligt Trost (2012) kommer ordet enkät från franskan och betyder att 

frågor besvaras av den svarande själv. Det är viktigt att ha syftet och frågeställningarna klara 

innan utformningen av enkäten börjar, för att få fram rätt resultat.  

6.1.1 Intervju och enkät 

I den här studien genomfördes kvalitativa intervjuer med semistrukturerad intervjuguide. Det 

gjordes för att få så uttömmande och omfattande svar som möjligt från förskollärarna som 

intervjuades (Fejes & Thornberg, 2015). Kihlström (2007) beskriver att kvalitativa intervjuer 

handlar om att intervjua de som har erfarenheter kring det ämne som behandlas i intervjun. En 

kvalitativ intervju kan liknas vid ett vanligt samtal, men som har ett bestämt fokus där man 

håller sig till ett ämne som intervjuaren bestämmer. Det är av vikt som intervjuare att ha sin 

egen förförståelse om ämnet för att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. Det är 

informanternas svar som är betydelsefulla. 

  

Enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär en semistrukturerad intervju att de utförs enligt en 

intervjuguide med öppna frågor samt eventuella följdfrågor. Trost (2010) beskriver öppna 

frågor som i låg grad är strukturerade, det vill säga frågor utan svarsalternativ. Kihlström 

(2007) förklarar att följdfrågor till öppna frågor bör följa informanternas tankar och ordningen 

är då inte förutbestämd. 

 

I den tidigare studien som vi genomfört användes enkät som metod. Enkät kan vara ett 

verktyg för att ta reda på hur de tillfrågade arbetar med innehållet i verksamheten (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014). När det handlar om kvantitativ studie så ställs frågor såsom 

hur många, hur vanligt eller hur ofta något sker i verksamheten (Trost, 2012). Kvantitativa 

frågor är det samma som slutna frågor. Då kan det svarsalternativ som bäst stämmer överens 

med den egna åsikten ringas in eller kryssas för, vilket vi valde att ha i vår enkätundersökning 

tillsammans med öppna frågor. Öppna frågor ger de tillfrågade möjlighet att besvara en enkät 

med egna ord (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014).  

6.1.2 Urval 

Vårt urval till intervjuerna bestod av åtta förskollärare som är svensktalande samt en 

förskollärare till en pilotintervju. Informanterna arbetade på åtta olika förskolor där vissa är 

placerade i mer invandrartäta områden än andra. Trost (2012) benämner vikten av att hitta rätt 
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urval av förskollärare som är representativa i rätt avseende. Urvalet för denna studie består 

dels av förskollärare som arbetade i förskolor där majoriteten av barnen har ett annat 

förstaspråk än svenska och dels av förskollärare som arbetar i förskolor där andelen barn med 

annat förstaspråk än svenska är en minoritet. Informanterna var alla enspråkiga förskollärare 

som pratar svenska. Svaren blir enligt Kihlström (2007) mer tillförlitliga om informanten 

berättar om händelser som personen själv varit med om. Trost (2010) framhåller att urvalet 

bör vara en blandad grupp inom samma yrkeskategori. Vårt urval av deltagare i studien 

grundade sig därför på förskollärare som var yrkesverksamma och arbetade i 

förskoleverksamheten. Förskolorna som informanterna arbetade på var belägna i olika 

samhällsmiljöer där antalet flerspråkiga barn i barngrupperna var varierande, allt från några få 

flerspråkiga barn till hela barngrupper med flerspråkiga barn. Vårt urval av deltagarna i 

enkätundersökningen grundar sig på pedagoger som arbetade i förskolor i en mindre kommun. 

I enkätundersökningen deltog elva pedagoger från tre förskolor. Förskolorna var belägna i 

liknande samhällsmiljöer som de förskolor som medverkade i intervjuerna. Deltagarna i 

enkätundersökningen är inte de samma som informanterna i intervjuerna.   

6.1.3 Informanterna 

I resultatet används fingerade namn på informanterna som intervjuades. Nedan följer en 

beskrivning av informanterna. Deltagarna i enkätundersökningen var anonyma därför 

redovisas inga namn.  

 

Laila arbetar på en småbarnsavdelning som ligger i ett flerspråkigt bostadsområde i ett större 

samhälle, där nio av tretton barn har annat förstaspråk än svenska. Där talas sju olika språk 

förutom svenskan. Förskolan har för tillfället hjälp av kvinnor från Somalia och Syrien som 

kommer via SFI.  

 

Charlottes förskoleavdelning ligger i ett flerspråkigt bostadsområde i ett större samhälle och 

består av barn som är i ålder tre till sex år där alla har ett annat förstaspråk än svenska. Det 

talas fyra olika språk bland barnen. Där finns tillgång till arabisktalande modersmålspedagog 

som är anställd på 75% 

 

Jennifer arbetar med barn som är fyra till sex år. Fem av tjugoen barn har ett annat förstaspråk 

än svenska. Bland de fem barnen talas fyra olika språk. Dessa barn är barn till andra 

generationens invandrare, där både föräldrar och barn är födda i Sverige. Förskolan ligger i ett 

större samhälle. Har inte tillgång till modersmålspedagog. 

 

Johannas förskola ligger i ett mindre samhälle och består av barn mellan ett och sex år. Av de 

tjugotre barnen så har cirka hälften ett annat förstaspråk. I barngruppen talas fem olika språk 

förutom svenska. Modersmålspedagog finns inte i verksamheten. 

 

Carolas barngrupp består av barn som alla talar ett annat förstaspråk än svenska. Barnen är 

mellan ett och tre år. Det talas fyra språk bland barnen. Förskolan ligger i ett mindre samhälle 

med placering i ett bostadsområde som är flerspråkigt. Har tillgång till modersmålspedagog 

på somaliska och vietnamesiska/kinesiska som kommer en halv dag varannan vecka på varje 

språk. 

 

Anna arbetar på en ensamavdelning i ett mellanstort samhälle, där barnen är ett till sex år. 

Hon har sjutton barn på avdelningen och tre har ett annat förstaspråk än svenska. De tre 

barnen talar ett och samma språk. Tillgång till modersmålspedagog saknas. 
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Lisas barngrupp består av barn som talar fyra olika språk. Barngruppen består av tjugofyra 

barn varav hälften har ett annat förstaspråk än svenska. Barnen är mellan cirka tre till fyra år. 

Förskolan har flera avdelningar och ligger i ett mellanstort samhälle. Avdelningen har en 

arabisktalande kvinna som arbetar 75 % i barngruppen. Hon är anställd vi arbetsförmedlingen. 

 

Ulrikas barngrupp består av barn där alla talar ett annat förstaspråk än svenska, där barnen är 

fyra till sex år. Tre olika språk är representerade i gruppen. Förskolan är en ensamavdelning i 

ett flerspråkigt bostadsområde. Har tillgång till modersmålspedagog på somaliska och 

vietnamesiska/kinesiska som kommer en halv dag varannan vecka på varje språk. 

 

Marias avdelning finns i en förskola som består av flera avdelningar beläget i ett medelstort 

samhälle. Det finns tjugo barn mellan tre och fyra år. Av de tjugo barn är det sju barn som har 

ett annat förstaspråk än svenska och alla talar olika språk. Modersmålspedagog saknas på 

avdelningen. 

6.1.4 Etik 

I det missivbrev (bilaga 1) som skickades ut till informanterna innan intervjun genomfördes, 

samt i det följebrev (bilaga 2) som skickades ut i samband med enkäterna redogjorde vi för 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer. Det första är 

informationskravet som innebar att vi informerade förskollärarna och pedagogerna både 

muntligt och skriftligt om syftet med vår studie, samt att det är frivilligt att delta i studien. Det 

andra kravet är samtyckeskravet där förskollärarna och pedagogerna informerades om deras 

rätt att själv bestämma om sin medverkan och att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

utan att det medför negativa följder. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet där vi 

informerade förskollärarna och pedagogerna att deras medverkan är anonymt och utan risk för 

att deras identitet ska avslöjas samt att obehöriga kan ta del av uppgifterna. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet där insamlade uppgifter endast kommer användas i den här 

studien. 

6.1.5 Pilotintervju 

Vi genomförde en pilotintervju för att testa frågorna i intervjuguiden samt vår förmåga att 

intervjua. Även Lantz (2013) förespråkar pilotintervjuer. Där beskrivs att frågorna kan bli 

tydligare och mer förståeliga för oss som intervjuare. Under en pilotintervju prövas det om 

frågorna besvarar syftet i studien. Efter genomförd pilotintervju är det bra att få en 

återkoppling från testpersonerna i pilotintervjun. Det görs för att få veta vilken kvalité som 

frågorna håller, samt att som intervjuare få tilltro till sin egen förmåga. Förskolläraren som 

deltog i pilotintervjun ansåg att frågorna var intressanta och väckte ett intresse för det 

kommande resultatet i studien. Efter genomförd pilotintervju bearbetades några av frågorna 

för att tydliggöra vårt syfte i studien.  

6.1.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Kvalitet är ett begrepp, förklarar Fejes och Thornberg (2015), som betecknar en väl 

genomförd kvalitativ studie där tillförlitligheten och giltigheten är hög. Tillförlitlighet handlar 

om noggrannhet under forskningsprocessen och hur trovärdiga resultat studien får. Frågorna 

utformades noggrant för att kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar. Enligt Trost 

(2010) är tillförlitlighet en mätning som är stabil vilket innebär att en mätning inte utsätts för 

slumpinflytelser, alla informanterna får samma fråga. Samma frågor ställdes under intervjun 

till informanterna, men beroende på svaren de gav så ställdes olika följdfrågor för att fördjupa 

innehållet, eftersom följdfrågor användes blev tillförlitligheten inte lika hög men bidrog till ett 

djupare innehåll. Kihlström (2007) tydliggör att om det finns två som intervjuar vid samma 
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tillfälle så ökar tillförlitlighet i studien. Två utav intervjuerna genomfördes med två 

intervjuare till en förskollärare detta för att det enligt Kihlström ökar studiens tillförlitlighet. 

En nackdel kan dock vara att de som intervjuas kan känna ett obehag för situationen. Detta 

uppmärksammades vilket ledde till att resterande intervjuer genomfördes med endast en 

intervjuare. Ytterligare sätt för att öka tillförlitligheten kan vara att spela in intervjun, i vårt 

fall på diktafon. Detta för att få med allt som sägs under intervjun. 

 

Kihlström (2007) redogör, för att giltigheten ökar om man gör en pilotintervju på en grupp 

som liknar de som senare ska delta i studien. Därför genomfördes en pilotintervju för att testa 

intervjufrågorna, därmed ökades giltigheten i studien. 

 

I kvantitativa studier som vår enkät används begreppen reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

handlar om att en mätning är stabil det vill säga att situationen ska vara lika för alla. Inom 

reliabilitet finns fyra komponenter. Kongruens är likhet mellan frågor. Enkäten i 

undersökningen såg lika ut för alla deltagare. Precisionen blir större ju lättare det är att fylla i 

svaren. Objektiviteteten är högre ju liknande svar som ges och konstansen tar upp 

tidsaspekten som är beständig över tid och inte ändrar sig. Enkätundersökningen genomfördes 

under en kort, begränsad tid vilket bidrog till ökad reliabilitet. När det kommer till validitet 

handlar det om studiens giltighet, enkäten ska mäta det den är avsedd att mäta (Trost 2012).  

6.2 Tillvägagångssätt  

Enkätundersökningen som den här studien utgår från, genomfördes av oss 2015. Resultatet i 

enkätundersökningen lämnade ytterligare frågor som vi ville få besvarade och är därför en del 

i den här studien som har utökats med intervju som metod. Det första som gjordes i den här 

studien var att formulera intervjufrågor och missivbrev tillsammans av oss alla tre. När 

missivbreven var utskickade och vi inväntade svar om deltagande i studien påbörjades 

insamlingen av aktuell litteratur och forskning till bakgrundskapitlet. När pilotintervjun 

genomförts påbörjades de övriga intervjuerna. Större delen genomfördes av en och samma 

person som även transkriberade intervjuerna. Under tiden som intervjuerna och 

transkriberingen gjordes, pågick arbetet med att skriva bakgrunden av oss andra två. När 

intervjuerna och transkriberingen var genomförda fortsatte skrivandet av bakgrunden av oss 

alla tre. Den här uppdelningen gjordes för att spara tid. Resterande delar i studien utfördes 

tillsammans. 

6.2.1 Genomförande intervju 

Kontakten med de olika förskollärarna togs via mail. Mail skickades till olika förskolor och 

förskolechefer där vi frågade om de hade intresse av att medverka i vår studie genom en 

intervju. I samband med tillfrågandet om deltagande i vår studie skickades ett missivbrev med 

som en bilaga. Missivbrevet innehöll information om vår studies syfte, frågeställningar och de 

forskningsetiska principerna. Det innehöll också våra kontaktuppgifter. Detta resulterade inte 

i några svar från de tillfrågade förskollärarna. Efter att vi inte fått några svar på mejlen som vi 

skickat ut så valde vi personligen att kontakta förskollärare. Kontakten skedde då via telefon 

eller mejl riktade personligen till förskollärarna. Detta gav ett bättre resultat och vi hade nu 

tillräckligt många förskollärare som visade intresse för att delta i vår studie. Vi kom då 

överens om plats, tid och dag då intervjuerna skulle genomföras. Intervjuerna genomfördes på 

informanternas förskolor i avskilda rum för att inte bli störda. Vi valde att åka till 

informanternas förskolor för att underlätta för dem. 

 

Frågorna (bilaga 3) till studien utformades av oss och provades sedan under en pilotintervju. 

Efter pilotintervjun uppmärksammade vi att informanten gav svar på hur det svenska språket 
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skulle utvecklas, inte hur de möjliggör utvecklingen av de flerspråkiga barnens förstaspråk, 

som är syftet med vår studie. För att förtydliga syftet med studien valde vi därför att i de 

kommande intervjuerna läsa upp målet ur läroplanen som ligger till grund i studien. Detta för 

att förtydliga syftet med våra intervjufrågor.  

 

Innan intervjun påbörjades med de olika förskollärarna så informerade vi dem återigen om att 

intervjun kommer att spelas in på diktafon, att full anonymitet råder och att vi förhåller oss till 

de forskningsetiska råden. Intervjuerna genomfördes på en avskild plats för att förskollärarna 

skulle kunna genomföra intervjun i förtroende och utan risk för att bli störda.  

6.2.2 Genomförande enkät 

Vi började med att utforma vår enkät, därefter kontaktades olika förskolor för att tillfråga dem 

om deltagande i vår enkätundersökning. Innan enkäterna delades ut till respektive förskola så 

ringde vi för att presentera oss och delge dem information angående studien. Enkäten (bilaga 

4) delades sedan ut till deltagarna i studien. Vid insamlingen av enkäterna så hämtade vi dem 

personligen på respektive förskola och tackade för deras medverkan. Det totala antalet 

utskickade enkäter var tolv och antalet besvarade enkäter var elva. Bortfallet blev därmed en 

enkät. Enkäten bestod av tolv frågor med en blandning av öppna och slutna frågor. 

Sammanställningen av materialet började när samtliga enkäter var hämtade. När en 

undersökning inte är så stor kan man sitta och bläddra och sortera i högar bland de ifylla 

enkätsvaren enligt Trost (2012). Det gjorde vi eftersom enkäterna inte var så många till 

antalet. Handlar det om större undersökningar, med större mängd material som består av cirka 

femtio frågeformulär bör en annan teknik användas anser Trost (2012). Så många enkäter 

omfattade inte undersökningen, därför lämpade sig den första metoden väl. Enkäterna 

sorterades i högar och bläddrades i allteftersom vi sammanställde fråga för fråga. 

6.2.3 Analys av intervjuer och enkäter 

Resultatet från enkätundersökningen 2015 analyserades återigen men nu utifrån den här 

studiens syfte, frågeställningar och resultat för att hitta likheter och skillnader i de båda 

studierna. Utgångspunkten i analysen av intervjumaterialet utgick ifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Både resultatet från enkätundersökningen och från intervjuerna är 

analyserade tillsammans utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Vi har utgått ifrån Vygotskijs 

syn på hur barn lär sig ett språk i samspel med vuxna. Det gäller enligt Patton (2002) att i 

kvalitativa studier identifiera mönster och få fram den betydelsefulla meningen med det 

insamlade materialet. När samtliga intervjuer var genomförda transkriberades det inspelade 

intervjumaterialet. Därefter skrevs textdokumenten ut för att vi alla tre skulle kunna ta del av 

materialet samtidigt och sammanställningen av materialet påbörjades. Kvale och Brinkmann 

(2009) redogör för olika verktyg som används för att undersöka och sammanställa material i 

en kvalitativ studie. Vi började läsa igenom det transkriberade materialet alla tre och 

markerade kortare formuleringar som vi ansåg vara viktiga för att besvara syftet. Detta 

beskriver Kvale och Brinkmann (2009) som koncentrering, vilket betyder att väsentlig data 

från transkriberingarna sorteras ut från den stora textmassan. Vi analyserade sedan 

intervjumaterialet genom att gå igenom intervjufrågorna var för sig för att hitta likheter och 

skillnader i materialet, vilket underlättade när vi skulle jämföra och urskilja svar utifrån våra 

intervjufrågor. Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapades kategorier som blev 

passande rubriker i vår resultatdel: Förskollärarnas uppdrag, Förskollärarnas arbetssätt med 

flerspråkiga barns språkutveckling samt Möjligheter och hinder i arbetet med flerspråkiga 

barns förstaspråk. Kvale och Brinkmann (2009) nämner det som kategorisering när det 

insamlade materialet delas upp i kategorier utefter upprepande begrepp. Tolkning är 

ytterligare ett verktyg som beskrivs. Det innebar att vi fördjupade oss i texterna och gjorde vår 
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egen tolkning av materialet. Vi använde oss av flera olika tekniker i vårt analysarbete, 

exempelvis hittade vi mönster, sammanställde material, räknade och jämförde antal språk. 

Dessa olika tekniker benämns av Kvale och Brinkmann (2009) som ad hoc-tekniker och är 

ytterligare ett verktyg inom intervjuanalys.  
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7. Resultat 
I avsnittet redovisas resultaten av de intervjuer och enkäter som genomförts. Vi har utgått 

ifrån vårt syfte, frågeställningar och teorival. De redovisas tillsammans under avsnitten: 

Förskollärarnas uppdrag, Förskollärarnas arbetssätt samt Möjligheter och hinder i arbetet 

med flerspråkiga barns förstaspråk. 

7.1 Förskollärarnas uppdrag 

Samtliga förskollärare beskriver under intervjuerna att de är införstådda med målet i 

läroplanen där det beskrivs att förskollärarna ska sträva efter att utveckla barns förstaspråk 

såväl som svenska. Några uttrycker svårigheterna med målet. Många av förskollärarna 

uttrycker att det är det svenska språket som de lyfter mest i verksamheten. Charlotte säger att 

målet i läroplanen behöver diskuteras hur det ska tolkas. 

 

“Eftersom att jag känner mig lite osäker så tänker jag ju att 

det borde finnas fler sätt och tillgodose det läroplansmålet. 

Om dom vill att vi ska arbeta med det. Jag kan ju inte som 

svensk utveckla någons modersmål som jag inte kan. Det är 

viktigt att uppmuntra och säger att det är jättebra att dom 

kan dessa ord på sitt språk. //.. Men utveckla deras 

modersmål känner jag inte att jag kan göra. Det får ske 

genom modersmålsträning.” 

                                                                 (Charlotte) 

 

I citatet ovan berättar Charlottes hur hon tänker kring målet i läroplanen då hon ser 

svårigheter i att utveckla ett förstaspråk som hon själv inte behärskar. De övriga 

förskollärarna utryckte inget mer om läroplansmålet förutom att de kände sig bekanta med 

målet men upplevde samtidigt svårigheter med uppdraget. 

 

Flertalet av förskollärarna i intervjuerna anser att förskollärarens uppdrag är att lära barnen 

svenska. Charlotte säger också att de kan inspirera till att prata sitt förstaspråk genom att lyfta 

och ha en positiv syn på barnens förstaspråk. Detta kan göra barnen stolta över sitt språk när 

klimatet är tillåtande. 

 

“Jag har ju svårt att se att vi kan ha en sådär jättestor roll 

om man inte har modersmålstränare. Utan det största 

fokuset är ju att lära sig svenskan för vår del. Rent krasst är 

det så.” 

                                                                  (Charlotte) 

 

Ovanstående förskollärare anser att det största fokuset är att lära barnen svenska. Johanna 

anser att förskolans roll är att stötta både barnens förstaspråk och svenskan. Flertalet menar att 

förskollärarnas uppdrag även är att uppmana föräldrarna till att använda sitt första språk 

hemma. Förskollärarna framhäver olika sätt att se på sitt uppdrag, då några ansåg att svenskan 

skulle utvecklas hos barnet och några att det var både svenskan och förstaspråket som skulle 

utvecklas. 

 

Majoriteten av förskollärarna har inte fått kunskaper i att stödja de flerspråkiga barnen i sitt 

förstaspråk genom sin utbildning. De kunskaper de har är de som de fått genom att läsa 
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litteratur och kompetensutveckling. De flesta förskollärarna beskriver att de arbetar efter egna 

erfarenheter och utbyten kolleger emellan. 

 

“Man har skaffat sig mycket egna erfarenheter sen kanske 

man inte hunnit få det och bli beprövade erfarenheter, 

vilket är ett gediget arbete om man ska hinna med.” 

                    (Laila) 

 

Utifrån Lailas svar ser vi att de egna erfarenheterna är några av förskollärarnas enda 

kunskaper då flertalet av förskollärarna vill ha mer kunskap inom ämnet. De efterfrågar 

kompetensutveckling om forskning och kunskap om språk i andra kulturer. En av 

förskollärarna säger att hon inte behöver mer kunskap just nu vilket visas i citatet nedan. 

 

“Inte som det ser ut nu på den här förskolan. Det skulle 

vara om man till exempel får många flyktingar från samma 

land då skulle man behöva ha mer stöd. //.. som det ser ut 

nu behöver jag inte mer kunskap.” 

                                                                            (Jennifer) 

 

Det här citatet visar att det inte är alla förskollärare som är i behov av mer kunskaper i att 

stödja flerspråkiga barns förstaspråk. En möjlig tolkning kan vara att föräldrarna till de 

flerspråkiga barnen på Jennifers förskola inte lägger så stor vikt vid förskollärarnas uppdrag 

som är att utveckla barns förstaspråk.  

7.2 Förskollärarnas arbetssätt med flerspråkiga barns 
språkutveckling 

Vi undersökte om barnens vårdnadshavare är delaktiga i arbetet med barnens förstaspråk och i 

så fall på vilket sätt. Resultatet visar att hälften av de tillfrågade har föräldrar som till stor del 

inte är delaktiga. Ett fåtal har föräldrar som är delaktiga till viss del, samarbetet sker när 

föräldrarna ombeds att skriva ord på barnens förstaspråk som sedan används i samlingar. Vid 

inskolning- och utvecklingssamtal informeras föräldrar om samarbete kring barnens 

språkutveckling. Flera av förskollärarna förtydligar att de uppmanar föräldrar att prata sitt 

förstaspråk med barnet. 

 

“Vi uppmuntrar barnen att alltid prata sitt språk. Vi säger 

aldrig att de inte får prata sitt språk, sitt modersmål. Och 

pratar de med mig på sitt modersmål så försöker jag förstå 

så kan man ju vissa ord och fraser. Men att vi ändå pratar 

med föräldrarna om vikten av att de pratar sitt språk.” 

 

    (Laila) 

 

Laila uttrycker att hon uppmuntrar föräldrar och barn att tala sitt förstaspråk. Det framkom att 

några av förskollärarna framhåller föräldrarnas önskan om att barnet enbart ska få prata 

svenska i förskolans verksamhet. Johanna uttrycker att en del föräldrar inte lägger någon 

större vikt vid att förskolan ska utveckla barnens förstaspråk utan är bara glada om de är på 

förskolan och lär sig svenska. 
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“Vissa föräldrar vill inte att sina barn ska prata sitt 

modersmål. De vill att barnen ska anpassa sig.” 

                            (Johanna) 

 

Tambursituationen kan vara en möjlighet till samverkan med föräldrar. Lisa berättar om hur 

de använder sig av en fotoram som visar förskolans vardag och där barn kan återberätta 

händelser som skett under dagen för sina föräldrar på sitt förstaspråk. Johanna beskriver 

tambursituationen svår och problematisk när föräldrarna pratar sitt förstaspråk med barnen. 

Situationen kan upplevas obekväm då man enligt förskolläraren inte förstår och kan delta i 

samtalet. 

 

Anna berättar att hon vid föräldrasamtal frågar föräldrarna om grammatiken och ordförrådet i 

deras språk. Anna anser att hon får en annan förståelse och kunskap om hur språket är 

uppbyggt.  

 

”Vi har förr haft vietnamesiska barn i vår barngrupp och 

de har inte alls grammatik. Plural finns inte. Därför är det 

viktigt att vi pedagoger frågar lite om hur språket är 

uppbyggt.” 

           (Anna) 

 

Språksamtal tillsammans med föräldrar kan enligt Laila vara ett sätt att hitta barnets 

språkdomäner och i vilka situationer barnet använder sitt förstaspråk. Det kan handla om 

vilka tv program barnet ser, om föräldrarna läser böcker eller sjunger på sitt språk. Planering- 

och utvärderingsunderlag kan användas för att få kunskap om barnets språk och användas i 

arbetet med att utveckla barnens förstaspråk. Det visar sig att ingen av pedagogerna använde 

sig av språkportfolio eller språkdomän för att kartlägga hur de flerspråkiga barnen använder 

sina förstaspråk. De redogör för att de använder sig av någon annan form av planerings- och 

utvärderingsunderlag. Laila redogör för sin kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling 

och betonar vikten av att barnet ska få med sig sitt förstaspråk. 

 

”Vi tar emot barnen här i förskolan när de utvecklar både 

modersmålet och svenskan parallellt. De lär inte sig 

somaliska först och sen svenskan. De går ungefär hand i 

hand.” 

                      (Laila) 

 

 

Majoriteten av förskollärarna belyser under intervjuerna olika arbetssätt som de anser 

utvecklar barns förstaspråk. Det kan handla om att som förskollärare lära sig ord och fraser på 

barnens språk. Språkmaterialet “Bornholmsmodellen” och “Språkresan” används av några få, 

där konkret material är en del av innehållet. Lisa lyfter att trygghet och fysisk närhet är en 

viktig del i barns språkutveckling. 

 

“Jag tycker att barnen måste få bli trygga innan de kan 

lära sig ett nytt språk. Man får nästa jobba som på en 

småbarnsavdelning, vara fysiskt nära barnen hela tiden.”

                                  (Lisa)           
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Flertalet av förskollärarna belyser vikten av att lyfta barnens förstaspråk i vardagliga 

situationer såsom vid måltider och påklädning för att främja barnens språkutveckling. Bilder 

som stöd vid dessa situationer framhåller förskollärarna förstärker förståelsen för ordets 

betydelse. Carola uttryckte sig så här då hon förklarar hur de på hennes förskola arbetar med 

att jobba språkutvecklande med flerspråkiga barn: 

 

“Vi sätter upp bilder på djur och då skriver vi på de olika 

språken vid bilden. Till exempel när vi säger att vi ska äta, 

säger vi det på deras språk också. Det gäller att man själv 

kan lite små fraser. 

              (Carola) 

 

Fyra av förskollärarna nämner användning av lärplattan som ett arbetssätt för att utveckla 

barnens förstaspråk. Det kan handla om exempelvis appar, filmer och musik på barnens 

förstaspråk. YouTube och Google translate nämns men med försiktighet på dess innehåll. 

Förskollärarna beskriver att vid användandet av Google translate har översättningen blivit fel 

när de kontrollerat med föräldrar. Även YouTube bör kontrolleras då förskollärarna inte 

förstår vad som sägs eftersom alla texter inte är lämpade för barn. Charlotte uppger att de har 

gjort böcker i lärplattan där förskollärarna läser in bokens text på svenska och 

modersmålspedagogerna, när de finns tillgängliga i verksamheten, läser in på sina språk. 

Samtliga förskollärare anser det svårt att utveckla barnens förstaspråk. Johanna menar att hon 

inte kan utveckla någons förstaspråk som hon inte kan. Flera av förskollärarna framhåller 

vikten av att introducera svenskan och den svenska kulturen för barnen. Anna uttrycker att 

arbetet med att utveckla flerspråkiga barns förstaspråk behöver utvecklas ytterligare. 

 

”Sen är det ju så hos oss att de ska få mycket svenska, men 

det utesluter ju inte att man jobbar med modersmålet. Men 

vi har nog inte så mycket kunskap i detta, det får jag nog 

säga. I hur man ska och bör jobba med modersmålet.” 

                                                 (Anna)

                                             

För att ta reda på hur pedagogerna synliggör barnens olika språk i verksamheten hade 

deltagarna möjlighet att själva beskriva fritt. Flera utav de svarande beskrev att de 

uppmärksammade FN-dagen genom att barnen fick göra sina länders flaggor som senare 

sattes upp i tamburen. Några beskrev att de hade en etnisk vecka, där barnen fick ta med foto 

och saker från sitt land som de fick berätta om. Däremot beskrev inte pedagogerna på vilket 

sätt de arbetade med olika språk dessa dagar. Ytterligare sätt att synliggöra barnens språk 

kunde vara att lära sig vanliga ord på de olika språken. Några beskrev att de hade ”hej” på 

olika språk i tamburen. 

 

Johanna beskriver att de sätter upp ord på väggarna på varje barns språk, exempelvis hej och 

tack. Majoriteten av förskollärarna uppgav under intervjuerna att de använder böcker som 

arbetssätt när det gäller utvecklandet av barnets förstaspråk. De menar att det är en bra metod 

att använda sig av. Laila ger exempel på böckerna Knacka på och Alla får åka med. Det är 

böcker med mycket upprepning och igenkännande som barnen uppskattar. Hon beskriver att 

dessa böcker och även rim och ramsor med upprepningar leder till att barnen får höra och 

upprepa samma ord flera gånger. 

 

Vi ville undersöka om det fanns böcker på barnens modersmål och hur de användes på 

förskolorna. Resultatet visade att endast ett fåtal av förskolorna hade böcker på barnens 
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modersmål. De som svarade att böcker på barnens modersmål fanns i verksamheten beskrev 

tvillingböcker som pedagogerna först läste på svenska för att sedan låta 

modersmålspedagogen läsa samma bok men på barnens olika modersmål. En pedagog menar 

att de mest läser svenska böcker som modersmålspedagogen sedan översätter. Barnen får låna 

hem böcker på sina förstaspråk från förskolan för att föräldrarna ska kunna läsa böckerna 

deras förstaspråk för barnen. Ett annat sätt att uppmuntra föräldrarna till att läsa på sina 

förstaspråk är att upplysa dem om biblioteket, där de kan låna böcker på sina förstaspråk. 

Dock påpekar Ulrika att man som förskollärare bör ha i åtanke att föräldrarna kan vara 

analfabeter och inte kan läsa böcker för sina barn. 

 

Vi bad pedagogerna fritt beskriva med egna ord förslag på arbete med barnens modersmål. 

Samordning i kommunen kring barns modersmål är under utveckling beskriver en pedagog, 

där erfarenhetsutbyte mellan pedagoger ska ske på gemensamma fortbildningsträffar. En 

pedagog beskriver förslag på arbete med barns modersmål genom att använda sig av konkret 

material. En pedagog benämner då en sak på svenska, därefter får barnet berätta vad den 

saken heter på sitt modersmål. 

 

Det visar sig att flera av förskollärarna lyfter fram vikten av att ha tillgång till modersmålsstöd 

i förskolan. Fyra av nio förskollärare svarade att de inte har någon modersmålspedagog i sin 

verksamhet. Om stöd finns kan det se olika ut. Charlotte beskriver att de har tillgång till en 

modersmålspedagog i barngruppen kontinuerligt vilket enligt henne är en stor fördel eftersom 

modersmålspedagogen är med barnen i alla de vardagliga situationerna. Ett annat sätt att finna 

stöd i barnens förstaspråk är att ta hjälp via svenska för invandrare (SFI).  Laila beskriver att 

de har anställt en somalisk kvinna via SFI på avdelningen bredvid då det somaliska språket är 

ett förstaspråk många barn talar på förskolan. Hon används som språkstöd även på Lailas 

avdelning. Laila säger även att de har tagit hjälp av en syrisk kvinna som gör sin praktik hos 

dem via SFI. Hennes uppgift är att vara ett språkstöd för de nyanlända barnen. Ulrika berättar 

att de haft en anställd modersmålspedagog i verksamheten men av ekonomiska skäl finns inte 

den tillgången kvar. Idag har de tillgång till modersmålsstöd en gång varannan vecka och då 

endast i ett fåtal timmar. 

 

”Modersmålstränaren var som en bro mellan språken och 

kulturerna och kunde berätta. Kulturen är mer än språken 

många gånger.” 

                  (Ulrika) 

 

Carola anser att modersmålsstöd är en stor tillgång i förskolan, men att ekonomin begränsar 

tillgången till det. 

 

”Jag hade önskat att en personal hade det språket som 

barnen talade. Vi har haft personal här förr som talade 

Vietnamesiska. Hon jobbade halvtid och det fungerade 

jättebra. Det fungerade jättebra med föräldrar också, men 

fick inte vara kvar av ekonomiska skäl.” 

             (Carola) 

                 

Jennifer uttrycker att behovet inte finns av modersmålspedagog. Detta beror på att de barn 

som har annat förstaspråk än svenska har föräldrar som gjort motstånd till att utveckla deras 

förstaspråk i förskolan. Majoriteten av förskollärarna uttrycker en önskan om att ha 

modersmålspedagog i sin verksamhet. Bristen på modersmålspedagoger tror förskollärarna 
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beror på ekonomi och färre antal barn med samma förstaspråk i gruppen. Charlotte belyser 

bristen av utbildade modersmålspedagoger och att förskolan ofta saknar stöd av 

modersmålspedagog i minoritetsspråken. Charlotte menar vidare att det är både för och 

nackdelar med modersmålspedagoger på alla språk. Hon anser att det är ohållbart och att man 

inte kan vara så många vuxna i en barngrupp. 

 

“På ett sätt är det bra när man samlar ihop så många barn 

med samma modersmål. Men i den här gruppen blir 

svenskan lite lidande.”  

          (Charlotte) 

7.3 Möjligheter och hinder i arbetet med flerspråkiga barns 
förstaspråk 

Att barnen får lära sig att det finns flera och olika språk i vår omvärld samt berikas av 

varandra och våra olikheter är något som några av förskollärarna lyfter som en möjlighet i 

arbetet med flerspråkiga barns förstaspråk. Charlotte anser att det är betydelsefullt att barnen 

förstår att deras förstaspråk är viktigt och en del av deras identitet. Det ger dem 

självförtroende. Förskollärarna framhåller även att det kan vara en utmaning att arbeta med 

flerspråkiga barn men när barnen visar stolthet över sina språk och sin identitet leder det till 

en känsla av att ha lyckats som pedagog. En möjlighet kan enligt Jennifer vara att arbeta med 

olika länder som tema. Då kan barnen ta med saker och visa vad som är speciellt för just deras 

land. Anna lyfter arbetet om mångfald, där de diskuterar med barnen om barn i olika länder. 

Det handlar inte om att lära de andra barnen andra språk utan ge dem en inblick i att det finns 

olika språk. 

 

”Positivt att påvisa för de andra barnen att det finns 

andra språk och att det är en del av vår värld.” 

                  (Anna) 

 

Majoriteten av förskollärarna i intervjuerna anser att det största hindret i arbetet med barns 

förstaspråk är att de inte behärskar språket själva. Det handlar inte om att det finns många 

olika språk i barngruppen utan att man som förskollärare endast behärskar det svenska 

språket. Lisa påpekar att det ofta uppstår frustration från barnen då förskolläraren inte förstår 

dem. Då kan barnen ta till handlingskraft. 

 

”Det är ju svårt och få till när jag inte kan deras språk men 

jag tycker det är roligt och intressant. Jag ser egentligen 

inga hinder.” 

            (Lisa) 

 

Flertalet av de intervjuade uppger ett stort hinder i att det finns så många olika språk 

representerade i barngrupperna. I en barngrupp talas så många som åtta olika förstaspråk 

bland barnen.  Alla språk kan inte ges stöd till eftersom barnantalet i varje språk är för litet. 

 

”Egentligen borde alla som vill ha stöd få modersmålstöd 

kan jag ju tycka. Och det får ju inte alla med tanke på att 

det måste vara ett visst antal barn i gruppen för att få 

stöd.” 

       (Johanna) 
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Gruppstrukturen kan spela stor roll i arbetet med barnens förstaspråk beskriver Charlotte. 

Laila och Charlotte berättar hur de i deras områden diskuterat möjligheter och hinder med 

homogena eller heterogena barngrupper. Ibland kan det ses som en möjlighet menar Charlotte 

om det samlas ihop så många barn som möjligt med samma förstaspråk, men hindret blir då 

att svenskan kan bli lidande. Laila beskriver att barngrupper med blandade förstaspråk också 

kan vara en möjlighet då de svenska barnen förstår det som sägs och görs vilket leder till att 

de barn som inte förstår svenskan lika bra uppfattar situationen rätt.  

 

”När man jobbar med barn med annat modersmål så vill 

det till att man som pedagog pratar mycket. Men man kan 

också tillslut komma på att man tröttnar, det kan bli väldigt 

tungt när man inte får jobba med de svenska barnen som 

draghjälp i språket. [...] Medan om du bara har barn som 

inte förstår får du jobba hårdare och vara väldigt aktiv 

själv för du får inte samma draghjälp. Jag tycker att det är 

en fördel när man har blandningen.” 

    (Laila) 

 

Lisa anser att det är ett hinder att arbetslaget tänker olika om att låta barnen tala sitt 

förstaspråk. Diskussioner har uppkommit om hur man placerar barnen vid exempelvis 

måltiderna. Det finns förskollärare i detta arbetslag som anser att barnen inte ska prata sitt 

förstaspråk, som inte är svenska vid måltiderna.  

 

”Modersmålstränaren är en del i arbetslaget, men en del 

barn behöver mer stöttning av henne och då får de sitta vid 

hennes bord vid maten. Vi har ganska många 

arabisktalande barn som då kan sitta vid samma bord och 

prata sitt språk.” 

                                      (Lisa) 

  

Däremot poängterar Charlotte att de förr haft som policy vid måltiderna att alla barn och 

vuxna ska prata svenska så att alla förstår. Men detta har ändrats i och med att antalet barn 

med annat förstaspråk än svenska har ökat. Detta är då ohållbart. Nu är svenskan minoritet i 

hennes barngrupp. Lisa beskriver för henne en svår situation och ett hinder då de har ett barn 

som talar ett minoritetsspråk samt har ett mindre bra svenskt språk. Problemet ligger i att de 

på hennes arbetsplats inte vet hur de ska placera barnet vid bordet eftersom han varken har 

modersmålspedagog eller andra barn som talar hans förstaspråk. 

 

”Det kan bli väldigt problematiskt när de blir äldre. En 

kollega till mig hade jättestora problem med sin barngrupp 

då barnen pratade väldigt uteslutande sitt språk. Då 

upplevde man som personal att man stod utanför då man 

inte förstår vad som sägs.” 

                                          (Laila) 

 

I ovanstående citat uttrycker Laila att det även kan bli ett hinder om flera barn i barngruppen 

talar samma språk eftersom förskollärarna inte förstår vad säger till varandra. 
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”Vi tänker mycket på hur vi utvecklar det svenska språket 

men inte barnens modersmål.” 

                                                                                (Johanna) 

 

Johanna är inte ensam om det här sättet att arbeta. I stort sett samtliga av förskollärarna menar 

att arbetet med att utveckla det svenska språket är viktigast i deras verksamhet. 

 

“Det är svårt, vet inte hur vi ska kunna göra det. Man lär ju 

sig båda språken parallellt. Jag kan inte göra så mycket 

eftersom att jag inte kan deras språk, mer än att vara 

intresserad.”      

             (Lisa) 

 

I ovanstående citat beskriver Lisa hinder med att utveckla barnens förstaspråk. Hon vet inte 

på vilket sätt det skulle kunna utföras då hon inte kan tala språket. Det enda hon kan göra är 

att visa sig intresserad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



31 

 

8. Diskussion 
I kapitlet som följer redovisas resultatdiskussionen där vi undersökt hur förskollärare arbetar 

med flerspråkiga barns förstaspråkutveckling. Därefter presenteras en metoddiskussion utifrån 

de metoder vi använt oss av i studien. 

8.1 Resultatdiskussion 

Diskussionen av resultatet diskuteras i en löpande text utefter rubrikerna från resultatet.  

Nedan följer diskussionen som utgår från tidigare forskning, teoretisk utgångspunkt samt från 

studiernas syfte och frågeställningar. 

8.1.1 Förskollärarnas uppdrag 

Flera förskollärare poängterar hur de för föräldrar belyser vikten av att de pratar sitt språk 

hemma, som är helt i linje med Ladberg (1996) som anser att det är viktigt att uppmana och 

råda föräldrarna till att använda sitt förstaspråk när de kommunicerar med sitt barn. Svensson 

(2009) menar att det är viktigt att vuxna i barnens närhet tar sig tid att lyssna, men också 

uppmuntra barnet att tala på förstaspråket. Sandvik och Spurkland (2011) framhåller att 

förskollärarna kan uppmärksamma barnens föräldrar på betydelsen av egna texter och 

berättelser. Det kan visa på vilken stor betydelse det har att föräldrarna pratar på det språk de 

behärskar bäst. Majoriteten av förskollärarna i studien benämner att de inte har något specifikt 

samarbete med föräldrarna när det handlar om att möjliggöra utvecklingen av barns 

förstaspråk. Tallberg Broman (2013) menar att en relation som är lyhörd mellan förskola och 

föräldrar har stor betydelse i barnets utveckling och lärande. Flera av förskollärarna 

förtydligar att de uppmuntrar föräldrarna att prata sitt förstaspråk med barnen. Benckert, 

Håland & Wallin (2008) anser att en kontinuerlig dialog mellan förskolan och föräldrar är en 

förutsättning i pedagogernas arbete för barnets språkutveckling. Trots detta var det få 

förskolor som svarade att vårdnadshavarna var delaktiga i arbetet med barnens förstaspråk. 

Vår tolkning är då att om samverkan saknas mellan förskola och hem, kan det ge negativa 

effekter på barnens språkutveckling. Vi kan även läsa i Lpfö 98 (rev. 2010, s.13) att 

vårdnadshavare har ansvaret för barnen och att förskolan är ett komplement till hemmet, 

”förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen”. Det är dock i uppdraget att förskolan ska möjliggöra språkutvecklingen, därför kan 

uppdraget inte ges till vårdnadshavarna.  

 

Det framgår att flera av förskollärarna har föräldrar som önskar att deras barn enbart pratar 

svenska på förskolan. Oavsett språk som föräldrarna väljer att prata med sina barn måste 

förskolans personal enligt Skolverket (2013) respektera föräldrarnas val. Mötet med 

föräldrarna i tambursituationen är enligt en förskollärare en möjlighet till samverkan med 

föräldrar. Användandet av fotoram är ett sätt att visa förskolans vardag och där barn kan 

återberätta för sina föräldrar på sitt förstaspråk. Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008) är 

detta ett sätt att bygga upp ett förtroende på. Genom att visa bilder ges föräldrarna en 

möjlighet till delaktighet då språket är ett hinder i kommunikationen mellan föräldrar och 

förskollärare.  

 

En förskollärare upplevde tambursituationen som svår och problematisk då föräldrarna pratar 

sitt förstaspråk med barnen. Situationen kan upplevas som obekväm då man inte förstår och 

kan delta i samtalet. Men enligt Ladberg (1996) är det viktigt att föräldrarna pratar sitt 

förstaspråk på förskolan. För barnen kan det bli konstigt att prata sitt första språk på förskolan 

med en modersmålspedagog om de aldrig hört sina föräldrar prata sitt förstaspråk på 

förskolan.  
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8.1.2 Förskollärarnas arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling 

En förskollärare uppger att hon vid föräldrarsamtal frågar om grammatiken och ordförrådet i 

deras språk för att få en annan förståelse om hur språket är uppbyggt. Fredriksson och Taube 

(2003) anser att det är av stor vikt att pedagoger som arbetar med barn som har ett annat 

förstaspråk än svenska visar respekt för barnets språk. Under ett språksamtal med föräldrarna 

kan förskolan enligt Skolverket (2013) använda sig av verktyget språkdomän. I detta 

sammanhang är det olika områden som beskriver där barnet använder sitt språk. I 

språkdomänen tydliggörs det i vilka sammanhang barnen talar sina olika språk. Denna metod 

nämnde en förskollärare att hon använde sig av i sina samtal med föräldrarna. Det framhålls 

av Benckert, Håland & Wallin (2008) att ett planerings- och utvärderingsunderlag kan vara 

till god grund vid föräldrasamtal och i det dagliga arbetet med barns förstaspråk. I vårt resultat 

framkom att det inte användes något sådant material utan svarade att de använder något annat 

material. Vi har kännedom om att det i kommunen när undersökningen genomfördes fanns ett 

politiskt beslut på att materialet TRAS ska användas till varje barn. TRAS står för tidig 

registrering av språkutveckling. Det är ett material som bygger på observation av språk i 

dagligt samspel med tillhörande observationsschema och handbok. Materialet vänder sig till 

förskolan och innehåller förslag på språkutvecklande arbetssätt på det svenska språket. TRAS 

ingår i kommunens språkutvecklingsplan som fastställdes 2009 reviderad i januari 2015 av 

Kultur- och utbildningsutskottet och förvaltningens ledningsgrupp. Vår tolkning blir då att det 

är TRAS som de använder som planerings- och utvärderingsmaterial. Därför ställer vi oss 

frågande till att det är TRAS som de har använt, eftersom det i TRAS är barnets svenska språk 

som observeras. För att använda TRAS på barnens förstaspråk krävs det en pedagog som talar 

barnets förstaspråk. Med litteraturen som bakgrund anser vi att språkportfolio eller 

språkdomän hade varit det material som lämpar sig bäst för barn med annat förstaspråk än 

svenska, eftersom ett sådant material tydligare visar på barnets språkutveckling i sina olika 

språk och kan användas av svensktalande pedagoger för att veta utifrån vilken nivå barnet 

befinner sig i förstaspråket.  

 

Flertalet av förskollärarna belyser olika metoder som enligt dem utvecklar barns förstaspråk. 

Ett sätt som majoriteten av förskollärarna uppgav är att de använder böcker som arbetssätt när 

det gäller utvecklandet av barnets förstaspråk. Språken förstärks och förståelsen ökar genom 

att höra sagor på både barnets förstaspråk som andraspråk enligt Benckert, Håland & Wallin 

(2008). En förskollärare uppgav att de lånar ut böcker på barnets förstaspråk som barnet kan 

läsa tillsammans med sina föräldrar eller äldre syskon. Ett hinder kan vara att en del föräldrar 

är analfabeter och inte kan läsa för sina barn. Uppdraget är återigen förskolans och kan inte 

delegeras till föräldrarna. Problemet blir då vem i förskolan som ska läsa böckerna för barnet 

om modersmålspedagog saknas, eftersom exempelvis böcker på arabiska inte är läsbara för 

enspråkiga svenska förskollärare.  

 

Ett annat sätt som förskollärarna menar skulle utveckla barnens förstaspråk är att som 

förskollärare lära sig ord och fraser på barnens förstaspråk. Detta kunde exempelvis vara att 

de tar reda på vad vissa ord heter på deras förstaspråk samt att de benämner vad de äter på 

barnens förstaspråk. Några förskollärare hade satt upp hej på olika språk i tamburen. I 

resultatet framhäver en förskollärare att de sätter upp bilder på exempelvis djur och skriver 

med ord på de olika språken vad bilden föreställer. Detta i vetskap om att barnen inte kan läsa 

och enligt oss kan det leda till förvirring med flera olika språk runt en bild. Vi ställer oss 

frågande till om barnen kan urskilja just sitt eget språk och inte något annat barns språk. Det 

framkom att det fanns förskolor som hade ordet hej uppsatt i tamburen på olika språk samt att 

pedagogerna lärde sig ord på barnens olika språk. Detta kan enligt Svensson (2009) vara ett 

sätt att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Men enligt Puskás (2013) kan detta 
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istället leda till motsägelsefulla situationer då den enspråkiga förskolläraren i sina försök att 

stötta barnen i sina förstaspråk istället stöttar svenskan eftersom de själva inte talar språket. 

Detta blir istället en symbolisk inkludering av barnets språk som inte automatiskt leder till en 

flerspråkig förskola. Vår tolkning blir då att detta inte utvecklar barnets första språk eftersom 

att barn under deras andra levnadsår enligt Svensson (1998) har ett aktivt ordförråd på 200-

300 ord. Barnet har redan ord i sitt ordförråd när de börjar förskolan. När en förskollärare då 

använder så enkla ord som hej och tack på ett flerspråkigt barns förstaspråk kan de omöjligt 

utifrån vår tolkning utveckla barnets förstaspråk. Eftersom Vygotskij (2001) anser att barnen 

ska få möta utmaningar som ligger strax över deras egen förmåga, för att de ska komma 

vidare i sin utveckling. Vår tolkning är att det leder till att de svensktalande barnen och 

pedagogerna lär sig ord på nya språk, samt som Puskás (2013) menar att det blir en symbolisk 

inkludering av barnens språk istället för en utveckling av förstaspråket.  

 

Vygotskij (2001) anser att de vuxna ger barnen begrepp för att förstå och utveckla sitt språk. 

För att barnet ska kunna utveckla sitt förstaspråk i förskolan, gör vi en tolkning att 

modersmålspedagoger har en betydelsefull roll då endast de kan utveckla barns förstaspråk.  

Flertalet av förskollärarna framhävde tydligt under intervjuerna en önskan om fler 

modersmålspedagoger i sina verksamheter. Detta låter logiskt enligt oss eftersom Øzerk 

(1998) beskriver att Vygotskij anser att om ett barn har ett förstaspråk som är väl utvecklat så 

har barnet lättare för att lära sig ett ytterligare språk. Några av förskollärarna saknar helt 

modersmålspedagog på sina förskolor och de som har tillgång till modersmålspedagog har det 

inte kontinuerligt. Ladberg (1996) belyser att det är de små barnen som är i störst behov av 

stöd i sitt förstaspråk. Även Sandvik och Spurkland (2011) anser det betydelsefullt med 

tvåspråkiga förskollärare eller modersmålspedagoger liksom Skans (2011) uttrycker det 

betydelsefulla med flerspråkiga pedagoger då förstaspråket ska användas som ett komplement 

till svenskan i den dagliga verksamheten. Vi anser därför med stöd i litteraturen att enda sättet 

att utveckla barns förstaspråk i den svenskspråkiga förskoleverksamheten, är att ha tillgång till 

modersmålspedagog.  

 

Stöttning är något som Sandvik och Spurkland (2011) belyser att man som förskollärare eller 

modersmålspedagog kan använda sig av för att väcka nyfikenhet i barnet till användningen av 

sitt förstaspråk. Resultatet i studien visar att det endast förekom svensktalande förskollärare i 

förskolorna. Om man då som svensktalande förskollärare inte besitter kunskaper i barnens 

förstaspråk kan man inte heller utveckla språket hos barnen. Enligt vår tolkning blir det då 

modersmålspedagogens roll att stötta barnet till användande av sitt förstaspråk. Det kan enligt 

Sandvik och Spurkland (2011); Kultti (2012) handla om att bana väg för barnet genom att ge 

barnet förståelse för uppgiften, ställa rätt frågor rörande exempelvis texter och samtal som 

barnet inte klarar av på egen hand, upprepa ord och begrepp samt vara en närvarande 

förskollärare eller modersmålspedagog för att kunna besvara barnens frågor. Oavsett om 

förskolläraren ser svårigheter i uppdraget att utveckla barnens förstaspråk såväl som svenskan 

så gäller det enligt Arnqvist (1993) att ha en positiv attityd till tvåspråkighet. Det har visat sig 

ge en fördelaktig utveckling av barnets språkinlärning.  

8.1.3 Möjligheter och hinder i arbetet med flerspråkiga barns förstaspråk 

Flera av förskollärarna ifrågasätter hur de ska kunna utveckla barns förstaspråk, då de inte kan 

tala barnens förstaspråk. Det går helt i linje med i hur Vygotskij (2001) anser att barnet får 

ordets betydelse. Vygotskij menar att det är i språkligt samspel med vuxna i barnets 

omgivning som barnet tillägnar sig ett språk. Med andra ord krävs det en vuxen i barnens 

närhet som talar samma förstaspråk som barnet för att barn ska kunna tillägna sig ett språk. Vi 

instämmer med Gruber och Puskàs (2013) som menar att det nästan är en omöjlighet för 
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förskolan att uppfylla målet i läroplanen eftersom att förskolan idag är en svenskspråkig 

institution. Detta är också något majoriteten av förskollärarna uttrycker. Vi ställer oss 

frågande till att samtliga förskollärare känner till målet i läroplanen, men ändå uttrycker en 

osäkerhet i hur man ska arbeta med det. Det fanns i Barnstugeutredningen (1972) en 

språkpolicy för att främja barnens förstaspråk. Vår tolkning är att det inte är någon nyhet att 

man ska möjliggöra utvecklingen av flerspråkiga barns förstaspråk. Det är med andra ord 

inget nytt mål då det har funnits med i styrdokumenten för förskolan sedan 

Barnstugeutredningen (1972) och i Invandrarutredningen (1974) där det lyfts att 

flerspråkigpersonal i förskolan är viktig för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i 

sina språk. 

 

Gruppstrukturen är viktig att organisera på rätt sätt, framhåller Ladberg (1996), för barns 

språkinlärning. Det bör inte vara för många språk i gruppen då det försvårar varje barns språk. 

Enligt henne bör barn med samma språk placeras tillsammans för att ge dem möjlighet att 

använda sitt förstaspråk. Två av förskollärarna som intervjuades hade så många som sju till 

åtta olika språk och en tredjedel av förskollärarna hade fyra olika språk i gruppen. Det 

framkom att en förskola hade som flest åtta olika språk som talades i barngruppen. Ett annat 

hinder som följer blir att stöd från modersmålspedagog inte kan ges då det är för få barn av 

varje språk. Barn behöver leka i sin egen språkgrupp såväl som i grupp med svensktalande 

barn enligt Ladberg (2003), därför är en medveten uppdelning av barnen en förutsättning. 

Detta är något som diskuterades i arbetslagen där de intervjuade arbetade. Vår åsikt grundar 

sig i att det ligger stort ansvar på rektorer och förskolechefer som placerar barnen i 

förskoleverksamheten. Med litteraturen som grund anser vi att större hänsyn bör tas till vilket 

förstaspråk barnet har och i största möjliga mån placera så få olika språk i samma barngrupp. 

Detta kopplar vi samman med Skollagen (SFS 2010:800 § 8) där det beskrivs att det är 

förskolechefer och rektorer som ska se till att det finns en lämplig sammansättning i 

barngruppen. Om det saknas andra barn med samma förstaspråk i barngruppen anser Petersen 

(2015) att applikationen Skype kan användas som ett verktyg för att skapa möten med andra 

barn. Det kan då kommunicera på sina förstaspråk, trots geografiska hinder. Med föräldrarnas 

tillåtelse ser vi att detta kunde vara möjligt genom samordning i och mellan kommuner. Även 

lärplattan kan användas för att lyssna på sagor på andra språk. Trots det angav knappt hälften 

av förskollärarna att de använder lärplattan som metod för att utveckla barnens förstaspråk. 

8.2 Metoddiskussion 

I vår studie har vi använt oss av två metoder. Den kvantitativa metoden har i vår tidigare 

studie, som genomfördes 2015, varit enkät med öppna och slutna frågor. Den kvalitativa 

metoden har bestått av en pilotintervju samt åtta stycken intervjuer med en semistrukturerad 

intervjuguide.  

 

Vi valde att använda oss av en enkät med både öppna och slutna frågor. Trost (2012) 

rekommenderade inte att använda sig av öppna frågor i en enkät. Vi valde ändå att använda 

oss av det då vi ville få en djupare förståelse i pedagogernas arbete med barns modersmål i 

förskolan. Vi valde att använda oss av pappersenkät framför webbenkäter. Det gjorde vi för 

att vi anser att pappersenkäter blir mer personliga och då också lättare att få dem besvarade då 

de visste att vi skulle komma tillbaka och hämta dem personligen. Utformandet av enkäten 

fann vi utmanande med tanke på vårt syfte. Enkäter med öppna frågor beskriver Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) som lättare att besvara med egna ord. Vi ville ha så 

beskrivande svar som möjligt för att kunna besvara vår frågeställning, vilket vi tycker oss fått. 
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Angående svarsalternativen i vår enkät på hur många i barngruppen som har annat förstaspråk 

än svenska har vi i efterhand blivit medvetna om att de var något felformulerade. Vi fick en 

bra uppfattning om hur många barn det rörde sig om. Dock hade en förskola antalet fem och 

det alternativet fanns inte med. Istället skulle vi haft en öppen fråga där pedagogerna skulle 

fått svara på hur många barn det rörde sig om. Vidare har vi insett att enkätens första fråga om 

pedagogernas utbildning inte haft någon betydelse för rapporten då svaren inte skilde sig 

mellan förskollärare och barnskötare. Men då vi utformade enkäten ansåg vi att det skulle 

kunna vara en bra öppningsfråga i enkäten och ha större betydelse för resultatet.  

 

I efterhand anser vi att vårt urval av pedagoger som deltog i enkätundersökningen var 

tillräckligt. Innan enkäterna delades ut kontaktade vi förskolorna som vi ville skulle delta i 

studien, det tror vi gav bättre svarsfrekvens än om vi inte hade kontaktat dem innan. Nu var de 

medvetna om när enkäten skulle fyllas i och även när den skulle återlämnas till oss. 

 

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju. Enligt Lantz (2013) kan frågorna bli 

tydligare och mer lättförståeliga för oss som intervjuare. Efter pilotintervjun valde vi att 

förtydliga läroplansmålet, genom att läroplansmålet lästes upp innan intervjufrågorna ställdes 

av oss. Detta för att frågorna ledde in på svarsområden som inte var ämnat. Svaren i vår 

pilotintervju ansåg vi tillföra intressant material och därför valde vi att använda oss av den i 

vår studie.  

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som hade öppna frågor samt följdfrågor. Vi 

upplevde att intervjuerna blev som ett samtal som vi som intervjuare styrde med vårt 

förutbestämda ämne, precis som Kihlström (2007) menar att en kvalitativ intervju kan liknas 

vid. Samtliga förskollärare upplevdes av oss som väldigt måna om att svara utförligt och 

sanningsenligt på frågorna för att ge oss så mycket material som möjligt till vår studie. Flera 

av förskollärarna reagerade på att vi skulle vara två som genomförde intervjun. Vi gjorde 

därför en tolkning om att informanterna kände sig obekväma med att vi skulle vara två 

intervjuare. Kihlström (2007) redogör för att de intervjuade kan känna ett obehag av att 

intervjuas av två intervjuare. Vi tyckte oss märka av detta och valde därför att genomföra 

resterande intervjuer med endast en intervjuare. Vi valde att genomföra intervjuerna av en och 

samma intervjuare för att kunna ställa frågor på samma sätt med liknande följdfrågor. Vi hade 

möjligtvis kunnat få mer nyanser från intervjuerna om vi alla tre var för sig hade genomfört 

intervjuerna men valde det föregående alternativet. 

 

Vi anser att vårt urval av informanter som intervjuades gav oss en bredd till vår studie.  Detta 

anser vi oss beror på att förskolorna hade olika sammansättningar av barngrupper med olika 

antal förstaspråk som talades bland barnen. Förskolorna valdes efter hur de geografiskt var 

placerade i samhället, vissa i mer invandratätaområden än andra. Detta kopplar vi samman 

med Trost (2010) som beskriver att urvalet bör vara en blandad grupp som arbetar inom 

samma yrke, eftersom förskollärarna arbetar med olika antal förstaspråk i grupperna.  
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9. Didaktiska konsekvenser 
Utifrån resultatet i vår studie har vi uppmärksammat att förskollärarna i stor utsträckning 

framhöll att de hade som språkutvecklingsmetod att benämna saker i barnets vardag. Det 

kunde handla om namn på frukter, mat, hej och tack. Detta kan vara ett sätt att arbeta 

inkluderande med barnens språk, men vi ser inte att det skulle utveckla barnens förstaspråk, 

eftersom barnen redan kan ord på den här nivån. Barn i ett års ålder förstår, enligt Ladberg 

(1994), fler ord än det yttrar. Barnet förstår upp mot femtio ord. Vi drar då slutsatsen att om 

ett barn förstår ungefär femtio ord och vi förskollärare i förskolan upprepar ord som barnet 

troligen redan förstår, leder inte det till en utveckling i deras förstaspråk. För att kunna 

möjliggöra flerspråkiga barns utveckling av sitt förstaspråk gör vi en tolkning att det krävs en 

vuxen i förskolegruppen som talar barnens förstaspråk. Resultatet i studien visar att det i stor 

utsträckning saknades modersmålspedagog eller att modersmålpedagog inte fanns dagligen i 

förskolan. Det saknades även till stor del andra flerspråkiga vuxna i förskolan. Om 

flerspråkiga vuxna fanns användes de i stort sett som en brobyggare mellan språken eller som 

tolk till de barn som inte mött det svenska språket förut. Utifrån litteratur som använts i den 

här studien framgår det att barn som är födda i Sverige med annat förstaspråk än svenska är de 

barn som är i störst behov av modersmålspedagog för att bevara sitt språk. De nyanlända 

barnen som har ett utvecklat förstaspråk kan möjligtvis tappa sitt förstaspråk i avsaknaden av 

modersmålspedagog, vilket leder till att de kommer ha ett mer välutvecklat andraspråk än 

förstaspråk. 

 

Det som konstateras av oss utifrån vår studie är att rektorer och förskolechefer har stort ansvar 

i hur de placerar barnen och hur gruppsammansättningen av barn ser ut. Vi har 

uppmärksammat att det inte är så ofta som barn med samma förstaspråk blir placerade i 

samma barngrupp, för att barnet ska kunna kommunicera och stödja varandra i sin 

språkutveckling. Vi ser även hur viktigt det är att rektorer och förskolechefer stöttar 

verksamheten med modersmålspedagoger, eftersom det endast är de som kan arbeta med att 

möjliggöra flerspråkiga barns utveckling av sitt förstaspråk i förskolan, enligt vår tolkning.  

 

Något som har framkommit i denna studie är att vi enspråkiga svensktalande förskollärare inte 

kan utveckla ett flerspråkigt barns förstaspråk. Vi kan möjliggöra ett positivt förhållningssätt 

till användandet av barns olika språk, hjälpa och stötta modersmålspedagogerna om de finns i 

verksamheten samt framföra en önskan till rektorer samt förskolechefer och upplysa dem om 

betydelsen av modersmålspedagoger i verksamheten. 

 

Vi ställer oss frågande till förskolans läroplan, där det står utformat i målet att vi förskollärare 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera på sitt förstaspråk såväl 

som på svenskan. I skollagen beskrivs att förskolan ska medverka till att flerspråkiga barn 

med annat förstaspråk än svenska får möjlighet att utveckla sitt förstaspråk. Vi kan inte se hur 

vi svensktalande förskollärare ska kunna sträva efter, eller möjliggöra detta mål utan 

modersmålspedagog, som grundar sig på skollagen, då vi saknar kunskap i att tala barnens 

förstaspråk. Framförallt ställer vi oss kritiska till användandet av ordet utveckla, som enligt 

oss har betydelsen förbättra. Hur ska vi som förskollärare kunna förbättra ett flerspråkigt 

barns förstaspråk som vi själva inte behärskar? 



 

 

Referenser 
Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2003). Barndomen -en kritisk period för 

språkutveckling?. I Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.). Barn utvecklar sitt språk. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 29-56. 

Abrahamsson, Niclas & Hyltenstam, Kenneth (2004). Mognadsbegränsningar och den kritiska 

perioden för andraspråksinlärning. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska 

som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, ss. 221-258. 

Abrahamsson, Niclas (2009). Andraspråksinlärning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Arnqvist, Anders (1993). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur 

 

Barn, elever och personal [Elektronisk resurs] : Riksnivå 2013 : Sveriges officiella statistik 

om förskola, skola och vuxenutbildning. D. 2. (2013). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3023 

 

Benckert, Susanne, Håland, Pia & Wallin, Karin (2008). Flerspråkighet i förskolan: ett 

referens och metodmaterial. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

 

Björkdahl Ordell, Susanne (2007). Kvantitativ data och forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen 

(red.). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och 

vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 192-224. 

 

Bruce, Barbro (2014). Språkutveckling på olika villkor. I Sandberg, Anette (red.). Med sikte 

på förskolan: barn i behov av stöd. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 63-83. 

Calderon, Lena (2004). Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1860 

  

Enström, Ingegerd (2004). Ordförråd och ordinlärning - med särskilt fokus på avancerade 

inlärare. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk: i 

forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, ss. 174-195. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2003). Svenska som andraspråk och kulturmöten. I Bjar, 

Louise & Liberg, Caroline (red.). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur, ss. 153-

172. 

 

Gruber, Sabine & Puskás, Tünde (2013). Förskolan i det mångkulturella samhället. Från 

invandrarbarn till flerspråkiga barn. I Björk-Willén, Polly, Gruber, Sabine & Puskás, Tünde 

(red.). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 24-44. 

Håkansson, Gisela (2003). Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur 

Invandrarutredningen (1974). Invandrarutredningen. 3, Invandrarna och minoriteterna: 

huvudbetänkande. (SOU 1974:69). Stockholm:Arbetsmarknadsdepartementet 



 

 

 

Johnson, S, Jaqueline & Newport, L, Elissa (1989). Critical period effects in second language 

learning: The influence of maturational state on the acquisition of english as a second 

language. Cognitive psycology, (21), ss. 60-99. 

 

Kihlström, Sonja (2007). Fenomenografi som forskningsansats. I Dimenäs, Jörgen (red.). 

Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 157-173. 

 

Kihlström, Sonja (2007). Intervju som redskap. I Dimenäs, Jörgen (red.). Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. 

Stockholm: Liber, ss. 47-70. 

 

Kihlström, Sonja (2007). Uppsatsen-Examensarbetet. I Dimenäs, Jörgen (red.). Lära till 

lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. 

uppl. Stockholm: Liber, ss. 226-246. 

 

Kultti, Anne (2012). Flerspråkiga barn i förskolan [Elektronisk resurs] : villkor för 

deltagande och lärande. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/29219 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ladberg, Gunilla (1994). Tala många språk. Stockholm: Carlsson 

 

Ladberg, Gunilla (1996). Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 

förskola och skola. 2. uppl. Stockholm: Liber utbildning 

 

Ladberg, Gunilla (1999). Tvåspråkig, flerspråkig eller bara enspråkig?: liten språklära för 

föräldrar. 1. version Lidingö: G. Ladberg Pedagogik & språk 

Larsson, Staffan.  (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25(1), ss. 16-

35. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-24757 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lenneberg, Eric H. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley 

 

Lindberg, Inger (2009). I det nya mångspråkiga Sverige. Utbildning & demokrati, 18 (2), ss. 

9-37. 

 

Läroplan för förskolan [Elektronisk resurs] : Lpfö 98. (1998). Stockholm: Utbildningsdep., 

Regeringskansliet 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/31324 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

Löfdahl, Annica, Hjalmarsson, Maria & Franzén, Karin (red.) (2014). Förskollärarens metod 

och vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: Liber 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


 

 

 

Paradise, Johanne (2010). The interface between bilingual development and specific language 

impairment. Applied Psycholinguistics, (31), ss. 227-252. 

DOI:10.1017/S0142716409990373 

 

Park, Hyeon-Sook (2004). Kodväxling som fenomen -exemplet svenska-koreanska. I 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, ss. 297-325.  

 

Patton, Michael Quinn (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3. ed. London: 

SAGE 

Tillgänglig på Internet:people.ucsc.edu/~ktellez/Patton2003.pdf 

 

Petersen, Petra (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. Lic.-

avh. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2015 

Puskás, Tünde (2013). Språk och flerspråkighet i förskolan. Ideologiska dilemman och 

vardagspraktik. I Björk-Willén, Polly, Gruber, Sabine & Puskás, Tünde (red.). Nationell 

förskola med mångkulturellt uppdrag. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 45-70. 

Salameh, Eva-Kristina (2012). Flerspråkig språkutveckling. I Salameh, Eva-Kristina (red.) 

Flerspråkighet i skolan: språklig utveckling och undervisning. 1. uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur, ss. 27-55. 

 

Sandvik, Margareth & Spurkland, Marit (2011). Språkstimulera och dokumentera i den 

flerspråkiga förskolan. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Skans, Anders (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken [Elektronisk resurs]. 

Licentiatuppsats, Instutionen Lärarutbildningen. Malmö: Malmö Högskola 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/11603 

Skollagen 2010:800. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2002). Flera språk – fler möjligheter. Utveckling av modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning. Rapport till regeringen 15 maj 2002. (2003). Stockholm: Statens 

skolverk 

 

Skolverket (2013). Flera språk i förskolan: teori och praktik. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3036 

 

Skolverket (2016). Flerspråkig förskola. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersprakighet [2016-03-11] 

 

Språklag 2009:600. Stockholm: Kulturdepartementet. 

Svensson, Ann-Katrin (1998). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Lund: 

Studentlitteratur 

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. 2., omarb. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

http://hdl.handle.net/2043/11603
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersprakighet


 

 

Säljö, Roger (2005). Lärande och kulturella redskap: om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

Säljö, Roger (2010). Den lärande människan -teoretiska traditioner. I Lundgren, Ulf P., Säljö, 

Roger & Liberg, Caroline (red.). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 1. utg. 

Stockholm: Natur & kultur, ss. 251-307 

 

Tallberg Broman, Ingegerd (2013). Föräldrasamverkan i förändring. I Harju, Anne & Tallberg 

Broman, Ingegerd (red.). Föräldrar, förskola och skola: om mångfald, makt och möjligheter. 

1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 25-39. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

  

Trost, Jan (2012). Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern (1982). Språk- och kulturstöd för 

invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern: betänkande. (SOU 1982:43). Stockholm: 

Socialdepartementet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer. 

www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Vygotskij, Lev Semenovi   2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos 

  

Wedin, Åsa (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 az c , Zeliha,  en   lter, Binnur &  lover, Philip  2010). How bilingual is bilingual? 

Mother-tongue proficiency and learning through a second language. International Journal of 

Early Years Education, 18(3), ss. 259-268. DOI: 10.1080/09669760.2010.521297 

Øzerk Z, Kamil  (1998). Vygotskij i tvåspråkighetsforskningen. I Bråten, Ivar (red.). Vygotskij 

och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur, ss. 137-160. 

 

1968 års barnstugeutredning (1979[1972]). Förskolan: betänkande. D. 2. (SOU: 1972:27) 1. 

uppl., 6. tr. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 1 - Missivbrev Intervju                                                     

 

Brev till förskollärare 
Vi är studenter från Borås högskola som går sista terminen på förskollärarprogrammet för 

pedagogiskt verksamma. Vi håller just nu på med vårt examensarbete. Syftet med studien är 

att visa hur ett antal förskollärare konkret arbetar med barns modersmål i 

förskoleverksamheten. 

Idag är det en växande rörlighet över nationsgränser vilket gör att barn med olika modersmål 

ökar i förskolan. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

Därför är det för oss som blivande förskollärare relevant att fördjupa oss i arbetet med barn 

som har annat modersmål än svenska.  

Att just du får detta brev beror på att vi söker intervjupersoner till vår studie. Vi behöver dina 

erfarenheter kring hur arbetet med barns modersmål går till. Intervjuerna som vi har för avsikt 

att göra kommer att ligga till grund i vår analys i studien. Intervjun kommer att vara som ett 

samtal kring arbetet med barns modersmål där vi försöker täcka in de frågor som vi vill ha 

svar på under samtalet. 

Vi kommer att träffa dig som intervjuas personligen och samtalet kommer spelas in. Vi 

kommer att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa fyra 

forskningsetiska principer innefattar informationskravet – innebär att du får information om 

studiens syfte. Samtyckeskravet – Du som intervjuas har rätt att själv bestämma om din 

medverkan och kan avbryta din medverkan när som helst utan att det medför negativa följder. 

Konfidentialitetskravet – Innebär att du som intervjuas inte kommer att avslöjas med namn, 

ort eller arbetsplats i studien. I studien kommer vi att använda oss av påhittade namn. Dina 

svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet - 

Insamlade uppgifter kommer endast användas i den här studien. 

 

Om du önskar delta i vår studie ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt, antingen via mejl 

eller telefon.  

Med Vänliga Hälsningar 

Helén, Sofie och Sofia 

 

 

 

Nedan följer kontaktuppgifter till oss som genomför studien. 

Sofia Karlsson Mail: xxxxxx@student.hb.se Telefon:xxxxxxxxxx   

Helén Kardebratt Mail: xxxxxx@student.hb.se Telefon: xxxxxxxxxx 

Sofie Holmgren Mail: xxxxxx@student.hb.se Telefon: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 - Följebrev Enkät 
 

Hej, 

Vi gör ett projekt arbete om modersmålundervisning på förskolor. Vi är intresserade av hur ni 

arbetar kring detta. Vi har därför gjort en enkät i ämnet som vi skulle vilja att ni besvarar. 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, s. 7) beskrivs att barn med utländsk bakgrund 

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

kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål.  

Forskningsetiska principer 

Forskningsgruppen ställer sig bakom och omfattas av de av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets framtagna etiska principer. 

De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att en god avvägning kan ske 

mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Dessa principer är avsedda att vägleda den enskilda forskaren vid planering av projekt. 

Principerna gör inte anspråk på fullständighet. Eftersom problemen kan variera avsevärt från 

fall till fall, har principerna enligt forskningsråden mer givits karaktär av vägvisare än av 

detaljerade föreskrifter. De är inte avsedda att ersätta forskarnas egna bedömningar och egna 

ansvar. Syftet är snarare att ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt 

ansvarstagande. 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan ytterligare specificeras i ett antal regler 

som finns utgivna i skriften Forskningsetiska principer (2002). 

Här följer de fyra huvudkraven i korthet. 

1.Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningen syfte. 

2.Samtyckeskravet 

Deltagare i undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

3.Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4.Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål Rikskriscentrum ställer sig bakom dessa forskningsetiska 

riktlinjer och medverkar till att den forskning som bedrivs ute på Sveriges 

kriscentra genomförs med beaktande av ovanstående etiska principer och med 

en hög vetenskaplig moral 

 

Är du intresserad av att ta del av enkätens slutresultat?     Ja  Nej 

 



 

 

Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

1. Hur stor del av barnen i er barngrupp har annat förstaspråk än svenska?  

 Hur många språk är representerade bland barnen? 

 

2. Vilka kunskaper tycker du att du har kring uppdraget att stödja barnen i sitt förstaspråk? 

 Metoder/ arbetssätt/teorier 

 Vilka kunskaper skulle du vilja ha? 

 

3. Vad är förskolans roll i barns förstaspråks utveckling enligt dig?  

 

4. Kan du berätta konkreta exempel på hur ni arbetar med förstaspråk i förskolan?  

 

5. Får alla barn oavsett vilket språk de talar stöd i sitt förstaspråks utveckling?  

 

6. Finns det modersmålstöd i verksamheten?  

 Vilka språk finns det för? Hur sker samarbetet? 

 

7. Hur skulle den önskvärda verksamheten se ut för att du skulle kunna utveckla arbetet med 

förstaspråk i förskolan?  

 

8. Hur ser samarbetet ut med föräldrar och förskola för att utveckla arbetet med barns språk?  
 

9. Vilka möjligheter ser ni i arbetet med barns förstaspråk? 

 

10. Finns det hinder i arbetet med utveckling av barns förstaspråk?  

 Om ja, vilka hinder ser du? 

 

11. Vilket stöd har du fått i arbetet med att utveckla barnens förstaspråk?  

 

12. Hur påverkas ditt arbete av att antalet barn med annat förstaspråk än svenska ökat i landets 

förskolor? 

 Känner till målet i läroplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 - Enkät  
 
1. Vilken utbildning har du? 

 
    Barnskötare 

 

  Förskollärare 
  

    Annan 
 

 

 

    
    2. Har din förskola någon inriktning? 

  

 

Ja 
 

  

 

Nej 
 

    Om  ja, i så fall vilken? 
 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    3. Hur många barn i respektive ålder har ni på er avdelning? 

  

 

1 år 
 

  

 

2 år 
 

  

 

3 år 
 

  

 

4 år 
 

  

 

5 år 
 

  

 

6 år 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Hur många i barngruppen har annat modersmål än svenska? 

  

 

Färre än fem 

  

 

Fler än fem 

  

 

Fler än tio 
 

  

 

Fler än femton 

    
    
    

    
    5. Hur många olika språk talas på er förskola? 

    Antal?________________________________ 

    Vilka språk talas?__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    6. Hur synliggör ni barnens olika språk i er verksamhet? 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    7. Har ni böcker på barnens modersmål? 

  

 

Ja 
 

  

 

Nej 
 

    Om ja, hur arbetar ni med dem? 
 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    



 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    8. Använder ni något planerings - och utvärderingsunderlag? 

  

 

Språkportfolio 

  

 

Språkdomän 

  

 

Annan 
 

  

 

Inget 
 

    
    
    
    9. Hur ofta arbetar ni med barnens modersmål? 

  

 

Flera gånger dagligen 

  

 

Dagligen 
 

  

 

2 - 4 gånger i veckan 

  

 

En gång i veckan 

  

 

Mera sällan  

  

 

Aldrig 
 

    
    Om ni arbetar med barnens modersmål, vem/vilka gör det då? 

  

 

Modersmålspedagog 

  

 

Flerspråkig pedagog  
på avdelningen 

  
  

 

Andra pedagoger 
på avdelningen 

  
  

 

Annan 
 

    
    



 

 

10. Anser du att modersmål stöd är en viktig del i verksamheten, för barn med annat modersmål än svenska? 

  

 

Instämmer helt 

  

 

Instämmer delvis 

  

 

Vet ej/kan ej ta ställning 

  

 

Instämmer inte 

    
    11. Är barnens vårdnadshavare delaktiga i arbetet med barnens modermålstöd? 

  

 

Ja 
 

  

 

ja, till viss del 

  

 

Nej 
 

    Om ja, på vilket sätt?_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________________________ 

    12. Ge gärna ytterligare förslag på hur ni arbetar med barnens modersmål på er förskola. 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    
    Tack för hjälpen! 
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