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Inledning och syfte 
Under våren 2018 initierade Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Modersmål och migration ett 
utvecklingsprojekt med fokus på tidiga språkfrämjande insatser och flerspråkiga barns 
språkutveckling. Projektets titel är Förskolan som arena för barns språkutveckling. Dess syfte är att 
belysa både de strukturella och de pedagogiska förutsättningarna för det språkutvecklande och 
flerspråkiga arbetet på förskolor med varierande andel flerspråkiga barn, och att belysa synen på 
flerspråkighet på samtliga nivåer i förvaltningen. Målsättningen med projektet är att bättre förstå hur 
förskolans huvudman kan arbeta för att alla barn i förskolan ska utveckla ett rikt språk. Åtta förskolor 
ifrån både mono- och mångkulturella områden deltar i projektet.  

Resultatet av utvecklingsprojektet presenteras i två rapporter. I den första rapporten sammanfattas 
de resultat som handlar om strukturella förutsättningar och hur huvudmannen kan skapa goda 
förutsättningar för språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan. I den andra rapporten (som 
du nu läser), sammanfattas de resultat som handlar om de pedagogiska och organisatoriska 
förutsättningarna, och hur pedagoger i dag arbetar för att alla barn ska utveckla ett rikt språk i 
förskolan.  

Resultaten i föreliggande rapport baseras på en enkätstudie med pedagoger som arbetar vid 
sammanlagt åtta förskolor.  

Syftet med den aktuella studien är att belysa de pedagogiska och organisatoriska förutsättningarna 
för det språkutvecklande och flerspråkiga arbetet i förskolan. Följande frågeställningar har väglett 
arbetet:  

Vilka arbetssätt och resurser har potential att bidra till alla barns språkutveckling?  

Vilka utmaningar finns i arbetet med att ge alla barn ett rikt språk?  

Rapporten består inledningsvis av en teoretisk bakgrund där olika aspekter av barns språkutveckling 
lyfts fram. Därefter presenteras studiens metod följt av resultat och analys vilket slutligen mynnar ut 
i ett antal förslag till huvudmannen. Dessa förslag syftar till att stötta den studerade verksamheten i 
att gå från forskning till praktik, och att omvandla studiens mer teoretiska delar och resultat till 
praktisk handling.  
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Larsson, K. & Björk-Willén, P. (2020). Språkutvecklande och flerspråkigt arbete i förskolan. Halmstad: Barn- & ungdomsförvaltningen, 
Halmstads kommun. 
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Bakgrund 
 

Det sociokulturella perspektivet och barns språkutveckling 
Den teoretiska ramen för denna studie är sociokulturell teoribildning. Inom det sociokulturella 
perspektivet på lärande ses språket som det främsta medierande redskapet för utveckling av 
tänkande och lärande (Vygotski, 1978). Lärande är en social aktivitet och sker i interaktion mellan 
människor. Alla barnets förmågor, intellektuella, sociala och emotionella, har sina rötter i sociala 
relationer. Kunskap konstrueras genom interaktion mellan människor i olika kulturella sammanhang, 
vilket även understryker vikten av den plats och den omgivning där interaktionen sker. Utöver det 
sociokulturella perspektivet på lärande vilar studien även på en språksociologisk grund. Det innebär 
synsättet att barn socialiseras genom språk till språk genom samspel med mer erfarna språkare, och 
att de socialiseras via språket till en kulturell gemenskap (Schieffelin & Ochs, 1986). Språksociologiska 
studier omfattar barns tillägnande av både ett och flera språk, såväl som litteracitet och 
mediasocialisation (Ochs & Schieffelin, 2013).  

Halliday (1973, 1975, 1978) menar att barn inte är passiva mottagare av språk utan deras 
språklärande är en aktiv process, och att mellanmänsklig interaktion är det som driver språklärandet 
framåt. Barns språklärande sker i en social och kulturell kontext och är tätt sammanlänkad med 
införlivandet av sociala och kulturella mönster. När barn lär sig språk och att språka, så lär de sig att 
skapa mening, och att tänka och förstå sig själva och sin omvärld. Språklärande är alltså inte enbart 
ett sätt att lära sig att kommunicera, utan det barn dessutom gör när de lär sig språk är att de lär sig 
att lära.  

Förskoletiden, och kanske främst de tre-fyra första åren i ett barns liv pekas ut som särskilt 
betydelsefulla i barns språkutveckling (Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2008), eftersom det är den tid då 
språket grundläggs, vilket även påverkar förutsättningarna för hur mycket språk barnet kommer att 
lära framåt i tiden. Barns upplevelser av positiv och stimulerande social interaktion är den starkast 
bidragande faktorn till att barns språk-, läs- och skrivutveckling samt utveckling av sociala förmågor 
blir gynnsam (Yoshikawa, Weiland, Brooks-Gunn, Burchinal, Espinosa, Gormley, Ludwig, Magnuson, 
Phillips & Zaslow, 2013).  

 

Förskolans betydelse för barns språkutveckling 
Barn utvecklar sina kognitiva förmågor i tätt samspel med den sociala miljö som barn lever i (Rogoff, 
1990, 2003). För att barn ska kunna utveckla ett språk, behöver de språka med människor som kan 
språket. Pedagoger spelar i detta avseende en avgörande roll för barns språkutveckling, och 
forskning visar att det finns rika möjligheter till språklärande i de spontana och vardagliga samtalen i 
förskolan, och att dessa vardagliga samtal bör stärkas som språkutvecklande arena (Gjems, 2011). 
Det är därför viktigt att pedagoger har kunskaper och strategier för att involvera barn i olika åldrar i 
språkutvecklande interaktion (Sandvik, Gram Garmann & Tkachenko, 2014). Utöver att barn 
exponeras för ett rikt språk menar Svinth (2012) att pedagoger också behöver uppmuntra barn att ta 
initiativ och vara språkligt aktiva i förskolan. Det ingår i pedagogens roll att lyssna in och bekräfta 
barnet, och att vidga och vidareutveckla deras språkliga inspel i planerade aktiviteter. Annick De 
Houwer (2009) adresserar såväl enspråkiga som flerspråkiga barn när hon betonar vikten av att barn 
både behöver få höra och själva prata det språk som de ska lära sig. För att locka barn till att delta i 
samspel och språklig interaktion lyfter Gjems (2011) fram olika typer av frågor som pedagogiska 
verktyg för att skapa kontakt och dialog med barn. Jansen & Tholin (2011) framhåller dessutom att 
pedagoger behöver balansera de planerade aktiviteterna med barnens spontana inspel i en form som 
de kallar för inramad improvisation (ursprungligen norska ”innrammet improvisasjon”). Den 
inramade improvisationen handlar i praktiken om att pedagoger är lyhörda för barnens tankar och 
bidrag och inkluderar dem i den undervisning och det tema som pågår.  
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Trots att interaktionen pekas ut som mycket viktig för barns språkutveckling så konstaterar Winther-
Lindqvist, Ringsmose och Allerup (2012) att det vanligtvis är lite interaktion mellan pedagoger och 
barn under loppet av en förskoledag, och att barnen utsätts för mycket väntan och rutiner som 
hindrar språk och samspel mellan både vuxna och barn och barn emellan. Det språkutvecklande 
arbetet i förskolan sker såväl spontant i vardagliga samtal men också mer medvetet i planerade 
aktiviteter, projekt- eller temaarbeten, huvudsakligen genom konversation, högläsning och 
berättande (Palla & Vallberg Roth, 2018). Traditionellt sett så har sagor och läsning haft en given 
plats i den skandinaviska förskolan, men Svensson (2011) visar att pedagoger inte hinner läsa för 
barnen så mycket som de vill i förskolans vardag. Samarbeten mellan förskola och bibliotek har stor 
potential för att stärka förskolans språkutvecklande arbete, men är ofta begränsat till utlåning av 
böcker. Det pedagogiska arbetet med en språkutvecklande högläsning kan, förutom att barnen får 
höra språket, handla om att låta dem vidareutveckla, dramatisera, återberätta eller leka sagan 
(Petersen, 2007).  

Leken är en mycket viktig arena för språkutveckling (Sandvik m.fl., 2014), och innehåller ofta en rad 
förhandlingar mellan de deltagande barnen. Sådana förhandlingar kräver att barnet använder sitt 
språk, och ger dem därmed möjlighet att utveckla språket (Alvestad, 2010; Änggård, 2009). För de 
barn som ännu inte har tillägnat sig majoritetsspråket behövs det däremot vuxenstöd för att de ska 
kunna få tillgång till leken och dess inneboende språkpotential (Blum Kulka & Snow, 2004). 

 

Språklig socialisation, kultur och socio-ekonomisk status 

Faktorer som påverkar barns språkutveckling 
Barns tidiga språk- och läsförmåga påverkas av samverkan mellan olika miljöer och kontexter. 
Bostadsområden kan sägas organiserade som ”sociala scener” som möjliggör eller begränsar barns 
språkutveckling, och dessa scener bidrar till att skapa sociala miljöer som antingen gynnar eller 
motverkar akademisk framgång (Neuman, Kaefer & Pinkham, 2018). Massey (2007) visar att barn 
som växer upp i områden med låg socioekonomisk status har högre sannolikhet att gå i 
”problemskolor”, undervisas av lärare med sämre kvalifikationer och få lägre skolresultat än elever 
som växer upp i områden med hög socioekonomisk status. Neuman et al. (2018) menar att barnen i 
de utsatta områdena därmed står inför ”a double dose of disadvantage” (s 102) – alltså en dubbel 
dos av nackdelar, eller ett dubbelt underläge. Detta stämmer överens med fynd från Lareau och 
Goyette (2014), som såg att lärare som arbetade i utsatta områden hade kortare erfarenhet än de 
lärare som tjänstgjorde i mer förmögna områden. De studerade även lärares språkanvändning i 
undervisningen och såg att lärare i utsatta områden förenklade språket genom att använda kortare 
och mindre komplexa meningar, färre ord och mindre ordvariation när de samtalade med barnen. 
Forskarna menar att det är viktigt att upprätthålla språklig komplexitet i samtal även med barn som 
av olika anledningar inte kommit så långt i sin språkutveckling. När språket förenklas mycket skapar 
det en brist på språklig utmaning för barnen, och berövar dem därmed på chanser att få möjlighet att 
utveckla sitt språk. Likt studierna ovan visade Persson (2014) i en svensk studie att barn som växte 
upp i resursfattiga delar av Malmö hade förskolepersonal med lägre utbildningsnivå än barn i mer 
välbärgade områden, trots att forskning entydigt visar att det istället ska vara de mest välutbildade 
pedagogerna som arbetar där. Detta resultat är enligt Persson ett exempel på ett strukturellt hinder 
för en högkvalitativ förskola som har potential att vara socialt utjämnande. I senare studier visade 
Persson (2017, 2020) att förskolor med sådan hög kvalitet verkligen kan ha en socialt utjämnande 
effekt. Med hög kvalitet avses i detta sammanhang faktorer såsom: 
- personalens utbildningsnivå (möjlighet till kontinuerlig fortbildning) och arbetsvillkor  
- förskolans tillgänglighet 
- pedagogiska relationer som präglas av att barn får emotionellt, kognitivt och socialt stöd.  
Persson (2017, 2020) framhåller att såväl kvaliteten på innehållet i förskolans undervisning som 
samspelet mellan pedagoger och barn är avgörande för barns utveckling.    
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I förskolegrupper med många barn från socioekonomiskt utsatta hem tenderar lärarna att fokusera 
mer på utveckling av kunskaper utifrån specifika ämnen såsom matematik, läsning och skrivning. I 
förskolegrupper med många barn från socioekonomiskt starka hem fokuserar lärarna mer på barnens 
individuella behov och intressen, och på deras sociala färdigheter (Lee & Ginsburg, 2007). Det finns 
därmed en risk att barn från socioekonomiskt utsatta hem får ta del av en undervisning som är mera 
målstyrd och mindre individanpassad, och att sådan undervisning ligger längre ifrån barnets tidigare 
erfarenheter och intressen. Men oavsett barns hemförhållanden och deras språkliga och kulturella 
bakgrund, så arbetar pedagoger i alla förskolor utifrån samma läroplan. Detta innebär en utmaning 
eftersom pedagogerna tvingas balansera barns individuella behov och läroplanens mål. Det kan vara 
svårt att organisera för språkutvecklande aktiviteter och samtal i barngrupper där barnen har kommit 
olika långt i sin språkutveckling, och där barnens kunskaper i svenska inte kan knytas till barnens 
ålder på samma sätt som hos enspråkiga barn (Puskás, 2013; Puskás och Björk-Willén, 2017).   

Det är viktigt att poängtera att Neuman et. al. (2018) inte lyfter flerspråkigheten i sig som ett 
problem. Det är den bristande exponeringen för utbildningsspråket (i Sverige är utbildningsspråket 
alltså svenska) som ställer till det. Detta ligger i linje med Andersson, Hansson, Rosqvist, Lyberg 
Åhlander, Sahlén & Sandgren (2019) som konstaterar att flerspråkighet i sig inte är en nackdel när 
det kommer till språkutveckling och/eller skolframgång. Men flera faktorer som associeras med ökad 
risk för skolmisslyckanden kan ackumuleras i flerspråkiga barn. Sådana faktorer kan ha att göra med 
hur den språkliga exponeringen ser ut, vuxnas förväntningar på barnen eller varierande 
socialisationsmönster i de miljöer där barnen växer upp.  

Förskolan som social och kulturell mötesplats 
I förskolans läroplan står att: 

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 
värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till 
att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 
värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till barnens förståelse för olika 
språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer” (Skolverket, 
2018). 

För att realisera dessa mål behöver man konkretisera hur de sociala och kulturella mötesplatserna i 
förskolan ska utformas, och hur de ska användas på ett medvetet sätt för att erbjuda alla barn 
tillgång till de kunskaper och redskap de behöver i en framtid med globaliserad arbetsmarknad och 
livsvärld. Runfors (2013) menar att det svenska språket och den svenska kulturen tenderar att 
betonas på förskolor i bostadsområden där det saknas etniska svenskar. Hon ställer sig frågan om det 
omvänt är så att mångfald tenderar att betonas och främjas på förskolor i bostadsområden där det 
enbart går etniskt svenska barn, och där barn från andra kulturer och med andra språkliga 
bakgrunder saknas.  

Svenska studier från början av 2000-talet (Lunneblad, 2006; Runfors, 2003) visar att pedagoger i 
förskolan ofta söker faktorer som är gemensamma och förenar barnen i gruppen, och att det i 
kulturellt och språkligt heterogena grupper är kring det svenska språket och de svenska traditionerna 
som denna känsla av gemensamhet skapas. Det finns också tillfällen då olikheterna uppmärksammas 
och blir en tillgång i verksamheten, vilket främst är vid högtider, men också i estetiska 
uttrycksformer. En dansk studie (Bundgaard & Gulløv, 2006) visar på paradoxen i att pedagogerna å 
ena sidan arbetar med att tona ner skillnader mellan barnen i enlighet med allas lika värde, medan 
de å andra sidan försöker kompensera för brister de såg hos barnen och deras familjer i förhållande 
till vad de bedömde som nödvändiga kunskaper för barnen för att de skulle lyckas i framtiden. Även 
Gruber (2007) menar att kultur och etnicitet ofta används som förklaring till att barn får olika 
svårigheter i skolan. Gitz-Johansen (2006) visar i en dansk studie att flerspråkighet ofta bemöts som 
en brist som behöver kompenseras.  
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Även om pedagoger har en positiv inställning till flerspråkighet, så används individers 
livsvärldsrelaterade flerspråkiga resurser i undervisningen minimalt (Bravo Granström, 2019). Trots 
en positiv grundsyn så finns det en osäkerhet hos pedagogerna hur de ska omsätta denna resurs i 
praktiken, vilket medför att flerspråkiga perspektiv sällan inkluderas i undervisningen. Undantag sker 
när barn talar högstatusspråk som exempelvis engelska, och en viktig anledning till språks position i 
den språkliga hierarkin är dess användbarhet i gruppen. Men i detta sammanhang understryks att 
andra språk skulle kunna inkluderas i undervisningen på samma sätt som engelskan, dels för att öka 
barnens språkliga medvetenhet men också för att ge de flerspråkiga barnen en signal om att deras 
språk är värdefulla och viktiga.  

Barn socialiseras in i språket på olika sätt i olika kulturer (Heath, 1983) vilket medför att barn kan ha 
olika erfarenheter av språkande och skriftspråkande och kommunikationsmönster med sig när de 
kommer till förskolan (Coulter Calais, 1997; Salameh, 2012; Wedin, 2017). Föräldrar stöttar och 
stimulerar barns lärande i hemmet på olika sätt, och skillnader finns exempelvis i hur man samtalar 
med och undervisar eller stimulerar barn via gemensam lek. Dessa socialiseringsprocesser skiljer sig 
väsentligt åt mellan familjer från olika socioekonomiska bakgrunder, och flera forskare framhåller att 
det är dessa bakgrundsskillnader som utgör den viktigaste orsaken till olikheter i barns kognitiva och 
språkliga utveckling, intelligens och skolresultat (Hoff, 2006; Hoff & Tian, 2005). Det är viktigt att 
betona att olika socialisationsmönster varken kan eller ska värderas i förhållande till varandra. Det 
ena sättet att socialisera barn är inte bättre än det andra, de är bara olika. Däremot är det viktigt att 
förstå att barn som socialiserats in i språkande och social samvaro enligt en kultur, inte kan förväntas 
fungera och bedömas utifrån ett annat socialt mönster innan de har fått möjlighet att lära sig att 
förstå det. För att pedagoger ska kunna möta alla barn på ett likvärdigt sätt är det viktigt att de har 
en öppen attityd till olika sätt att vara (Wedin, 2017).  

Palla & Vallberg Roth (2018) konstaterar att förskolan är en mötesplats mellan olika språk och 
kulturer, men att det finns ett behov av att förbättra språkundervisningen för flerspråkiga barn, och 
att ökad kvalitet på språkundervisningen också kan öka likvärdigheten i förskolan och bidra till ökade 
möjligheter för flerspråkiga barn senare i livet. Rent konkret behöver ett barn ha med sig ett språk-
kapital som gör att de kan möta skolans kunskapsrelaterade språk, vilket är kognitivt mer utmanande 
och innehåller fler abstraktioner och generaliseringar än vardagsspråket. 

 

Olika typer av flerspråkighet och synen på flerspråkighet 
Vissa forskare skiljer mellan simultan och successiv flerspråkighet (McLaughlin, 1978) där simultan 
flerspråkighet förekommer hos barn som möter två eller flera språk före tre års ålder, och barn som 
möter ett nytt språk efter tre års ålder ska ses som successivt flerspråkiga. Denna uppdelning bygger 
på att barnen har stabil och kontinuerlig tillgång till alla sina språk, men i verkligheten är så inte alltid 
fallet eftersom barnens tillgång till talare av modersmålet kan variera över tid, precis som barns 
tillgång till förskola och det svenska språket också kan variera. Det är över huvud taget svårt, kanske 
omöjligt, att kategorisera flerspråkiga individer på detta sätt eftersom varje individ är unik. Ändå 
förekommer det generella föreställningar om flerspråkiga barn. Rueda och Garcia (1996) visar att 
pedagogers föreställningar om andraspråksinlärning påverkar deras pedagogiska praktik och hur de 
lägger upp undervisningen för de flerspråkiga barnen. Det är också vanligt att pedagoger har 
bristande kunskaper om flerspråkig utveckling och om hur deras undervisning kan bidra till barns 
flerspråkiga utveckling (Sawyer, Manz & Martin, 2017). Forskarna lyfter också att felaktiga 
föreställningar om flerspråkighet är vanligt, såsom att det går fort och lätt för barn att lära sig ett nytt 
språk, eller omvänt att det är förvirrande för barn att lära sig flera språk och att flerspråkigheten i sig 
kan leda till språkliga utvecklingsförseningar. En annan vanlig men felaktig föreställning enligt Rueda 
och Garcia är att det är bäst för barnet att alla i omgivningen (inklusive barnets föräldrar) konsekvent 
pratar utbildningsspråket oavsett språknivån i detta.   
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Flerspråkighet och mångkultur uttrycks i positiv anda i förskolans läroplan, och antas bidra till 
språkutveckling, lärande och identitetsskapande (Skolverket 2018). Men forskning visar att 
flerspråkighet och mångkultur ibland uttrycks som utmanande och problemskapande i förskolans 
pedagogiska praktik (Lahdenperä, 1997; Torpsten, 2017). En norsk studie (Lauritsen, 2014) har visat 
att även om pedagoger känner osäkerhet och skepsis, eller har förutfattade meningar om människor 
från andra kulturer, så medför arbetet med barn med annan kulturell och språklig bakgrund att 
denna mångfald efter en tid ses som en tillgång. I denna process är kompetensutveckling och stöd 
från den närmaste ledningen av stor betydelse. Det är dock viktigt att inte dra alla familjer med 
utländsk bakgrund över en kam. Kultti (2014) konstaterar till exempel att flerspråkiga barn inte är en 
homogen grupp. En del flerspråkiga barn är födda i Sverige och andra har flyttat till Sverige senare i 
livet. Deras föräldrar har olika önskemål kring och inställning till barnets flerspråkighet och gör 
medvetna eller omedvetna val som ett resultat av detta. Kultti menar att barns olika språk används 
på olika sätt i hemmen och på förskolan, och för vissa flerspråkiga barn är modersmålet ett 
alternativt språk som används i begränsad omfattning, medan det för andra är en förutsättning för 
kommunikation (Kultti, 2014).   

Bunar (2014) resonerar kring begreppet ”utländsk bakgrund” och hur det används som 
förklaringsvariabel till barns skolprestationer, och visar att det finns ett prestationsgap mellan inrikes 
födda och utrikes födda elever. Men det finns också skillnader beroende på i vilken världsdel barnen 
är födda, där prestationsgapet är minst för de elever som är födda inom Norden, något större för de 
som är födda inom EU, och störst för de elever som är födda utanför EU. 

Trots att det finns gott om forskning som påvisar de positiva effekterna av flerspråkighet på 
individens kognitiva utveckling (exempelvis bättre symboliskt och abstrakt tänkande, ökad flexibilitet 
och problemlösningsförmåga och en högre medvetenhet om språkets form och funktion i allmänhet) 
så menar Lindberg (2002) att myter om flerspråkighet i både Sverige och internationellt påverkar 
samhällets syn på flerspråkighet negativt. Hon för fram att den negativa synen på flerspråkighet 
troligtvis minskar i takt med att kunskapsläget förbättras och att myter avlivas.  

 

Flerspråkiga barns språkutveckling 
Flera forskare har visat att flerspråkiga individer som har möjlighet att använda alla sina språk lär sig 
lättare både vad gäller andra språk och ämneskunskaper (Hill, 1995; Hyltenstam, Axelsson & 
Lindberg, 2012; Li Wei, 2000). Flerspråkighet kan också bidra till en ökad språklig medvetenhet 
(Bialystok, 1997), men trots sådana fördelar för flerspråkiga barn så är det vanligt att den enspråkiga 
normen är stark och påverkar undervisningen i förskolan (Axelsson, 2006; Björk-Willén, 2006; Fast, 
2007; Kultti, 2012; Lunneblad, 2006).  

Translanguaging är ett sociolingvistiskt begrepp med ideologiska förtecken, som syftar till att utmana 
den enspråkiga norm som råder i många västerländska samhällen (däribland Sverige), och istället se 
flerspråkighet som norm och värdera alla språk och kommunikationssätt lika högt. Forskning som 
utgår från translanguaging studerar hur barn spontant använder hela sin språkliga repertoar i olika 
sammanhang (Petersén, 2020) och i pedagogiska sammanhang används translanguaging för att se 
flerspråkighet som en resurs i lärandet (Garcia & Wei, 2014). Det finns dock få studier som visar hur 
translanguaging kan användas på ett språkutvecklande sätt i förskolans praktik, och begreppet är 
främst ideologiskt.  

All språkutveckling, såväl enspråkig som flerspråkig, påverkas av en rad faktorer såsom exponering 
för och möjlighet att praktisera språk, omgivningens attityder, tillgången till kamrater och lekfull 
samvaro, och barnets egen förmåga att tillägna sig språk (Björk-Willén, 2019). Samtidigt finns det 
barn som trots att de är födda i Sverige inte får möjlighet att utveckla svenska språket på grund av att 
det inte används tillräckligt mycket i de miljöer där de vistas, exempelvis i hemmet eller på förskolan 
(Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). De barn som talar ett eller flera andra språk i hemmet än 
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utbildningsspråket är beroende av att pedagoger och barn i förskolan ger tillräcklig språklig input på 
utbildningsspråket (läs svenska) för att de ska kunna lära sig det i tillräcklig omfattning under 
förskoletiden (Aukrust, 2007). Barnen som talar utbildningsspråket i hemmet har också fördel 
eftersom de hör utbildningsspråkets ord i fler kontexter (både i hemmet och i förskolan), vilket 
underlättar deras språklärande. De möter samma ord oftare och i mer varierade sammanhang, vilket 
gynnar förståelsen och deras ordlärande. Att lära sig nya ord på utbildningsspråket innebär för de 
flerspråkiga barnen en större utmaning eftersom de hör orden vid färre tillfällen och i färre kontexter 
(Hoff, 2013). 

Generellt sett så har flerspråkiga barn lägre nivå i sina respektive språk avseende ordförråd och 
grammatisk utveckling än vad enspråkiga jämnåriga barn har (Marchman, Fernald & Hurtado, 2010; 
Thordardottir, Rothenberg, Rivard & Naves, 2006; Vagh, Pan & Mancilla-Martinez, 2009), även när 
man tar skillnader i socioekonomisk status i beaktning. Men det är viktigt att påpeka att flerspråkiga 
barn inte lär sig språk långsammare än enspråkiga barn (Hoff, 2013). När man tittar på flerspråkiga 
barns totala språkkunskap och inkluderar samtliga av deras språk så har de generellt sett lika goda 
eller bättre språkkunskaper än enspråkiga barn (Hoff et al., 2012; Pearson, Fernandez & Oller, 1993; 
Thordardottir et al., 2006). Trots att flerspråkiga barn alltså generellt sett har en lika stor eller större 
total språkkunskap än enspråkiga barn har, så visar Thordardottir & Juliusdottir (2013) att barn som 
lär sig ett nytt språk successivt kan ha svårt att komma ikapp förstaspråkstalarna och minska gapet 
mellan den egna och de inhemska talarnas språknivå. Detta beror på att språkinlärningsprocessen tar 
lång tid och att förstaspråkstalarna aldrig står stilla i sin språkutveckling. Särskilt när det kommer till 
ordförråd så tenderar skillnaderna mellan grupperna L1 och L2 (från engelskan: L1 = first language 
d.v.s modersmål, och L2 = second language, d.v.s. andraspråk (Håkansson, 2003)) att vara varaktiga, 
vilket kan ha ett göra med att det finns så stor mängd ord och att varje ord lärs in var för sig till 
skillnad från exempelvis grammatik som består av ett mer begränsat regelsystem som man en gång 
för alla kan erövra. Flera forskare konstaterar att för att uppnå åldersadekvat nivå i sitt andraspråk 
måste man hålla en väsentligt högre inlärningstakt än sina jämnåriga kamrater (Collier, 1989; 
Thordardottir & Juliusdottir, 2013). Det innebär i praktiken att alla barn som har en språknivå som 
ligger under den förväntade nivån för åldern, varje år måste göra framsteg som motsvarar mer än ett 
års språklärande för jämnåriga kamrater som presterar på förväntad språklig nivå för åldern.  

Olika studier har sökt fastställa en särskild ålder då barn med andra modersmål än utbildningsspråket 
generellt sett kommer ikapp barn med utbildningsspråket som modersmål. Men resultaten från 
sådana studier är inte entydiga. Eftersom barns språkutveckling står i direkt relation till den språkliga 
exponering de utsätts för så är det kanske mer fruktbart att studera hur mycket och vilken typ av 
exponering som kan bidra till att barn som lär sig utbildningsspråket successivt uppnår den nivå som 
motsvarar de krav som ställs på barnets språk i förskolans och skolans undervisning, än att försöka 
fastställa en ålder då detta generellt sett sker.  

Det är också värt att påpeka att en låg nivå i utbildningsspråket är mindre graverande för flerspråkiga 
barn än för enspråkiga barn med motsvarande låga språknivå. Ett argument som förs fram är att 
språket byggs upp runt de erfarenheter en individ gör, förutsatt att någon sätter ord på dessa 
erfarenheter. En enspråkig individs språk har byggts upp av den individens samlade erfarenheter. 
Deras språknivå fångar de erfarenheter och den förståelse de har av världen i större utsträckning än 
vad språknivån i ett av språken hos en flerspråkig individ gör. Flerspråkiga barn har gjort en mängd 
erfarenheter på sitt förstaspråk, vilka bidrar till deras förståelse av världen även om denna förståelse 
ännu inte reflekteras eller kan uttryckas på andraspråket (Snow, 1982; Hoff, 2013).  

 

Språkutvecklande arbetssätt 
Många barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska, och förskolan ska stödja såväl den 
svenska språkutvecklingen som modersmålets utveckling. Skolinspektionen (2017) konstaterar att 
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det finns ett behov av att tydliggöra hur språkundervisning i förskolan kan se ut, exempelvis att 
sjunga sånger på barnens modersmål, använda måltiden till dialog eller att dela in barnen i grupper 
utifrån gemensamt språk. Vad som betraktas som språkundervisning och språkutvecklande 
aktiviteter kan skilja sig väsentligt åt pedagoger emellan och pedagoger behöver ta vara på både de 
formella och de informella lärsituationerna i förskolan för att ge flerspråkiga barn en god 
språkstimulans (Alstad, 2014). Palla & Vallberg Roth (2018) fann att den allmänt utbredda 
uppfattningen om språkutvecklande undervisning hos både rektorer och pedagoger i förskolan är att 
språkundervisningen sker hela dagen, överallt och i alla kontexter (jfr Larsson & Björk-Willén, 2020).  

Språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn bör omfatta alla barnets språk. Torpsten (2017) 
menar att barn som lär sig modersmålet parallellt med svenskan i förskolan utvecklar en flerspråkig 
kompetens, vilket främjar lärandet även inom andra områden. Dessa barn upprätthåller och 
utvecklar sitt modersmål och sin kulturella identitet, vilket kommer både dem själva och samhället 
till gagn. Det finns alltså starka skäl till att arbeta flerspråkigt i förskolans vardag. Kultti (2014) visar i 
sin avhandling att det dock är viktigt med ett gemensamt språk i förskolan, men det är lika viktigt att 
flera varierande kommunikativa resurser används. Den flerspråkiga lärandemiljön skapas utifrån de 
olika kunskaper och erfarenheter förskolans deltagare bär med sig, och det är därför viktigt att 
pedagoger tar reda på hur barn kommunicerar i sin vardag i hemmet, det vill säga vara sunt nyfiken. 
När pedagoger visar nyfikenhet och intresse, och tydligt visar en positiv inställning till barns 
modersmål så leder det till att barnet i större utsträckning vågar använda sitt modersmål (Cummins, 
2017). I en norsk studie (Tkachenko, Bakken, Gro & Talén, 2013) fann man att norskspråkiga barns 
språkliga nyfikenhet och medvetenhet ökade när man introducerade ett nytt språk – engelska – i 
förskolans språkmiljö. Även Alstad (2014) fann vinster i form av ökad språklig nyfikenhet, 
språkintresse och metaspråklig kompetens för enspråkiga barn som fick möjlighet att möta andra 
språk. Det råder dock en stor variation i hur förskolor arbetar med kulturell och språklig mångfald, 
och trots att det är ett lagstadgat krav att förskolan ska arbeta med att synliggöra denna mångfald, så 
finns det en stor förbättringspotential i detta arbete (Sandvik, et.al., 2014).  

Interkulturellt förhållningssätt 
I förskolan betonas ofta ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär en medvetenhet om 
individers sociala livsvärldar, och en vilja och beredskap att ompröva de egna föreställningarna i 
kommunikationen med andra (Lahdenperä, 1997). Håland Anveden (2017) menar att det 
interkulturella förhållningssättet kräver att det sker ett utbyte av tankar och erfarenheter mellan 
pedagoger och vårdnadshavare, vilket kräver ömsesidig respekt. Skolinspektionen (2017) framhåller 
att ett interkulturellt förhållningssätt har potential att bidra till goda språkutvecklande arbetssätt i 
förskolan, eftersom det där ingår att skapa miljöer och möten som ger olika typer av dialog, och där 
olika åsikter är accepterade. Vidare framhålls att pedagoger behöver utveckla sina kunskaper om hur 
det interkulturella förhållningssättet kan bidra till förskolans roll som kulturell och social mötesplats. 
Även om det interkulturella förhållningssättet vunnit mark under de senaste årtiondena (Lunneblad, 
2013) så är det möjligt att det till viss del fortfarande hindras av ett bristtänkande kopplat till 
flerspråkighet i förskolan och skolan. Den ökade segregationen i samhället medför att förskolan inte 
är den plats för möten mellan olika sociala världar som den skulle kunna vara (Sernhede, 2014). 

Hur kan arbetet med kulturell och språklig mångfald ta sig uttryck? Fast (2011) betonar vikten av att 
pedagoger skaffar sig individuella kunskaper om barn och deras språkliga och kulturella bakgrund. Ett 
självklart första steg är att lära sig uttala barnets och familjemedlemmarnas namn, vilket/vilka språk 
som talas i hemmet och vad som karaktäriserar dem och det tillhörande skriftspråket, men också hur 
barnets språkmiljö och konsumtion av media såsom böcker och tv-program ser ut i hemmet. Här lyfts 
samarbetet med föräldrar fram som en viktig del i att väva samman och skapa en helhet mellan 
hemmets och förskolans språk och kultur. Men samtidigt betonas vikten av att detta sker som en 
integrerad del av förskolans vardag, på så sätt att exempelvis berättelser och sagor från barnens 
hemländer berättas eller läses för alla barn i gruppen, eller att alla barn i gruppen får kunskap om 
spel, lekar eller högtider från andra kulturer. Pedagoger har varierade strategier både för att 
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synliggöra barns olika språk, och för att bedriva modersmålsundervisning (Larsson, 2018) där 
användande av hälsningsfraser på flera språk, flerspråkiga böcker och sånger samt digitala verktyg är 
de vanligaste. Skolinspektionen (2017) menar att när pedagoger visar en vilja att lära sig ord på 
barnens modersmål visar det på en inkluderande syn på språk och kommunikation, vilket kan öka 
barnens känsla av delaktighet (Skans, 2011). I Skans studie framkommer vidare att gruppstorleken 
spelar stor roll för kommunikationen mellan barn och pedagoger. Barn tar fler initiativ och 
kommunikationen mellan barn och pedagoger blir rikare om grupperna är mindre. Vidare 
framkommer att pedagoger ofta har inarbetade rutiner för hur samlingar, sångstunder och 
sagoläsning ska struktureras och genomföras. Sådana fasta rutiner kan leda till att barnens olika 
perspektiv och initiativ till kommunikation inte tas tillvara, vilket riskerar att minska barnens 
delaktighet. 

Språklärande aktiviteter och multimodala resurser 
Kultti (2014) menar att aktiviteter och sammanhang i förskolan som kan stärka barns språkliga och 
sociala kunskaper är kreativa aktiviteter, användning av olika kommunikativa resurser (verbala språk, 
bilder, gester, föremål och tecken), gemensamma erfarenheter, benämning, språklig upprepning, 
sång, högläsning och gemensam lek. Även frågor, förklaringar och bekräftelse kan bidra till att skapa 
en god språkmiljö. Hur pedagoger samtalar, läser och anpassar sitt språkande och deras val av 
samtalsämnen är också betydelsefulla i sammanhanget (Kultti, 2014). Flyman Mattsson (2017) menar 
att viktiga faktorer i barns tidiga språkinlärning som har positiva samband med goda skolresultat är 
interaktion, talutrymme, språklärande genom ämnesinnehåll, modersmål och lärarkompetens, och 
att dessa faktorer även har relevans för förskolan. Samtidigt överensstämmer inte alltid praktiken 
med idealen för en god språkmiljö.  I sin studie om den språkliga lärandemiljön i förskolan fann 
Winther-Lindqvist et. al. (2012) att interaktion och dialog mellan vuxna och barn kring en gemensam 
aktivitet endast inträffade under 1-1,5 timmar per dag, vilket av forskarna bedöms som (för) lite.  

Kommunikation mellan människor består av både verbala, ickeverbala och andra multimodala 
resurser som tillsammans blir meningsbärande i samspelet mellan människor. Multimodalitet 
innebär att information uttrycks genom skrift tal, bild, andra visuella medel. Tecken som stöd, eller 
TAKK är en sådan multimodal resurs. TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation och innebär att man tecknar de viktigaste och mest betydelsebärande orden när 
man talar. Tecknen stödjer och kompletterar därför det talade ordet, vilket kan vara värdefullt för 
barn som ännu inte lärt sig språket och barn som har språksvårigheter av olika slag (SPSM, 2020). Det 
finns dock ingen forskning kring hur användning av TAKK inverkar på flerspråkiga barns 
språkutveckling (Puskás, 2013). Björk-Willén (2015) lyfter fram användningen av TAKK med 
flerspråkiga barn som en konsekvens av bedömningspraktiker där flerspråkiga barn bedöms vara i 
särskilt stöd för sin språkutveckling, och menar vidare att det i Sverige saknas en kritisk diskussion om 
användning av AKK i barngrupper om inte behov av särskilt stöd föreligger. Bildstöd, eller GAKK 
(Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation) är en annan multimodal resurs som kan 
användas för att stärka kommunikationen i förskolan. GAKK innebär i praktiken att föremål, bilder, 
symboler och it används i kommunikationen som ett komplement till talet. GAKK är också en 
användbar resurs i kommunikationen mellan personal och föräldrar där svenskan som gemensamt 
språk inte räcker till (Björk-Willén, 2014). 

 

Riktlinjer, mål och frånvaron av dito 
Puskás och Björk-Willén (2017) visar på flera dilemman med flerspråkig praxis i förskolan. De menar 
ett det vilar en motsättning i att flerspråkighet ses som ideologiskt eftersträvansvärt men att det 
samtidigt är svårt att realisera en flerspråkig undervisning i den pedagogiska praktiken. En svår 
situation uppstår när enspråkiga pedagoger som saknar kunskaper i barns olika modersmål är de som 
är satta att stödja och utveckla dessa modersmål i undervisningen. Det kan också vara en utmaning 
att alla barn i gruppen ska känna sig inkluderade och kunna vara delaktiga i de aktiviteter de vill, 



 11 

samtidigt som flerspråkiga barn ska tillåtas att använda sitt modersmål när de samtalar med 
varandra. Ytterligare en utmaning för pedagogerna ligger i att anpassa sitt språk så att det befinner 
sig i den proximala utvecklingszonen för barnen, när individerna i gruppen befinner sig på väldigt 
olika språkliga utvecklingsnivåer. Författarna tar upp att förskolans läroplan innehåller vaga 
målbeskrivningar som i kombination med att den saknar tolkningar eller bindande direktiv, 
uppmuntrar till olika tolkningar av exempelvis synen på svenskan som förskolans lingua franca 
(gemensamma språk) och hur den flerspråkiga praktiken ska se ut.  

Otydligheten i mål och direktiv lyfts även av Bunar (2014) som konstaterar att svensk forskning visar 
på bristande eller obefintliga policyplaner på kommunal nivå vad gäller nyanlända i förskola och 
skola. Puskás och Björk-Willén (2017) visar i en studie om språkpolicy i förskolan, att såväl lärare som 
barn tolkade den studerade förskolans språkpolicy olika. En explicit språkpolicy på förskolenivå 
saknades, men de lärarledda aktiviteterna sågs som stunder då svenska språket användes. Dessa 
stunder utgjorde dock en så pass liten del av den totala tiden barnen spenderade på förskolan, att 
det istället var barnens egna språkpreferenser som utgjorde grunden för förskolans språkpolicy i 
praktiken. Författarna beskriver en laissez-faire attityd gentemot barnens språkanvändande i leken, 
som i kombination med att den fria leken värderades högt och utgjorde en stor del av barnens tid i 
förskolan ledde till att vissa barn inte hann utveckla det svenska språket i tillräckligt stor utsträckning. 
I den fria leken på modersmålet var barnen utlämnade till varandras språkliga input för att utveckla 
sitt modersmål. Detta framstår som problematiskt eftersom pedagogerna varken kan bidra till eller 
påverka kvalitén i den språkliga interaktion som sker (eller inte sker) på barnens modersmål. 

Även Skolinspektionen (2017) lyfter fram pedagogers osäkerhet kring undervisning av flerspråkiga 
barn. De beskriver att många pedagoger tycker att det är svårt att stötta barn som har ett annat 
modersmål än svenska att utveckla sitt modersmål, eftersom de saknar metoder för arbetet och 
känner sig osäkra i sitt förhållningssätt. Kunskap och strategier brister, och tid för lärande och 
reflektion prioriteras ofta bort. Vidare framhålls att befintliga stödfunktioner behöver användas i 
högre grad och att även föräldrar behöver uppmuntras att bli mer delaktiga i barnens 
språkutveckling. Även Larsson (2018) visar i sitt examensarbete om förskolepedagogers strategier för 
modersmålsutveckling, att pedagoger upplever osäkerhet och svårigheter i uppdraget med 
flerspråkiga barns språkutveckling och modersmålsstöd. Vikten av ett nyfiket och stöttande 
förhållningssätt, där pedagogen blir en förebild för såväl det enskilda barnet som för barngruppen 
lyfts, liksom möjligheterna att ta tillvara på olika språkliga resurser och att skapa ett öppet klimat där 
alla språk uppmuntras och välkomnas.  

Osäkerhet och svårigheter lyfts även fram i relation till uppdraget att utveckla barns modersmål, i 
praktiken kallat modersmålsstöd. Skolverket (2020) skriver i sin webbartikel att  

Flerspråkiga pedagoger kan underlätta arbetet med att få barnens modersmål att vara ett 

komplement till svenska i det dagliga pedagogiska arbetet. På så sätt kan barnens 

språkliga bakgrund matchas vilket borde vara en angelägen fråga för förskolechefer.  

Skans (2011) menar att flerspråkiga pedagoger är en förutsättning för att kunna ge barn ett 
systematiskt stöd på modersmålet. Därför är flerspråkiga pedagoger en stor tillgång i förskolans 
verksamhet och kan erbjuda modersmålsstöd till de barn som talar samma språk. Barn som placeras 
på en förskola utan matchande tvåspråkiga pedagoger kan, i en del kommuner, erbjudas 
modersmålsstöd av en modersmålslärare som kommer till förskolan vid enstaka men regelbundna 
tillfällen. Detta tillvägagångssätt är dock problematiskt eftersom kopplingen mellan modersmålet och 
den pedagogiska vardagen går förlorad. Men att organisera för modersmålsstöd i förskolan är en 
utmaning visar flera studier. Gruber (2013) menar att de flerspråkiga pedagogerna och barnen i 
verksamheten sällan matchar varandra. Flyman Mattsson (2017) framhåller att även om flerspråkiga 
pedagoger underlättar undervisningen så är det en praktisk omöjlighet att organisera för detta i 
grupper där det finns flera olika modersmål representerade. Hon lyfter istället Thomas och Colliers 
(1997) förslag om att lärare i sådana heterogena grupper ska få utbildning i andraspråkslärande.  
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Kultti (2014) problematiserar begreppet modersmålsstöd och menar att begreppet inte handlar om 
att pedagoger ska bidra till barns utveckling av ett språk de inte behärskar, utan om att pedagoger 
istället visar intresse för alla barnets språk. Sandvik & Spurkland (2011) framhåller att barns 
vårdnadshavare är en viktig resurs och samarbetspartner i förskolans arbete med att stötta barns 
modersmålsutveckling. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs att förskolan ska samarbeta 
med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Hur detta 
samarbete ska se ut regleras inte närmare, bara att det ska ske genom samtal och dialog. Bunar 
(2014) påpekar att svensk forskning sammantaget visar på att samverkan mellan förskola/skola och 
föräldrar till nyanlända brister. I Lunneblads (2013; 2014) studier framkommer att pedagoger vill lära 
barns vårdnadshavare att anpassa sig till förskolans rutiner och normer, och att de söker och betonar 
det som är gemensamt och förenar barnen. Det innebär att det gemensamma skapas kring svenskt 
språk och svenska traditioner, och att pedagogerna tenderar att undvika att prata om kulturella 
skillnader, vilket också kan osynliggöra barns och familjers olika erfarenheter. Dessa studier har dock 
endast haft nyanlända familjer i fokus, i förlängningen behövs fler studier kring hur samarbetet 
mellan vårdnadshavare med utländsk bakgrund och förskola ska kunna utvecklas för att stödja barns 
(språkliga) utveckling på bästa sätt. 

OECD (2012) beskriver i rapporten Equity and Equality att förskolor och skolor kan behöva ta 
specifika initiativ för att utveckla samarbete med föräldrar som har annan språklig och kulturell 
bakgrund, eftersom dessa annars kan vara svåra att nå. Gemensamt för de samarbeten som 
rapporten lyfter som goda exempel är att de handlar om att bygga relationer, hantera information 
och stötta vårdnadshavarna genom att guida dem, erbjuda särskilda koordinatorer eller kurser inom 
olika områden.  

I en internationell studie konstateras att förskolans samarbete med barns vårdnadshavare påverkas 
negativt när vårdnadshavarna talar ett minoritetsspråk (Zhang, Keown & Farruggia, 2014). Detta 
ligger i linje med svensk forskning av Björk-Willén (2014), där det konstateras att det finns särskilda 
utmaningar för pedagoger i uppdraget att samverka med vårdnadshavare på ett ”nära och 
förtroendefullt sätt” (Skolverket, 2018, sid 17) när det finns språkliga hinder.  

Avslutningsvis kan sägas att den flerspråkiga visionen i förskolans styrdokument inte är tydliggjord 
och konkretiserad i tillräcklig utsträckning för de pedagoger som arbetar med den, och att begreppet 
modersmålsstöd är omdiskuterat av såväl forskare som praktiker utan att konsensus kunnat nås. 
Wigerfelt & Morgan (2011) sammanfattar läget genom att konstatera att brist på tydliga mål och 
riktlinjer för flerspråkig undervisning kan vara faktorer som i kombination med bristande tid för 
planering och reflektion skapar en osäkerhet i det pedagogiska uppdraget (Wigerfelt & Morgan, 
2011).  

 

Utmaningar i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling 
Forskningen visar på en rad utmaningar i förskolans arbete med att utveckla flerspråkiga barns 
samtliga språk. Styrdokumenten är tydliga i sin framställning av förskolan som en arena för språklig 
mångfald, men sådan mångfald har ändå ingen självklar plats i förskolan eftersom den tenderar att 
försvinna när den inte aktivt upprätthålls av flerspråkiga barn och/eller förskolepedagoger, och det 
råder olika möjligheter för minoritetsspråkiga barn att utveckla sina språk beroende på vilka språk de 
talar (Skaremyr, 2019).  

Arbete med flerstämmighet, samtal och reflekterande dialog är en förutsättning för att inkludera alla 
barn och ge dem förutsättningar för framtida skolframgång, och både den fysiska och den psykiska 
språkmiljön har stor betydelse (Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). Norlings et. al. studie visar att 
man i förskolan är bra på vardagligt språkligt samspel, men sämre på̊ att utmana och bidra till 
barnens begreppsutveckling, vilket är en viktig nyckel till att utveckla barns tidiga litteracitet. Det är 
angeläget att pedagogerna själva ägnar mycket tid till samtal med minoritetsspråkiga barn som är i 
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färd med att utveckla det svenska språket. Puskás och Björk-Willén (2017) tar upp att flerspråkiga 
barn i större utsträckning än enspråkiga barn behöver språklig interaktion med vuxna och högre grad 
av språklig struktur för att utveckla sitt andraspråk, vilket även ligger i linje med Karrebæks studie 
(2011) som visar att pedagoger behöver stötta flerspråkiga barn att komma in i och bli inkluderade i 
leken med kamraterna. Rogde, Melby-Lervåg & Lervåg (2016) framhåller att en till en (pedagog-barn) 
interventioner inriktade på tvåspråkiga barns expressiva språkfärdigheter i andraspråket kan 
förbättra barns språkfärdigheter före skolstart.  

Pedagoger använder ofta konkreta och vanligt förekommande föremål för att utveckla barnens 
vokabulär. Detta arbetssätt främjar språkutvecklingen för de barn som har svagt utvecklade 
kunskaper i svenskan och på modersmålet, men det finns en risk att det konkreta innehållet leder till 
att barnen inte utmanas till nya kunskaper och perspektiv (Skans, 2011). Vad gäller de flerspråkiga 
barnens utveckling av modersmålen så är det vanligt att enspråkiga svensktalande pedagoger lär sig 
enstaka ord eller fraser på barns modersmål som ett sätt att skapa förutsättningar för barnen att 
utveckla modersmålet. Palla & Vallberg Roth (2018) ställer sig dock tveksamma till att modersmålet 
verkligen utmanas genom detta arbetssätt.  

För att utveckla sitt språk i leken behöver barn få kommunicera med jämnåriga barn som ligger på en 
mer avancerad språklig nivå än vad de själva gör. Paradoxalt nog visade Bundgaard och Gulløv (2008) 
att barn ofta leker med andra barn som ligger på samma språkliga nivå som de själva, vilket får till 
följd att den språkliga utmaningen uteblir. När barn delas in i mindre grupper exempelvis vid 
skapande verksamhet och vid måltid är det viktigt att ta vara på dessa stunders språkutvecklande 
potential genom att använda en språkutvecklande pedagogik, och inte enbart fokusera på aktiviteten 
i sig själv (Skans, 2011). Förskolans verksamhet behöver alltså organiseras på ett sätt som gör att alla 
barn får möjlighet att delta i lek och aktiviteter som utmanar deras språk.  

 

Arbetslaget 
Begreppet arbetslag är centralt i förskolans läroplan och består vanligen av förskollärare och 
barnskötare (Skolverket, 2018). I föreliggande studie finns även pedagoger med annan utbildning, 
eller outbildad personal. I förskolans läroplan framhålls att barnen ska ges en god utbildning och få 
förutsättningar för tänkande och kunskapsutveckling utifrån intellektuella, språkliga, etiska, 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekter, vilket ”förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv 
diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.” (Skolverket, 
2018, sid. 10).  

Förmågan att kommunicera och samarbeta i de pedagogiska frågorna är en förutsättning för kvalitet i 
verksamheten. Samarbete innebär enligt Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) att två eller flera 
individer kombinerar sina resurser för att nå ett gemensamt mål. Det handlar om gemensam 
problemlösning och för att det ska lyckas krävs att det finns en tillit mellan parterna både till 
varandras yrkeskompetens och till själva arbetsrelationen.  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framhålls förskollärares särskilda ansvar för det pedagogiska 
innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande, 
men utbildningen genomförs gemensamt av arbetslaget. Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) 
definierar en arbetsgrupp som en grupp människor med bestämda relationer till varandra, som 
samverkar för att nå ett gemensamt resultat. Det som ger en arbetsgrupp existensberättigande är 
dess mål, och målen är också det som avgör gruppens framgång. Sammanhållningen i gruppen 
påverkas av uppslutningen kring de gemensamma målen, och gruppens riktning påverkas av 
ledningen eller bristen på ledning.  

I den aktuella studien är det vanligt med arbetslag om tre eller fyra personer.  
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Metod 
 

Som redan nämnts är det övergripande syftet med studien att belysa de pedagogiska och 
organisatoriska förutsättningarna för det språkutvecklande och flerspråkiga arbetet i förskolan, och 
även att besvara studiens forskningsfrågor:  

- Vilka arbetssätt och resurser har potential att bidra till alla barns språkutveckling?  
- Vilka utmaningar finns i arbetet med att ge alla barn ett rikt språk?  

För att uppfylla syftet genomfördes en enkätundersökning med pedagoger i åtta förskolor. Enkäten 
bestod av frågor med fritextsvar och skattningfrågor, se bilaga 1.  

I resultatet har centrala citat lyfts fram för att illustrera de olika kategorier som framkommit vid 
analysen (se nedan).  

 

Urval 
Urvalet var naturligt och omfattar åtta förskolor som ingår i ett utvecklingsprojekt kring tidiga 
insatser och barns språkutveckling (Förskolan som arena för barns språkutveckling). Enkäten delades 
ut till samtliga pedagoger i de deltagande förskolorna. Svarsfrekvensen var 78%. 

 

Etiska ställningstaganden  
Under hela studien har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer följts för att garantera 
forskningspersonernas säkerhet och att forskningen följer god forskningssed (Vetenskapsrådet, 
2017). Detta innebär vidare att samtliga deltagare informerades om studiens syfte och att deras 
deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas om någon så önskade. 

I resultatet är alla deltagare anonymiserade, och citat som kan härledas till enskilda personer har 
plockats bort. Inga förskolor eller avdelningar nämns vid namn, och materialet redovisas istället 
utifrån områden, vilka hädanefter kallas det mångkulturella området och det monokulturella 
området.  

 

Analys 
Genomsnitt och spann på skattningsfrågorna sammanställdes på enhetsnivå. Samtliga fritextsvar 
lästes ett flertal gånger. Alla svar färgkodades sedan utifrån ett antal teman som kunde identifieras. 
Dessa teman var följande: 
- Strukturella förutsättningar 
- Förhållningssätt och arbetssätt 
- Språk och språkande 
- Möjligheter och svårigheter  
- Dilemman 

Utifrån dessa teman gjordes sedan en kategorisering, vilken prövades genom att återigen läsa svaren 
och kontrollera kategoriernas giltighet dels i varje enkät, och dels fråga för fråga över samtliga 
enkäter. De kategorier som framträdde efter detta analyssteg var: 
1. Utbildning, erfarenhet och språklig bakgrund 
2. Olika typer av flerspråkighet 
3. Flerspråkig identitet och synen på flerspråkighet 
4. Det språkutvecklande arbetet   
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5. Förskolans arbete med barns modersmål.  
6. Känsla av otillräcklighet 
7. Hur skulle förutsättningarna att arbeta med barns språkutveckling kunna bli bättre? 
8. Bostadssegregationen 
9. Pedagogers språkliga kompetens 
10. Barnens språkliga nivå 
11. Barn i behov av stöd 
12. Sammanhållning och samarbete 
13. Föräldrasamverkan 

Därefter lästes alla transkriptioner återigen med fokus på varje specifik kategori och i samband med 
detta identifierades de olika deltagarnas utsagor som ansågs relevanta för temat. Citaten i rapporten 
har valts ut i syfte att återge kategorierna så objektivt som möjligt.  

Analysgången har möjliggjort att relevansen i de teman och kategorier som ursprungligen 
identifierades prövades i flera led, och har också medfört att resultaten kan återges i termer av att 
enstaka, några, flera eller samtliga deltagare har beskrivit olika fenomen.  

 

 

Resultat 
Utbildning, erfarenhet och språklig bakgrund 
Som inledningsvis beskrivits deltog åtta förskolor ifrån både mono- och mångkulturella områden i 
projektet. Resultaten i denna rapport baseras på resultaten från en enkätstudie med pedagoger som 
arbetar vid de åtta förskolorna. Det totala antalet respondenter var 71 stycken, varav 35 arbetar i det 
mångkulturella området och 36 i det monokulturella området. I tabellen nedan ges en översikt över 
de deltagande pedagogernas utbildning, erfarenhet och språkliga bakgrund i de båda områdena.  

 Mångkulturella området Monokulturella området 

Antal förskollärare (%) 19/35 (54%) 25/36 (69%) 

Antal barnskötare (%) 14/35 (40%) 11/36 (31%) 

Antal outbildad personal (%) 2/35 (6%)  0 (0%) 

Genomsnittlig yrkeserfarenhet 13,5 år  17,5 år 

Andel med svenska som modersmål 62 % 95 % 

Andel med annan språklig bakgrund 38 % (23 språk utöver sv) 5% (2 språk utöver sv) 

 

Av resultatet framgår att andelen förskollärare är högre och yrkeserfarenheten längre i det 
monokulturella området. I det mångkulturella området finns ett fåtal pedagoger som saknar relevant 
utbildning för uppdraget. Detta ligger i linje med både internationell och svensk forskning (Lareau 
och Goyette, 2014; Massey, 2007; Persson, 2014), som visat att lärare som arbetar i utsatta områden 
ofta har kortare erfarenhet och ibland sämre kvalifikationer än lärare i socioekonomiskt starka 
områden. Neuman et. al. (2018) menar att dessa faktorer bidrar till att barn i dessa områden står 
inför ”a double dose of disadvantage”, och Persson (2014) ser det som ett exempel på ett strukturellt 
hinder för en högkvalitativ förskola som har potential att vara socialt utjämnande. 

Skans (2011) menar att flerspråkiga pedagoger är en förutsättning för att kunna ge modersmålet 
systematiskt stöd, och att flerspråkiga pedagoger därför är en stor tillgång i förskolans verksamhet. I 
det monokulturella området talar de flesta barn svenska som modersmål, men totalt 14 andra språk 
talas som modersmål eller andraspråk bland barnen i hela området. I detta område har majoriteten 
av pedagogerna svenska som modersmål, men två pedagoger (5 %) uppger att de talat ett annat 
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språk i hemmet under uppväxten. Betydligt fler pedagoger (38 %) har en annan språklig bakgrund i 
det mångkulturella området. Rektorerna för dessa förskolor har där sammanlagt tillgång till 23 andra 
språk än svenska bland medarbetarna. Här talas sammanlagt 28 olika modersmål bland barnen, och 
även om den sammanlagda pedagogresursen täcker in 10 av dessa 28 språk så når pedagogerna inte 
samtliga barn som är talare av det egna modersmålet eftersom de är utspridda på olika avdelningar. 
Gruber (2013) visade att de flerspråkiga pedagogerna och barnen i verksamheten sällan matchade 
varandra, vilket även konstaterats i delrapport 1 (Larsson & Björk-Willén, 2020) i denna studie.  

78% av pedagogerna vid de åtta deltagande förskolorna besvarade enkäten, och det finns ett antal 
enkäter där pedagoger utelämnat några av uppgifterna ovan, vilket gör att resultaten har en viss 
osäkerhet. Men eftersom stora skillnader inom utbildning, erfarenhet och språklig bakgrund hos 
pedagogerna ändå framträder, så går det inte att utesluta att det inom det mångkulturella området i 
projektet finns strukturella hinder för att förskolan ska kunna vara socialt utjämnande (Persson, 
2014). 

 

Olika typer av flerspråkighet 
Flerspråkiga barn är ingen homogen grupp (Kultti, 2014) men resultatet av denna studie visar att det 
finns vissa generella drag i hur flerspråkigheten ser ut i de båda områdena. Andelen barn med annan 
språklig bakgrund överstiger 90 % i det mångkulturella området, medan motsvarande siffra är färre 
än 10 % i det monokulturella området. I det monokulturella området har i stort sett alla flerspråkiga 
barn svenska som ett av sina modersmål. Det vanliga är att en av barnets föräldrar kommer från ett 
annat land, medan den andra har svensk bakgrund. I detta område är de flesta språk som talas av 
barnen på förskolorna utöver svenska inomeuropeiska språk och ca en sjättedel av språken är 
nordiska. I det mångkulturella området är det däremot vanligt att båda föräldrarna talar andra 
modersmål än svenska, och drygt hälften av de språk som talas av barnen på förskolorna är 
utomeuropeiska. De nordiska språken är mera sällsynt som modersmål i detta område.   

Bunar (2014) menar att det finns ett prestationsgap mellan inrikes födda och utrikes födda elever, 
men också att det finns skillnader beroende på i vilken världsdel barnen är födda. Prestationsgapet är 
minst för de elever som är födda inom Norden, något större för de som är födda inom EU, och störst 
för de elever som är födda utanför EU. Orsakerna till dessa resultat redovisas inte närmare, men man 
kan tänka sig en mängd olika faktorer som påverkar dem, exempelvis tillgången till förskola och 
svenskspråkiga kamrater i förskolan och i bostadsområdet, socioekonomiska faktorer och huruvida 
svenska pratas av någon förälder i hemmet. Både internationella och svenska forskare (Neuman et. 
al., 2018; Andersson et. al. 2019) betonar att flerspråkigheten inte är ett problem i sig, men att flera 
faktorer som associeras med ökad risk för skolmisslyckanden kan ackumuleras hos barn som talar 
flera språk. Sådana faktorer kan ha att göra med hur den språkliga exponeringen ser ut, vuxnas 
förväntningar på barnen eller varierande socialisationsmönster i de miljöer där barnen växer upp. De 
skillnader som Bunar (2014) redovisar kring skillnader i resultat mellan elever från olika delar av 
världen väcker frågor i relation till att det finns strukturella skillnader i barnens olika 
språk/ursprungsländer mellan områdena. I det monokulturella området i den aktuella studien är 
majoriteten av de flerspråkiga barnens modersmål ett nordiskt eller inomeuropeiskt språk medan 
barnen i det mångkulturella området i större utsträckning har utomeuropeiska språk som 
modersmål. Språken i sig behöver inte vara betydelsebärande i sammanhanget, utan snarare hur 
människor med olika språkliga bakgrunder integreras i det svenska samhället.  

I det mångkulturella området är det naturligt att tala flera språk, eftersom de flesta av barnen och 
många av de vuxna är flerspråkiga. På förskolan möts barn och pedagoger som talar ibland så många 
som 10-15 olika språk per avdelning, och svenskan som är lingua franca är därmed andraspråk för de 
flesta. För att förmedla sig – göra sig förstådd och förstå – behöver man kommunicera med varandra 
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med hjälp av kroppsspråk, gester eller AKK. Förhållningssättet hos pedagoger och barn på dessa 
förskolor kan beskrivas som att man kommunicerar med alla medel som står till buds.  
 
I det monokulturella området där i stort sett alla barn talar svenska i hemmet, beskrivs 
flerspråkigheten i förskolan i termer av att de låter barnen prova och använda olika uttryckssätt. 
Ingen på förskolan är beroende av något annat språk än svenska för att kunna kommunicera, men 
pedagogerna beskriver att de har fört in ytterligare ett språk i verksamheten eftersom det 
efterfrågats av barnen. De pratar därför ibland engelska med barnen för att: 
1. Gå barnen till mötes i deras önskemål 
2. Det är lustfyllt att utforska ett nytt språk 
3. Det är ett roligt inslag i verksamheten 
Här adderar man alltså ett språk till gruppens övriga trots att detta språk inte är modersmål för 
någon i gruppen. Engelska är ett högstatusspråk och användbart både i ett svenskt och i ett 
internationellt perspektiv (Bravo Granström, 2019) vilket troligtvis styr att det är just det engelska 
språket som barnen efterfrågar. Tkachenko, Bakken, Gro & Talén (2013) fann att norskspråkiga barns 
språkliga nyfikenhet och medvetenhet ökade när man introducerade engelska i förskolans 
språkmiljö. Även om det naturligt inte finns en språklig mångfald i barngruppen kan pedagoger alltså 
skapa vinster i form av ökad nyfikenhet på språk och metaspråklig kompetens genom att introducera 
ett nytt språk i verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det flerspråkiga språkandet i båda områdena beskrivs som nyfiket, 
roligt och lärorikt. Men det flerspråkiga språkandet i det mångkulturella området är mer än lustfyllt, 
det är också nödvändigt för att kunna kommunicera. Här föreligger en skillnad mellan områdena 
eftersom barnen i det mångkulturella området behöver (är nödgade att) lära sig flera språk för att 
kunna kommunicera med pedagoger och kamrater, medan barnen i det monokulturella området 
väljer (önskar) att lära sig flera språk. Detta resultat ligger i linje med Kultti (2014) som menar att 
flerspråkighet kan se mycket olika ut på ett funktionellt plan. Resultaten i föreliggande studie visar 
att det finns strukturella skillnader vad gäller barnens flerspråkighet och de modersmål som talas 
utöver svenskan i det mono- och mångkulturella området. Flerspråkighetens varande och blivande 
skiljer sig åt mellan områdena. Det finns också mycket kvar att lära och förstå om hur olika typer av 
flerspråkighet påverkar barn och de möjligheter de får att tillägna sig alla sina språk i förskolan.  

 

Flerspråkig identitet och synen på flerspråkighet 
I det mångkulturella området har förskolorna en stark flerspråkig identitet. Nära hälften av 
pedagogerna som besvarat enkäten är själva flerspråkiga och de uppger att ”99 %” av barnen talar 
ett eller flera andra språk än svenska i hemmen. Språket genomsyrar pedagogernas vardag eftersom 
de alltid måste ha ett flerspråkigt perspektiv när de planerar och genomför undervisning och 
aktiviteter. Det flerspråkiga perspektivet i undervisningen kan sägas innebära att alla barn ska få 
möjlighet att både förstå och uttrycka sig oavsett modersmål.  

I det monokulturella området finns ingen motsvarande flerspråkig identitet. Här beskriver pedagoger 
att flerspråkighet bland barnen på förskolorna är mycket ovanligt. (Dock talas ytterligare 12 
modersmål utöver svenskan bland barnen på dessa förskolor.) I det monokulturella området arbetar 
pedagogerna med att stärka barnens svenska språkutveckling, och eftersom den stora majoriteten 
barn kommer till förskolan med svenska som modersmål, behöver de inte lägga så mycket tid och 
kraft åt det flerspråkiga perspektivet i sin planering och i sitt genomförande av språkundervisningen. 

Båda områdena definierar sin flerspråkighet inte bara i termer av nationalspråk och verbala språk, 
utan även i termer av att ha alternativa uttryckssätt. Såväl TAKK som GAKK används flitigt inom båda 
områdena:   
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Vi använder oss av tecken som stöd och bildstöd för att ge alla barn möjlighet att uttrycka 

sig. 

I uttalandet betonas möjligheten att uttrycka sig och pedagogen visar en öppenhet för både verbala 
och ickeverbala resurser i kommunikationen. Denna multimodala kommunikation är i allra högsta 
grad närvarande i pedagogernas svar, och man kan ana en syn på kommunikation som påminner om 
den transspråkande (translanguaging) ideologin även om den inte är uttalad (Garcia & Wei, 2014).  
Många beskriver att de ger barnen möjlighet att uttrycka sig även med sång, musik, dans och drama. 
Både Skolinspektionen (2017) och Kultti (2014) lyfter exempelvis sång och musik som ett sätt att 
arbeta språkfrämjande.  

Helt enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018), och tvärtemot tidigare forskning som visat att 
flerspråkighet ofta ses som problemskapande (Lahdenperä, 1997) så framträder en positiv syn på 
flerspråkighet i både det mångkulturella och det monokulturella området i denna studie, där 
flerspråkigheten beskrivs som en tillgång i den pedagogiska verksamheten och som ett utforskande 
av olika uttryckssätt. Resultatet bekräftar senare forskning från Norge (Lauritsen, 2014) som visat att 
arbetet med barn med annan kulturell och språklig bakgrund ses som en tillgång i den pedagogiska 
verksamheten.  

I det mångkulturella området lyfts att det är bra att barnen pratar sitt modersmål så länge inget 
annat barn blir utanför. Svenskan fungerar som lingua franca och är det språk som förenar barn och 
pedagoger, och det är viktigt att alla barn känner sig inkluderade menar personalen. I Karrebæks 
studie (2011) framkom att pedagoger behöver stötta flerspråkiga barn att komma in i och bli 
inkluderade i leken med kamraterna, men i det mångkulturella området i denna studie verkar det 
istället vara så att barn som är ensamma om att tala ett modersmål (svenska eller annat) kan behöva 
stöd för att bli inkluderade i leken när grupper av flerspråkiga barn med samma modersmål leker och 
kommunicerar på modersmålet  

I det monokulturella området framhåller ca hälften av alla pedagoger att det är viktigt för 
integrationen i barngruppen att barnen lär sig svenska och att modersmålet därför ska pratas 
hemma, och inte på förskolan. Några menar att de inte aktivt tagit ställning och någon enstaka 
pedagog menar att det är en rättighet för alla barn att prata sitt modersmål på förskolan. I detta 
område är pedagogerna vana vid att de flerspråkiga barnen på förskolan även har svenska som 
modersmål, och att antalet flerspråkiga barn är få i förhållande till det totala antalet barn. Man är 
mer benägen att hänvisa till svenskan som det gemensamma språket och att barnen ska prata 
svenska på förskolan och modersmålet i hemmet än vad man är i det mångkulturella området. Där 
handlar svaren mer om att kommunicera med alla medel som står till buds. Det går inte att se någon 
tydlig linje i när, var och hur de olika språken används i förskolan, istället uppmuntras alla språk och 
kommunikationssätt. Larsson (2018) lyfter vikten av att pedagoger uppmuntrar och välkomnar alla 
språk. Det är tänkbart att vikten av sådan uppmuntran ökar ju fler språk som är representerade i 
verksamheten. Ingen av förskolorna har en tydlig och uttalad policy kring språkanvändningen i 
verksamheten. På frågan om vilket påstående som bäst stämmer in på förskolan där de arbetar 
svarar pedagogerna enligt följande:  

 Monokulturellt 
område 

Mångkulturellt 
område 

På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala svenska, oavsett 
vilka modersmål barnen har. 
 

Siffror (22 %) Siffror (54 %) 

På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala alla sina språk. 
 

Siffror (42 %) Siffror (74 %) 

På förskolan har vi inte aktivt tagit ställning kring barnens 
språkproduktion.  
 

Siffror (38 %) Siffror (0 %) 
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Tabellen visar att många pedagoger i det monokulturella området inte tagit ställning kring 
språkanvändningen på förskolan, vilket faller sig naturligt eftersom pedagogerna där har bilden av att 
de inte har så många flerspråkiga barn, och även de barn som är flerspråkiga har många gånger 
svenska som ett av sina modersmål. I det mångkulturella området har majoriteten av pedagogerna 
svarat att de uppmuntrar barnen att tala alla sina språk, och detta ställningstagande har en viss 
överlappning med ställningstagandet att uppmuntra barnen att tala svenska på förskolan.  

Flera pedagoger i båda områdena har valt att kryssa i flera svar (vilket innebär att procentsatserna 
totalt överstiger 100 %). Detta kan tolkas som att pedagogerna har svårt att ”välja” eller ansluta sig 
till en generell policy för språkandet i förskolan. Både barn, pedagoger och de situationer man 
befinner sig i är olika, vilket kräver en viss flexibilitet och att språkanvändningen anpassas utifrån 
aktiviteter och undervisning. Tidigare forskning har visat på just en avsaknad av policys gällande 
språkanvändningen i förskolan. Bunar (2014) såväl som Puskás och Björk-Willén (2017) lyfter fram att 
svensk forskning visar på bristande eller obefintliga policyplaner på kommunal nivå dels vad gäller 
nyanlända och dels gällande språkanvändningen i förskolan. Det medför en risk att det istället blir 
barnens egna språkpreferenser som i praktiken utgör grunden för förskolans språkpolicy. I 
sammanhanget lyfts också att barn blir utlämnade till varandras språkliga input för att utveckla sitt 
modersmål i den fria leken. Detta framstår som problematiskt eftersom pedagogerna varken kan 
bidra till eller påverka kvalitén i den språkliga interaktion som sker (eller inte sker) på barnens 
modersmål, något som bekräftas av pedagoger i denna studie. På frågan om hur hen ser på att 
flerspråkiga barn talar alla sina språk på förskolan svarar en pedagog:  

Det får de gärna. Men jag kan inte stötta, rätta eller stimulera på deras modersmål.  

Uttalandet fångar ett dilemma som upplevs av många av pedagogerna i denna studie. Genom att ha 
en tillåtande och uppmuntrande attityd till barnens modersmål kan pedagogerna skapa ett utrymme 
för modersmålet, som på sikt kanske kan bidra till att barnet känner stolthet över sitt språk och 
utvecklar en flerspråkig identitet. Pedagogerna vill, och ska enligt läroplanen utveckla barnens 
modersmål, men det upplevs som svårt när man inte själv förstår eller talar språket ifråga. Dilemmat 
uppstår i skärningspunkten mellan följande utdrag ur skollagen (SFS 2010:800, kap. 8 §10): 
”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 
både det svenska språket och sitt modersmål.” och den pedagogiska praktiken (Vetenskapsrådet, 
2016). Bristen på policys och riktlinjer för språkanvändningen i förskolans olika aktiviteter har tidigare 
visat sig vara faktorer som kan bidra till att skapa en osäkerhet i det pedagogiska uppdraget 
(Wigerfelt & Morgan, 2011). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de deltagande pedagogerna har en positiv syn på 
flerspråkighet och att de använder sig av många olika kommunikationssätt i förskolan, oavsett om 
det finns flerspråkiga barn i gruppen eller ej. Men det finns en osäkerhet kopplat till arbetet med att 
utveckla barns modersmål i förskolans vardag. Pedagogerna har inte möjlighet att stötta, rätta eller 
utvidga barnens språkande när de inte själva behärskar språket ifråga. Resultaten visar också att 
pedagogerna har svårt att ansluta sig till någon generell policy kring språkanvändningen i förskolan.  

 

Det språkutvecklande arbetet 
Många pedagoger i studien framhåller vikten av att bygga goda relationer med barnen så att de ska 
vilja och våga interagera språkligt med pedagoger och andra barn. De menar också att när 
pedagogerna lär känna barnen blir det enklare att samtala med dem om det som intresserar dem: 

Genom att vara nära barnen kan jag vara nära barnens intressen och ställa utvecklande 

frågor samt berätta och bekräfta. 
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I enkäten framkommer att pedagogernas syn på språkutvecklande arbete till stor del handlar om att 
låta språket genomsyra hela förskoledagen, där pedagogerna använder det egna språkandet som ett 
redskap för att utveckla barnens språk. Detta ligger i linje med resultatet från en studie av Palla & 
Vallberg Roth (2018) där den allmänt utbredda uppfattningen hos både rektorer och pedagoger är 
att språkundervisningen sker hela dagen, överallt och i alla sammanhang, vilket också framgår av 
rapport 1 (Larsson & Björk-Willén, 2020).  

Pedagogerna i studien lyfter även specifika aktiviteter, metoder och material i det språkutvecklande 
arbetet på förskolan. Flera aktiviteter som lyfts fram är sådana aktiviteter som förskolan alltid borgat 
för, exempelvis musik, sagor, rim och ramsor:  

Rim, ramsor och sånger är verktyg jag använder mig av. Böcker och sagoläsning ser jag 

också som viktigt i arbetet. 

Både Skans (2011) och Kultti (2014) lyfter sånger och högläsning som viktiga språkutvecklande 
aktiviteter. I denna studie framhåller många av pedagogerna att högläsning inte bara handlar om att 
läsa böcker från pärm till pärm, utan istället betonas vikten av att reflektera och samtala kring det 
lästa, och att låta barnen leka och dramatisera sagan efter läsningen: 

Vi har planerade aktiviteter såsom läsning och läsaktivitet kopplad till berättelsen där 

barnen ges chans att återberätta sagan. 

Detta perspektiv lyfts också i tidigare forskning (Petersen, 2007) som menar att det pedagogiska 
arbetet efter högläsning kan handla om att låta barnen vidareutveckla, dramatisera, återberätta eller 
leka sagan. Utöver dessa aktiviteter är det dessutom mycket vanligt att pedagogerna beskriver att de 
använder TAKK och GAKK. Sång, musik, sagor, TAKK och GAKK är alla multimodala sätt att 
kommunicera, och resultatet av studien visar att sådan kommunikation är vanlig i de studerade 
förskolorna. SPSM (2020) lyfter fram att tecken stödjer och kompletterar det talade ordet, vilket kan 
vara värdefullt för barn som ännu inte lärt sig språket och för barn som har språksvårigheter av olika 
slag, men Puskás (2013) poängterar att det inte finns någon forskning kring hur användning av TAKK 
inverkar på flerspråkiga barns språkutveckling.  

Vikten av att låta språkandet få ta tid, men också bristen på tid, är något som ofta återkommer när 
pedagogerna beskriver hur de arbetar för att utveckla barns språk:  

Jag tänker att språket verkligen är nyckeln för allt lärande, men är också något som måste 

få ta tid. Och vi lever ju i ett samhälle som oftast är väldigt stressigt, både på förskolan och 

hemma. Så tid att både få prata och lyssna är en viktig del. 

Pedagogen lyfter vikten av att barnen både får lyssna och tala för att utveckla sitt språk. Detta lyfts 
även fram av Annick De Houwer (2009) som menar att såväl enspråkiga som flerspråkiga barn 
behöver få både höra och tala det språk som de ska lära sig. 

På gruppnivå handlar det språkutvecklande arbetet också om att skapa ett bra samtalsklimat, och att 
se till så att alla barn blir lyssnade till och får möjlighet att göra sin röst hörd. Det finns också en 
medvetenhet om det egna språkandets betydelse för att ge barnen språklig input. Att prata mycket, 
ställa frågor, benämna ord, och att inte förenkla ord nämns som viktiga strategier i samtalen med 
barnen. Sådana konkreta strategier som att benämna, ställa frågor, vidareutveckla barnens utsagor 
och fördela talutrymme har även tidigare lyfts som framgångsfaktorer i forskning om förskolans 
språkmiljöer (Gjems, 2011; Svinth, 2012; Norling, Sandberg & Almqvist, 2015). 

Resultatet av studien visar att grunden i det språkutvecklande arbetet är att bygga goda relationer 
med barnen, och att sedan låta språket genomsyra alla aktiviteter och undervisningen. Detta är i linje 
med den kvalitetsfaktor som Persson (2020) benämner pedagogiska relationer som innebär att 
personalen ger barnen emotionellt, kognitivt och socialt stöd (Bjœrnstad & Pramling Samuelsson, 
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2012). Det språkutvecklande arbetet är på så vis snarare ett förhållningssätt än konkreta metoder, 
även om konkreta strategier såsom högläsning och sånger också lyfts fram som viktiga.  

 

Förskolans arbete med barns modersmål 
Många pedagoger i det mångkulturella området beskriver svårigheter i att stimulera och utmana 
barnens språk i vardagen. Det är en utmaning att anpassa aktiviteter och sin egen språkliga nivå så 
att det passar för alla barn i gruppen.  

Jag tycker det kan vara svårt att utmana de barn som inte kan någon svenska alls, då är 

det enklare att kommunicera med kroppsspråket. (…) Så som vår barngrupp ser ut i 

dagsläget är det svårt att stimulera och utmana. Man behöver ha en liten grupp eller bara 

ett fåtal barn att jobba tillsammans med. (…) Vi har försökt anpassa miljön, aktiviteter, 

samling, material m.m. Men vi känner ofta att vi inte räcker till och det finns mycket mer 

att göra. 

Pedagogen lyfter här ett behov av att gruppera barnen i mindre konstellationer och anpassa 
aktiviteter för att få en precision i den språkliga stimulansen. Skans (2011) konstaterar att 
gruppstorleken spelar stor roll för kommunikationen mellan barn och pedagoger, och att 
kommunikationen blir rikare och barninitiativen fler om grupperna är mindre. Detta gäller särskilt när 
barnen behöver extra språklig stöttning. Puskás (2013) diskuterar svårigheter att erbjuda barn lika 
möjligheter och tillgodose flerspråkiga barns individuella behov vid bokläsning, när barn kommit olika 
långt i sin andraspråksutveckling. Detta dilemma berör även pedagogen (i uttalandet ovan) då hen 
menar att det är svårt att hitta rätt nivå när barnen kommit olika långt i sin språkutveckling, och att 
det i vissa fall blir enklare att kommunicera med kroppsspråket för att skapa förståelse. Lareau och 
Goyette (2014) fann att lärare som arbetade i utsatta områden förenklade språket genom att 
använda kortare och mindre komplexa meningar, färre ord och mindre ordvariation när de 
samtalade med barnen, och de påpekar att det är viktigt att upprätthålla språklig komplexitet i 
samtal även med barn som av olika anledningar inte kommit så långt i sin språkutveckling, eftersom 
omfattande språkförenkling kan skapa brist på språklig utmaning och därmed beröva barnen på 
chanser att utveckla sitt språk.  

Generellt beskrivs ett nyfiket förhållningssätt där pedagogerna säger sig vilja ta tillvara på de tillfällen 
att uppmuntra barns modersmål som dyker upp i de vardagliga samtalen: 

Vi uppmuntrar barn att säga vad heter saker och ting på deras språk, och de har alltid 

möjlighet att samtala med kompisarna på deras modersmål.  

Pedagogen beskriver ett nyfiket förhållningssätt, och att barnen har möjlighet att använda sina språk 
i olika situationer i förskolan. Detta förhållningssätt framkommer även i en studie av Lindahl & 
Tagesson (2018) som visade att samtliga intervjupersoner hade ett uppmuntrande förhållningssätt 
till barnens modersmål.  

Men det är en utmaning att gå från nyfikenhet och uppmuntran till att verkligen bidra till och 
utveckla barns modersmål. Många av pedagogerna i denna studie är osäkra på hur det ska gå till när 
de inte själva talar språket. Kopplat till den utmaningen är också det faktum att det är ont om 
svensktalande barn i grupperna i det mångkulturella området: 

Har två som talar svenska som modersmål. Har många barn som är svårt att föra en dialog 

med. Alla behöver mycket stöd i svenskan. 

I det mångkulturella området arbetar ett antal flerspråkiga pedagoger, vilket lyfts som värdefullt i 
arbetet med att stötta modersmålet för de barn som talar de aktuella språken. Även möjligheten till 
identifikation med vuxna som talar barnets språk framhålls som en tillgång för de flerspråkiga 
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barnen. Förekomsten av modersmålslärare i förskolans verksamhet är generellt sett låg i Sverige 
(Puskás och Björk-Willén 2017), och även om ca hälften av pedagogerna som besvarat enkäten i det 
mångkulturella området är flerspråkiga så är det många barn i dessa förskolor som inte har tillgång 
till en pedagog som talar modersmålet i förskolan. Kultti (2014) menar att begreppet 
modersmålsstöd inte handlar om att bidra till barns utveckling av ett språk de inte behärskar, utan 
om att visa intresse för barnets samtliga språk. Vissa pedagoger beskriver ändå att de saknar tillgång 
till modersmålslärare i verksamheten för att bättre kunna stötta de flerspråkiga barnens utveckling 
av sina modersmål. Även detta resultat överensstämmer med Lindahl & Tagessons studie (2018) i 
vilken samtliga av de intervjuade pedagogerna såg ett behov av att samarbeta med 
modersmålslärare eller annan flerspråkig personal i stöttningen av barns modersmål. Flyman 
Mattsson (2017) framhåller att även om flerspråkiga pedagoger underlättar undervisningen så kan 
det vara praktiskt omöjligt att organisera för detta i grupper där det finns flera olika modersmål 
representerade, vilket är fallet i det mångkulturella området.  

Även om kompetensen att tala ett annat språk än svenska lyfts fram som betydelsefull i den 
pedagogiska praktiken, så pekar resultaten i föreliggande studie på att denna kompetens inte 
används på ett strukturerat eller systematiskt sätt. Majoriteten av pedagogerna i studien har aldrig 
fått frågan av arbetsgivaren om vilka språk de talar. Det är uteslutande i det mångkulturella området 
som frågan har ställts (då i ca 50% av fallen). Detta innebär en risk att den flerspråkiga kompetensen 
inte utnyttjas på ett optimalt sätt varken inom enheten, mellan enheter eller på förvaltningsnivå. 
Barns språkliga bakgrund matchas inte heller med pedagogers språkkompetens inför placering på 
förskola. Den bristande överblicken av såväl barns som pedagogers språkliga bakgrund medför 
svårigheter med att systematiskt arbeta för att flerspråkiga barn ska få tillgång till pedagoger med 
kompetens inom motsvarande språk. Även om en bättre överblick och tydligare matchning skulle 
komma till stånd, så skulle de minoritetsspråkiga barnen ändå ha olika möjligheter att utveckla 
modersmålet, dels eftersom tillgången till flerspråkiga pedagoger varierar över språken och dels 
eftersom barnen är många fler än de flerspråkiga pedagogerna på varje enskild avdelning. Resultaten 
ligger i linje med tidigare forskning av Gruber (2013) som visar att de flerspråkiga pedagogerna och 
barnen i verksamheten sällan matchar varandra. Tilläggas ska att det dessutom finns ett antal barn 
vars modersmål ingen pedagog behärskar. 

Även om studien visar att matchningsarbete saknas, så förekommer det trots detta att flerspråkiga 
pedagoger har barn i gruppen med motsvarande modersmål. På frågan om vilka språk de talar med 
barnen på förskolan får följande uttalande statuera exempel:  

Svenska, ibland engelska (har tidigare även talat tyska) och ungerska ibland lär olika ord 

av barnen och föräldrarna (olika språk). 

Pedagogen som själv är flerspråkig beskriver att hen dels använder sina modersmål och skolspråk 
med barnen, och dels att hen lär sig några ord av barn och föräldrar som talar språk som hen inte 
själv behärskar. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning av Palla & Vallberg Roth (2018) 
som visar att det är vanligt att enspråkiga svensktalande pedagoger lär sig enstaka ord eller fraser på 
barns modersmål som ett sätt att skapa förutsättningar för barnen att utveckla modersmålet, men 
de ställer sig tveksamma till att modersmålet verkligen utmanas genom detta arbetssätt.  

En annan pedagog som talar flera andra språk än svenska beskriver i sitt frisvar en språklig flexibilitet 
och funktionalitet i mötet med de flerspråkiga barnen: 

De språk jag kan jag använder när jag böhver. 

Både de flerspråkiga och de svenskspråkiga pedagogerna strävar efter en flerspråkig kompetens, och 
lär sig enstaka ord och fraser på barnens modersmål. Detta beskrivs som ett sätt att visa sig nyfiken, 
och att stötta och uppmuntra barnens modersmålsutveckling. Men det är också ett sätt att öka 
möjligheterna till kommunikation i de fall då barnen inte hunnit lära sig så mycket svenska. Den 
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flerspråkiga strävan omfattar även TAKK och engelska (även när engelska inte är modersmål för 
någon på avdelningen) som strategier för att arbeta flerspråkigt. 

Resultaten i denna del av studien pekar dels på att det finns en stor osäkerhet på hur utveckling av 
barns modersmål i förskolan ska gå till rent praktiskt, dels att pedagoger har möjlighet att stötta 
modersmålet genom att anamma ett nyfiket och stödjande förhållningssätt. När pedagoger visar 
nyfikenhet och intresse, och tydligt visar en positiv inställning till barns modersmål så leder det till att 
barnet i större utsträckning vågar använda sitt modersmål (Cummins, 2017). Det är viktigt att 
poängtera att flerspråkiga pedagoger kan vara en stor tillgång i arbetet med att utveckla barns 
modersmål, men det är en utmaning att göra detta på ett likvärdigt sätt eftersom mängden språk 
som barnen talar i förskolorna vida överstiger mängden språk som talas av pedagogerna. Barn som 
talar ett ovanligt minoritetsspråk i hemmet kan inte alltid erbjudas samma typ av stöd som de barn 
som talar ett vanligt minoritetsspråk, då både pedagoger och kamrater att samtala med saknas. 
Barns vårdnadshavare är dock en resurs som är tillgänglig i de allra flesta fall, oavsett vilket 
modersmål barnet talar. Några pedagoger i det mångkulturella området nämner samarbetet med 
vårdnadshavare som en tillgång i arbetet med barns modersmål:  

Genom att bygga språkbroar mellan förskola och vårdnadshavare, som t.ex. att läsa 

samma sagor på svenska och barnets modersmål. 

Fast (2011) lyfter fram samarbetet med föräldrar som en viktig del i att väva samman och skapa en 
helhet mellan hemmets och förskolans språk och kultur. Men samtidigt betonas vikten av att detta 
sker som en integrerad del av förskolans vardag, på så sätt att exempelvis berättelser och sagor från 
barnens hemländer berättas eller läses för alla barn i gruppen. Hur väl sagor på barnets modersmål 
integreras i förskolans vardag går inte att utläsa i uttalandet ovan.   

Sammanfattningsvis konstateras att arbetet med barns modersmålsutveckling är utmanande på flera 
olika sätt, både för de pedagoger som är satta att utföra uppdraget, men också för de chefer som ska 
organisera för arbetet och skapa optimala förutsättningar för pedagoger och barn i verksamheten. 
Resultatet av den aktuella studien visar att det till stor del saknas strategier i detta arbete.  

  

Känsla av otillräcklighet  
I de mångkulturella förskolorna beskriver flera pedagoger att barnen i området saknar kontakt med 
svenskt språk och svensk kultur i naturliga sammanhang utöver förskolan. I det monokulturella 
området är det få pedagoger som beskriver motsvarande tankar om avsaknad av kontakt med 
mångkultur och flerspråkighet. Detta resultat ligger i linje med Runfors (2013) som menar att det 
svenska språket och den svenska kulturen tenderar att betonas på förskolor i bostadsområden där 
det saknas etniska svenskar, men att det omvända – det vill säga att mångfald betonas på förskolor i 
områden där barn med annan kulturell och språklig bakgrund saknas – är ovanligt.  

En annan faktor som nämns i enkäterna är bristen på tid. Nästan alla pedagoger i det mångkulturella 
området, och flera pedagoger i det monokulturella området ger uttryck för tidsbrist på ett eller annat 
sätt. Många upplever att deras egen tid att arbeta med barnens språkutveckling är knapp. En 
pedagog i det mångkulturella området beskriver situationen på följande sätt:  

Tiden, var är den förbannade tiden!! Vi har 20 barn, alla har olika behov att tillgodose; 

socialt, hämmat, blygt, barn som slåss, vi hinner inte ge barnen det de behöver inom 

några områden. Det blir lite av det och lite av det… 

I uttalandet ger pedagogen uttryck för sin otillräcklighet och frustration över att inte hinna tillgodose 
barnens olika behov av stöttning inom det sociala området. De barn som talar ett eller flera andra 
språk i hemmet än utbildningsspråket är beroende av att pedagoger och barn i förskolan ger 
tillräcklig språklig input på utbildningsspråket för att de ska kunna lära sig det i tillräcklig omfattning 
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under förskoletiden (Aukrust, 2007.) Detta kan vara svårt om det är få talare av svenska språket i 
förskolemiljön. Men oavsett barnens bakgrund och deras språkliga hemförhållanden så arbetar 
pedagoger i alla förskolor utifrån samma läroplan. De ska balansera barnens individuella behov med 
läroplanens mål, vilket upplevs som en utmaning.  

En faktor som nämns som försvårande i det mångkulturella området är förskolans begränsade tid för 
att hinna ge barn möjlighet att lära sig det svenska språket. Även om det finns en föreställning om att 
barn lär sig språk snabbt och utan ansträngning (Sawyer et. al., 2017), så är språkutveckling inget 
hastverk. Det tar tid för barn att lära sig språk, och det kräver tid av de vuxna att ge barnen språklig 
input, men sådan tid upplever man sig inte ha i den utsträckning man skulle önska: 

Endast 2/20 barn har svenska som modersmål. Det tar längre tid att bygga sitt ordförråd 

när man lär sig 2 språk samtidigt. 

I det här fritextsvaret framkommer att pedagogen har kunskaper om hur barns ordförrådsutveckling 
går till, och att både tiden och de begränsade kontakterna med svensktalande personer upplevs som 
ett hinder. Björk-Willén, Gruber & Puskás (2013) konstaterar att det finns barn som trots att de är 
födda i Sverige inte får möjlighet att utveckla svenska språket på grund av att det inte används 
tillräckligt mycket i de miljöer där de vistas, exempelvis i hemmet eller på förskolan. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att flerspråkiga barn inte lär sig språket långsammare än enspråkiga barn (Hoff, 
2013), men de kan ha svårt att hålla jämna steg, eller komma ikapp enspråkiga barn vad gäller 
utbildningsspråket (Thordardottir & Juliusdottir, 2013). 

Barn som har inte svenskan som mårdesmål är svårarae att ta till sig när hemma har anat 

språk. 

Pedagogen skriver i enkäten att det kan vara svårt för barn som talar olika språk på olika arenor. 
Detta ligger i linje med Hoff (2013) som framhåller att de barn som talar utbildningsspråket i hemmet 
har fördel eftersom de hör utbildningsspråkets ord i fler kontexter, vilket underlättar 
språkinlärningen.  

Flera pedagoger i det mångkulturella området beskriver att barnen har en låg språknivå både på 
svenska och på modersmålet.  

Många barn har svårt med språket, både svenska och modersmål. Ca hälften av gruppen 

har inget eller litet ordförråd. 

Kunskaper om vad som krävs för att barn ska utveckla alla sina språk kan troligtvis bidra till en god 
språkundervisning för flerspråkiga barn, men kanske också skapar en känsla av frustration när 
pedagogerna upplever att de inte har möjlighet att genomföra sådan språkundervisning i förskolans 
vardag. Hoff (2013) skriver:  

Although the ability of children to acquire language is remarkable, it is not magical. 

Language acquisition depends on the amount and nature of language exposure. In the 

long run, exposure to two languages potentially yields the benefit of proficiency in two 

languages. In the short run, however, children exposed to and acquiring two languages 

will acquire each at a somewhat slower rate than will children acquiring one, and many 

children from language minority homes will not have had sufficient exposure to English to 

achieve the same level of oral language skill as have monolingual English-speaking 

children by the time they enter school (s 10). 

Detta citat fångar flera av de svårigheter som är kopplade till flerspråkiga barns språkutveckling 
under förskoletiden; den begränsade exponeringen på vart och ett av språken, och det faktum att 
även om denna exponering lägger grunden för en framtida funktionell flerspråkighet, så innebär det i 
ett kortare perspektiv att många barn inte hinner lära sig undervisningsspråket i tillräcklig omfattning 
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före skolstart. Kanske har detta samband med att det finns en tämligen utbredd känsla av 
otillräcklighet kopplat till frågor kring hur pedagogerna arbetar med att ge barn språklig stimulans, 
stöttning och utmaning i denna studie. Känslan av otillräcklighet uttrycks i större utsträckning i det 
mångkulturella området än i det monokulturella området, även om den uttrycks där också. Känslan 
av otillräcklighet kommer till uttryck genom att pedagogerna beskriver att de inte hinner interagera 
med barnen i den omfattning de önskar. Såväl frustration som vanmakt kan ibland framträda i 
enkätsvaren:  

Det var inte kul att upptäcka att vi/jag inte räcker till. Grupperna är för stora för att 

rymma så många olika behov som måste tillgodoses. 

Sammanfattningsvis så visar resultaten av denna studie att pedagoger i förskolan ofta bär på en 
känsla av otillräcklighet kopplat till arbetet med att ge alla barn ett rikt språk, och att denna 
otillräcklighet tenderar att öka i takt med att andelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Känslan av 
otillräcklighet är mer utbredd i det mångkulturella området än i det monokulturella området, vilket 
skulle kunna ha ett samband med att fler barn i det mångkulturella området är flerspråkiga och har 
förskolan som sin enda svenskspråkiga arena. Barns upplevelser av positiv och stimulerande 
interaktion är den starkast bidragande faktorn till barns språk-, läs- och skrivutveckling samt 
utveckling av sociala förmågor (Yoshikawa et al., 2013), och både Puskás och Björk-Willén (2017) och 
Karrebæk (2011) tar upp att flerspråkiga barn i större utsträckning än enspråkiga barn behöver 
språklig interaktion med vuxna och mer stöd för att komma in i och bli inkluderade i leken med 
kamraterna. Detta är faktorer som rimligen påverkar förskolor där en majoritet av barnen har annan 
språklig bakgrund, såsom är fallet i de mångkulturella förskolorna i denna studie. Dessutom finns det 
färre personal som har svenska som modersmål i dessa förskolor. 

 

Hur skulle förutsättningarna att arbeta med barns språkutveckling kunna bli bättre?  
Tre teman återkommer frekvent i pedagogernas uttalanden om hur förutsättningarna att arbeta med 
barns språkutveckling i förskolan skulle kunna förbättras. Det första temat handlar om att 
barngrupperna upplevs som stora vilket får till följd att pedagogerna inte hinner samtala med barnen 
i den utsträckning de önskar, och därför efterfrågar mindre barngrupper. Detta resultat ligger i linje 
med Skans (2011) som framhåller att gruppstorleken spelar stor roll för kommunikationen mellan 
barn och pedagoger, på så sätt att kommunikationen blir rikare och att barn tar fler initiativ i mindre 
grupper. 

Tidsbrist, vilket redan nämnts ovan, är det andra temat som uttrycks ofta och på många olika sätt; 
som en önskan om mer reflektionstid, färre möten och mindre administrativa arbetsuppgifter. Men 
också i form av önskan om möjlighet att vara i liten grupp hela dagar, mer tid att leka med barnen, 
mer tid för samtal med varje enskilt barn och bättre möjlighet att arbeta utifrån varje barns behov: 

Mer tid med barnen och mindre möten som kräver att jag är borta från barngruppen. 

Färre barn på avdelningen så att jag får mer tid att se och prata med varje barn. Mindre 

administrativa uppgifter och mer tid att vara på avdelningen utan att ha fokus på annat än 

barnet/barnen. 

Pedagogen radar i citatet ovan upp en rad omständigheter som hen upplever som hindrande för att 
vara med barnen. I citatet framkommer den utbredda och anspråkslösa uppfattningen att 
pedagogernas möjligheter att ge barnen ett rikt språk finns i dagliga samtal och samspel, där 
pedagogerna också kan se och bekräfta varje barn. Vikten av att skapa goda samtal framhålls också 
av Gjems (2011) som visar på de vardagliga samtalens betydelse både för barns språkutveckling och 
kunskapsutveckling.  

Det tredje temat handlar om kompetensutveckling och ökade kunskaper, där flera pedagoger 
specifikt önskar kompetensutveckling med betoning på praktiska arbetssätt. Pedagogerna lyfter även 
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ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att utveckla barnens språk, främst möjligheten att dela in 
barnen i mindre grupper, samarbete mellan pedagoger och avdelningar, och goda möjligheter till 
kompetensutveckling. Några pedagoger lyfter också att de har ett stort intresse för barns 
språkutveckling och att de själva tar ansvar för att hitta inspiration och nya kunskaper i litteratur och 
forskning. Kompetensutvecklingen inom TAKK och möjlighet att koppla in en specialpedagog lyfts 
också som värdefullt. 

De 5 vanligaste svaren på frågan ”Hur skulle dina förutsättningar att språkstimulera barnen och 
utmana dem språkligt kunna bli bättre?” återfinns i tabellen nedan:  
 

 Mångkulturellt område Monokulturellt område 

1 Mer fortbildning/kompetensutveckling  Mindre grupper 

2 Mindre grupper Mer fortbildning/kompetensutveckling 

3 Mer tid med barnen Mer tid med barnen 

4 Mer personal/fler vuxna Mer personal/fler vuxna 

5 Utveckla läsningen Mindre möten/administration 

 

I tabellen syns att tankegångarna om vad som skulle kunna förbättra pedagogernas förutsättningar 
att språkstimulera barnen är väldigt lika i de båda områdena. Mindre grupper, mer tid med barnen 
och mer personal kan ses som olika sidor av samma mynt eftersom samtliga av dessa åtgärder anses  
möjliggöra mer interaktion och samtal med varje barn. Målet är detsamma men det finns olika sätt 
att nå dit.  

Några pedagoger i studien lyfter att stora barngrupper innebär många individer – både vuxna och 
barn – vilket skapar en stimmig miljö med många distraktioner:  

Förskolemiljön är en miljö med många barn, full fart och få vuxna i perspektiv till det 

barnantal som finns på avdelningarna. Detta gör att man som pedagog inte hinner med 

att göra allt det du vill hinna med varje barn. Ofta får de språkstimulerande och 

utmanande aktiviteterna ske i sammanhang med många barn vilket också innebär många 

avbrott av olika orsaker. 

Förskolans olika miljöer kan alltså vara både gynnsamma och ogynnsamma ur ett språkligt 
perspektiv, och pedagogen i citatet ovan lyfter fram flera faktorer som kan påverka språkmiljön; bl.a. 
antalet individer i gruppen, antalet vuxna i förhållande till antalet barn och tempot i olika aktiviteter.  

Som pedagog arbetar man först och främst i barngruppen, men också med andra uppgifter. Möten, 
dokumentation och kommunikation i digitala plattformar nämns ofta i termer av stress och tidsbrist, 
och planeringstid som å ena sidan upplevs som välbehövlig och viktig kan kännas stressande i 
relation till barnens behov av tid med pedagogerna:  

För stor barngrupp, för lite tid för mig som pedagog i barngruppen (...) För mycket tid och 

fokus läggs på andra saker som vi måste göra.  

I uttalandet ovan kan man se att arbetet i barngruppen och arbetet med andra uppgifter närmast 
upplevs som konkurrerande arbetsuppgifter. Detta knyter an till en studie av Winther-Lindqvist et.al. 
(2012) där det konstateras att det vanligtvis sker lite interaktion mellan pedagoger och barn under 
loppet av en förskoledag.  

Mindre vanliga teman som tas upp i enkätsvaren handlar om att man önskar förbättrat samarbete 
med BVC och logopeder, förbättrad samverkan med vårdnadshavare och möjlighet till utbyte av 
kunskap, erfarenheter och arbetssätt förskolor emellan.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna ger en tämligen samstämmig bild av att de önskar 
dels mer tid i barngruppen och dels mer tid med varje enskilt barn. De beskriver att deras 
förutsättningar att utföra sitt uppdrag att stimulera och utveckla barns språk skulle förbättras genom 
mer tid för språklig interaktion i mindre barngrupper, vilket ger möjlighet att samtala mer med varje 
enskilt barn. 

 

Bostadssegregationen 
Rogoff (1990; 2003) konstaterar att barns kognitiva utveckling är oskiljbar från den sociala omgivning 
de lever i, och flera pedagoger i det mångkulturella området lyfter barnets omgivning som ogynnsam 
för barnens språkutveckling. 

Barnen bor i område X vilket gör att man inte utvecklar svenska språket eftersom barnen 

har andra hemspråk. Området är tyvärr segregerat vilket inte heller främjar 

språkutvecklingen. 

I uttalandet lyfts alltså flera faktorer som pedagogen uppfattar som missgynnande för barnens 
andraspråksutveckling. Boendeplatsen och dess språkmiljö, det faktum att barnet har ett annat 
modersmål och att området är segregerat från samhället i övrigt. Flera pedagoger i det 
mångkulturella området menar också att bostadssegregationen medför att barnen inte får tillräckligt 
många tillfällen eller arenor att träna sitt svenska språk. Att utveckla ett språk tar tid, och att utveckla 
flera språk tar således längre tid.  

Många barn kommer bara i kontakt med svenskan på förskolan. Några barn har inte fullt 

utvecklat hemspråk.  

I uttalandet lyfts att förskolan är den enda arena där barnen får möjlighet att möta svenska språket. 
Björk-Willén, Gruber & Puskàs (2013) konstaterar att det finns barn som trots att de är födda i 
Sverige inte får möjlighet att utveckla svenska språket på grund av att det inte används tillräckligt 
mycket i de miljöer där de vistas, exempelvis i hemmet eller på förskolan. I detta sammanhang är det 
särskilt viktigt att värna om de flerspråkiga barnens tid (och svenskspråkiga exponering) i förskolan, 
eftersom de kanske inte kommer i kontakt med svenska språket utanför förskolan.  Även 
internationell forskning har visat att bostadsområdet spelar stor roll för barns språkutveckling och 
akademiska utveckling. Den tidiga språk- och läsförmågan påverkas av samverkan mellan olika 
miljöer och kontexter, och Neuman et al., (2018) menar att bostadsområden kan sägas organiserade 
som ”sociala scener” som möjliggör eller begränsar barns språkutveckling, och dessa scener bidrar till 
att skapa sociala miljöer som antingen gynnar eller motverkar akademisk framgång.  

Avslutningsvis konstateras att det är flera pedagoger i studien som menar att det mångkulturella 
områdets segregerade position och dess begränsade svenskspråkighet motverkar barnens 
språkutveckling på ett eller flera av deras språk. I det monokulturella området saknas motsvarande 
uttalanden om att barnen i de förskolorna begränsas av att de sällan möter mångkultur och 
människor med annan språklig bakgrund. Dessa resultat ligger i linje med Sernhede (2014) som 
konstaterar att den ökade segregationen i samhället medför att förskolan inte är den plats för möten 
mellan olika sociala världar som den skulle kunna vara. 

 

Pedagogers språkliga kompetens 
Vygotski (1978) menar att språket är det främsta medierande redskapet för lärande, och barns 
kognitiva utveckling är tätt sammankopplad med den sociala miljö som barnet lever i (Rogoff, 1990). 
Ur ett pedagogiskt perspektiv innebär det att pedagoger i förskolan använder det egna språket som 
ett didaktiskt redskap, och att förskolans sociala miljö är av stor betydelse för barns språkutveckling. I 
studien framkommer att några pedagoger i det mångkulturella området själva anser att de har 
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brister i sitt svenska språk, vilket påverkar deras möjligheter att stimulera och utmana barnens 
svenska språk.  

Jag är själv i processen att utveckla min svenska språk.  

Det språksociologiska synsättet som ligger till grund för studien innebär att barn socialiseras genom 
språk till språk genom samspel med mer erfarna språkare. Barn lär sig alltså språket genom att höra 
och själv använda språket, och de vuxnas sätt att använda språket har stor betydelse (Schieffelin & 
Ochs, 1986). En annan pedagog beskriver att hen upplever att hens svenska språk ännu inte fungerar 
fullt ut som ett pedagogiskt redskap:  

Som pedagog har jag mycket erfarenhet med språkutveckling. Samtidigt saknar jag 

kunskap med svenska språket. 

I detta perspektiv är det på sin plats att resonera kring pedagogisk och språklig kompetens och hur 
dessa kompetenser förhåller sig till varandra. Man kan tänka sig en skicklig pedagog som samtidigt 
saknar ett viktigt pedagogiskt redskap - behärskning av det svenska språket – vilket självfallet behövs 
när barn ska lära sig just det svenska språket (även om man besitter värdefulla kunskaper i flera 
andra språk). Man kan på omvänt sätt ha god behärskning i det svenska språket men sakna 
pedagogisk kompetens och skicklighet. I denna studie framkommer att det finns många möjligheter 
att kompetensutveckla sig som pedagog inom ramen för arbetet, men att det saknas möjligheter att 
kompetensutveckla sig i det svenska språket. Enstaka pedagoger med annan språklig bakgrund 
beskriver just en sådan önskan om att få vidareutbilda sig inom svenska språket för att bättre kunna 
utföra uppdraget att stimulera och stödja barns svenska språkutveckling. Men det finns också 
pedagoger med svenskspråkig bakgrund som uppger att de behöver höja nivån på sitt språkande för 
att bli bättre på att utmana de barn som redan kan mycket svenska.  

Sammanfattningsvis kan sägas att språket är ett grundläggande pedagogiskt verktyg för var och en 
som arbetar i förskolan. Men det är inte självklart att pedagoger, varken enspråkiga eller flerspråkiga 
med andra modersmål än svenska, besitter tillräckligt goda kunskaper i det svenska språket för att 
kunna stimulera och utmana barns svenska språk i tillräckligt hög grad.  

 

Barnens språkliga nivå 
Pedagogerna skattar den språkliga nivån i barngruppen olika i de båda områdena. I det 
monokulturella området skattas barngruppens språkliga nivå relativt högt, i genomsnitt 4,05 på en 
sexgradig skala där 1 står för låg kompetens och sex står för hög kompetens i svenska språket. I det 
mångkulturella området är motsvarande siffra 2,61.  

Pedagogerna beskriver också barnens språknivå på olika sätt. I det mångkulturella området framhålls 
en utmanande situation för barnen kopplat till utvecklingen av flera språk eftersom många barn 
”ligger efter” i utvecklingen av svenska språket redan vid förskolestarten. Detta förklaras med att en 
del barn möter svenskan först när de blir inskrivna i förskolan, att det tar längre tid att lära sig flera 
språk, och att vissa barn utöver dessa faktorer också kommer från ”språkfattiga” hemförhållanden. 
Det har konstaterats både i internationell (Neuman et. al., 2018) och i svensk forskning (Andersson et 
al, 2019) att bristande exponering för utbildningsspråket kan missgynna flerspråkiga barn, och att 
flera faktorer som associeras med ökad risk för skolmisslyckanden kan ackumuleras i flerspråkiga 
barn. Sådana faktorer kan ha att göra med hur den språkliga exponeringen ser ut, vuxnas 
förväntningar på olika barn eller variation i socialisationsmönstren i de miljöer där barn växer upp. 
Det har dessutom konstaterats att barn som lär sig ett andra språk har svårt att komma ikapp 
förstaspråkstalare och minska gapet mellan den egna och de inhemska talarnas språknivå. Detta 
beror på att språklärandeprocessen tar lång tid och att förstaspråkstalarna aldrig står stilla i sin 
språkutveckling. I praktiken innebär det att de flerspråkiga barnen varje år måste göra framsteg som 
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motsvarar mer än ett års språklärande för jämnåriga kamrater som presterar på förväntad språklig 
nivå för åldern (Thordardottir & Juliusdottir, 2013). 

Vidare visar den aktuella studiens resultat att det i det mångkulturella området är svårt att förhålla 
sig till de flerspråkiga barnens språkutveckling, och att göra bedömningar eller skattningar av deras 
språkliga nivå i förhållande till deras ålder och också av antalet barn i behov av stöd för sin 
språkutveckling. Å ena sidan kan språkliga problem normaliseras. Låga skattningar av barnens 
språkliga nivå och höga skattningar av andelen barn i behov av särskilt stöd för sin språkutveckling 
motiveras med argument som att barnen är unga och att de har andra modersmål, vilket i sig inte 
motiverar behov av särskilt stöd.  

…Det är den yngsta gruppen barn i förskola, där de måste skaffa sig en tydlig och klar bild 

av olika begrepp innan de kan börja utveckla sitt språk. 

I detta fall har pedagogen gjort en mycket hög skattning av antalet barn i gruppen som är i behov av 
särskilt stöd för sin språkutveckling, men pedagogens motivering beskriver en situation som alla små 
barn befinner sig i innan de lärt sig språkets grunder. Det skulle istället kunna ses som normativt för 
åldern. Å andra sidan finns tendenser till att språkliga problem eller förseningar normaliseras. 
Pedagoger som skattar barnens språkliga utvecklingsnivå som helt genomsnittlig kan samtidigt 
beskriva;  

I vår barngrupp har vi många 3-åringar som pratar inte mycke. Visa säger bara enstaka 

ord. 

Pedagogen uttrycker en diskrepans mellan den förväntade språkliga nivån utifrån barnens ålder, och 
deras faktiska språkliga utvecklingsnivå. Det finns dock ingen oro kring det faktum att treåringar som 
kunde förväntas ha tillägnat sig ett grundläggande ordförråd och prata i åtminstone enkla fraser och 
korta meningar bara säger enstaka ord.  

I det monokulturella området beskrivs en variation vad gäller den språkliga nivån mellan barnen i 
barngruppen, men att nivån generellt sett följer den förväntade utvecklingen.  

Dem flesta av våra barn pratar bra, utefter vad som förväntas i deras ålder. 

Några beskriver att den språkliga nivån i gruppen ligger över förväntad nivå för åldern: 

Utifrån barnens ålder i barngruppen är språket mycket bra. 

Den oro som finns i det monokulturella området är i ett fåtal fall kopplad till enstaka individer, men 
också till barnens språkutveckling på ett mera generellt plan: 

Tycker att barnens språkliga nivå är på väg att sjunka och ser en oro med detta. Funderar 

på om barn får mindre talutrymme pga pedagogers höga arbetsbelastning samt barnens 

långa vistelsetider. 

Sammantaget kan sägas att komplexiteten i att arbeta med barns språkutveckling i allmänhet ökar 
när barnen har olika modersmål, olika språkliga socialisationsmönster, olika språkliga erfarenheter 
och färdigheter, vilket sammantaget gör att den språkliga utvecklingen och förväntningarna på 
densamma blir mer frikopplad från barnets ålder än hos enspråkiga barn. Puskás och Björk-Willén 
(2017) menar att det kan vara svårt att organisera för språkutvecklande aktiviteter och samtal i 
barngrupper där barnen har kommit olika långt i sin språkutveckling, och där barnens kunskaper i 
svenska inte kan knytas till barnens ålder på samma sätt som hos enspråkiga barn.  
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Barn i behov av stöd 
Förskolan ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn, och det 
är av särskild vikt att pedagogerna uppmärksammar barn som av olika anledningar behöver mer 
ledning och stimulans och/eller särskilt stöd. Utbildningen ska utformas och anpassas så att barnen 
utvecklas så långt som möjligt och barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 
ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2018).  

Andelen barn som anses vara i behov av särskilt stöd för sin språkliga utveckling, och tillgången till 
specialpedagog belyses i tabellen nedan:  

 Mångkulturellt område: Monokulturellt område: 
1. Hur många barn anser du är i behov av 

särskilt stöd för sin språkutveckling? 
Genomsnitt. 

8,2 barn/grupp 2,1 barn/grupp 

2. Största angivna spann inom en och 
samma avdelning.  

1-22 barn 1-7 

3. Tillgång till specialpedagog inom 
området: 

50 % 12-20 %  

4. Antal barn/ 10 % specialpedagogtjänst 
(utifrån pedagogernas svar på fråga 1):  

16,3 8,4-14 

 

I tabellen framgår att pedagoger i det mångkulturella området ibland skattar antalet barn i behov av 
särskilt stöd för sin språkutveckling väldigt olika på en och samma avdelning (1-22 barn som 
maximalt, inom en annan avdelning var motsvarande siffror 2-21 barn). I det monokulturella 
området finns en större samsyn gällande andelen barn som behöver särskilt stöd för sin 
språkutveckling. Det är i detta sammanhang viktigt att skapa en samsyn kring vad man 
språkutvecklingsmässigt kan förvänta sig av barn som är i färd med att utveckla flera språk, och en 
samsyn kring när dessa barn behöver särskilt stöd i sin språkutveckling. Sådan samsyn verkar idag 
saknas, framför allt i det mångkulturella området men till viss del även i det monokulturella området.  

Forskning visar att prevalensen av språkstörning hos barn i förskoleåldern är 7-10 % (Tomblin, 
Records, Buckwalter, Zhang, Smith & O’Brien, 1997; Norbury,  Gooch, Wray, Charman, Simonoff & 
Pickles, 2016), vilket medför att skattningarna av antalet barn i behov av särskilt stöd för sin 
språkutveckling är anmärkningsvärt höga i det mångkulturella området. Det kan vara så att 
pedagoger uppfattar flerspråkigheten i sig som ett hinder, en brist eller en faktor som gör att barn 
behöver särskilt stöd i sin språkutveckling. Tidigare forskning har visat att flerspråkighet och 
mångkultur ibland uttrycks som utmanande och problemskapande i förskolans pedagogiska praktik 
(Lahdenperä, 1997; Torpsten, 2017). Lindberg (2002) menar att myter om flerspråkighet i Sverige och 
internationellt påverkar debatten om flerspråkighet negativt. Hon för fram att det finns gott om 
forskning som påvisar de positiva effekterna av flerspråkighet på individens kognitiva utveckling, 
exempelvis bättre symboliskt och abstrakt tänkande, ökad flexibilitet och problemlösningsförmåga 
och en högre medvetenhet om språkets form och funktion i allmänhet, vilket borde medföra att den 
negativa synen på flerspråkighet minskar i takt med att kunskapsläget förbättras och myter avlivas. 

Resultatet av studien visar att det är påfallande liten skillnad i de språkutvecklande aktiviteterna och 
arbetssätten mellan de båda områdena, trots att barnens språkliga nivå och behov beskrivs väldigt 
olika av pedagogerna. Det talas ganska lite om särskilda metoder eller anpassningar för barn i behov 
av särskilt stöd för sin språkutveckling, utan för dessa barn beskrivs snarare förhållningssättet ”more 
of the same”, d.v.s. man gör mer av samma sak. Det kan tolkas som att det saknas strategier för att 
möta dessa barn, men det kan också ha att göra med förskolornas ambition att bygga en bred bas 
där pedagoger har tillgång till många olika strategier, metoder, material och kommunikationssätt så 
att de med den kunskapen är redo att möta barn med olika språkliga behov (Larsson & Björk-Willén, 
2020). Genom en sådan bred bas hoppas de kunna ”fånga upp” alla barn, oavsett språkliga 
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variationer och behov. De flesta pedagoger uppger i sina svar att de vill bli bättre på att identifiera 
barn i behov av särskilt stöd för sin språkutveckling, och tidigt ge dem det stöd de behöver. 

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet visar att det är en utmaning att möta alla barn där de är, 
och särskilt i de fall då barnen har kommit väldigt olika långt i sin språkutveckling. Om barnen i 
barngruppen har många olika språk som modersmål och bristfällig svenska kan det vara en utmaning 
att utforma språkutvecklande aktiviteter som både utmanar och inkluderar alla barn. Detta resultat 
ligger i linje med en tidigare studie som visar att pedagoger kan uppleva ett dilemma i att se till varje 
barns individuella behov, och samtidigt följa läroplanen (Puskás, 2013). 

 

Sammanhållning och samarbete 
Många pedagoger framhåller arbetslagets samarbete och sammanhållning som en styrka i det 
språkutvecklande och flerspråkiga arbetet. Utbyte av idéer, gemensam reflektion och att kunna 
komplettera varandra i det dagliga arbetet är sådant som lyfts fram som värdefullt: 

Jag upplever att vi har ett gott samarbete. Vi är medvetna om varje barns språknivå. Vi 

uppmuntrar varandra att på olika sätt tänka ut hur vi arbetar med barnen och utmana 

dem språkligt.  

I citatet framkommer att pedagogerna kan uppmuntra varandra och tillsammans hitta nya arbetssätt 
för att ge barnen språklig stimulans och utmaning. I en daglig praktik där det inte finns en ”korrekt” 
modell eller ett facit för hur språklig interaktion med barnen ska genomföras så blir gemenskapen en 
styrka där olika tankar berikar varandra. Många pedagoger uttrycker också att de upplever att de blir 
lyssnade till i dialogen med rektor, och att det finns ett gott samarbete med rektorn. En pedagog 
säger: 

Vi känner att vi kan få våra behov tillgodosedda, vi har en medveten och lyhörd chef. 

Det finns även andra samarbeten som lyfts som resurser i det språkutvecklande arbetet, där 
biblioteken intar en tydlig särställning med flera olika typer av samarbeten.  

Bibliotekarien lånar böcker till oss angående aktuellt tema. Högläser för barnen på 

förskolan. Är inbjuden till nästa föräldraträff för att inspirera föräldrarna till högläsning 

och se vikten av barnens språkutveckling.  

I uttalandet ovan framkommer att bibliotekarien är ett stöd för pedagogerna, exempelvis i att hitta 
aktuell litteratur, men också ett stöd för barnen och deras vårdnadshavare genom att erbjuda 
högläsning till barnen och inspiration och kunskap om barns språkutveckling vid föräldramöten. 
Sådana mångfacetterade samarbetsformer är trots att tidigare forskning visat på motsatsen 
(Svensson, 2011) vanliga i denna studie och har stor potential för att stärka förskolans 
språkutvecklande arbete.  

Andra samarbeten som lyfts fram som positiva av deltagande pedagoger i studien är samarbetet med 
förskolans specialpedagog och ibland även andra resurser inom förvaltningen (exempelvis centrala 
barn- och elevhälsan och resurscentrum) eller externa resurser utanför förvaltningen (exempelvis bvc 
och logopedmottagningen). 

Studiens resultat visar att det finns många goda samarbeten och en stark känsla av sammanhållning 
både inom arbetslagen, inom de olika studerade förskoleenheterna, och mellan pedagogerna och 
deras rektorer. Vad det handlar om är en robust förmåga att bygga på det som är bra och fungerar, 
och fokusera och ta vara på de resurser som står till buds för att ge barnen så goda förutsättningar 
för lärande och utveckling som möjligt. Lennéer Axelsson & Thylefors (2005) menar att 
sammanhållning och framgång i gruppen påverkas av uppslutningen kring de gemensamma målen, 
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och att samarbete handlar om förmågan till gemensam problemlösning, något som pedagogerna i 
denna studie ger många bilder av.  

 

Föräldrasamverkan 
I studien framkommer att samarbetet med vårdnadshavare mestadels utgörs av information till 
vårdnadshavarna om förskolans arbete och barnens lärande, och att annan samverkan sker 
sporadiskt. Det framstår som oklart hur mycket föräldrarna är delaktiga i samverkan och 
kommunicerar tillbaka till förskolan. De flesta pedagoger i båda områdena beskriver samarbetet med 
vårdnadshavare som i grunden positivt och välfungerande, men flera pedagoger i det mångkulturella 
området uppger att de även ser detta som ett utvecklingsområde. Detta har även framkommit i 
tidigare forskning av Sandvik & Spurkland (2011) som visade att när modersmålslärarna är få eller 
saknas i verksamheten så behöver pedagogerna bygga upp samarbetet med barns vårdnadshavare 
för att kunna stötta barnens modersmålsutveckling.  

Kapprumsbiblioteken uppges vara ett sätt att samverka med vårdnadshavare, där vårdnadshavarna 
får möjlighet att låna böcker men också får ta del av information om högläsningens betydelse för 
barnens språkutveckling. I det mångkulturella området uppges föräldrasamverkan också handla om 
att föräldrar översätter eller bidrar med exempelvis viktiga ord och begrepp på barnens modersmål. 
En pedagog problematiserar detta och beskriver att denna typ av samverkan behöver utvecklas:  

Vi måste skapa bättre förutsättningar att hjälpa föräldrarna att de känner sig mer 

delaktiga i vår verksamhet. 

I det mångkulturella området beskriver pedagogerna också svårigheter med att samverka med 
barnens vårdnadshavare när ett gemensamt språk saknas. Detta är olyckligt eftersom forskning visar 
att vårdnadshavare med annan språklig och kulturell bakgrund (d.v.s. majoriteten av 
vårdnadshavarna i det mångkulturella området) har större behov av samverkan och stöd än 
vårdnadshavare i monokulturella områden (OECD, 2012).  

Studiens resultat kring föräldrasamverkan kan sammanfattas med konstaterandet att det generellt 
lyfts som ett utvecklingsområde av pedagogerna, och att behovet av att utveckla föräldrasamverkan 
är som störst på förskolor där många olika språk och kulturer möts, både som en orsak men också 
som en konsekvens av att det där också kan finnas svårigheter med att skapa en fungerande 
kommunikation (se Björk-Willén, 2014). Där samarbetet behövs som bäst är det svårast att få till.  

 

 

Diskussion 
Det flerspråkiga språkandet i förskolorna i denna studie handlar om att ta tillvara, uppmuntra och 
utveckla såväl verbala som icke-verbala kommunikationssätt på ett nyfiket och lustfyllt sätt. De 
deltagande förskolorna har olika förutsättningar för att skapa en flerspråkig miljö eftersom barn med 
annan språklig bakgrund är ojämnt fördelade mellan förskolorna. Kultti (2014) visar i sin avhandling 
att det är viktigt med ett gemensamt språk i förskolan. Förskolorna i denna studie har svenskan som 
lingua franca men utöver det eftersträvas dessutom flera gemensamma kommunikationssätt där 
TAKK och GAKK fungerar som komplement till de verbala språken i verksamheten. Så gott som alla 
pedagoger eftersträvar ett flerspråkigt förhållningssätt, vilket innebär att barns flerspråkande 
uppmuntras och ses som något positivt. Språkets roll för gemenskap och delaktighet påtalas ofta och 
svenskan och de kompletterande kommunikationssätten bildar tillsammans den språkliga bas som 
forskningspersonerna anser har potential att inkludera alla barn i verksamheten. 
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En positiv syn på flerspråkighet genomsyrar studien där pedagoger lyfter fram flerspråkigheten som 
en pedagogisk tillgång och som berikande för barnen i deras lärande. Att arbeta med barns 
modersmål, som inte är svenska, upplevs däremot som svårt, särskilt när det saknas pedagoger som 
talar de aktuella språken i verksamheten. Det kan också vara en utmaning att balansera ett öppet 
och tillåtande förhållningssätt till barnens språkanvändning med kraven på att alla barn ska känna sig 
inkluderade och delaktiga i verksamheten. Pedagogerna menar att det är svårt att ha en uttalad 
policy kring språkandet på förskolan eftersom barn, grupper, situationer och föräldrar är unika och 
ställer olika krav på språkandet i förskolan.  

Även om synen på flerspråkighet är positiv så visar resultaten att pedagogerna ser en fara i att 
faktorer som associeras med ökad risk för skolmisslyckanden ackumuleras i de flerspråkiga barnen i 
det mångkulturella området. Sådana faktorer kan ha att göra med hur den språkliga exponeringen 
ser ut, vuxnas förväntningar på barnen eller varierande socialisationsmönster i de miljöer där barnen 
växer upp (Neuman et. al., 2018; Andersson et. al., 2019). I denna studie handlar det också om rent 
strukturella faktorer såsom att andelen förskollärare är högre och yrkeserfarenheten längre i det 
monokulturella området och att det finns pedagoger som saknar relevant utbildning för uppdraget i 
det mångkulturella området. Massey (2007) lyfter fram att sådana faktorer bidrar till att barn i dessa 
områden står inför ”a double dose of disadvantage”, och i en svensk kontext framhåller Persson 
(2014) sådana skillnader som exempel på strukturella hinder för en högkvalitativ förskola som kan 
vara socialt utjämnande. Resultaten av denna studie visar att det inte kan uteslutas att det finns 
strukturella hinder för att förskolorna i Halmstad kommun ska kunna verka som socialt utjämnande. 

Det språkutvecklande arbetet handlar om att låta språket genomsyra hela förskoledagen och 
pedagogerna använder det egna språkandet som ett redskap för att utveckla barnens språk. Det kan 
dock leda till frustration när det egna språkandet upplevs som otillräckligt för att ge barnen språkliga 
utmaningar och att involvera alla barn i verksamheten i språklig interaktion, något som framför allt 
ses i det mångkulturella området. En känsla av otillräcklighet är även utbredd i det monokulturella 
området, men då handlar det mer om att grupperna är för stora för att ge personalen tillräcklig 
möjlighet till språkligt samspel med varje barn. Därmed är det naturligt att mindre barngrupper 
värderas högt av samtliga pedagoger som ett sätt att förbättra förutsättningarna för pedagogerna i 
deras uppdrag att ge alla barn ett rikt språk. Barngruppernas storlek, tidsbristen och flera andra 
teman som framkommer när pedagogerna beskriver hur deras förutsättningar att ge barnen ett rikt 
språk kan förbättras, hänger alla ihop på så sätt att det handlar om att öka möjligheterna till samtal 
mellan pedagoger och barn. Pedagogernas strävan efter mer språklig interaktion med barnen är väl 
underbyggd i forskning som visar att barns upplevelser av positiv och stimulerande interaktion är den 
starkast bidragande faktorn till barns språk-, läs- och skrivutveckling samt utveckling av sociala 
förmågor (Yoshikawa et al., 2013), och att förskoletiden är särskilt betydelsefull i detta avseende 
(Golinkoff & Hirsh-Pasek, 2008). Trots att interaktionen pekas ut som mycket viktig för barns 
språkutveckling så konstaterar Winther-Lindqvist et. al. (2012) att det vanligtvis är lite interaktion 
mellan pedagoger och barn under loppet av en förskoledag, och att barnen utsätts för mycket väntan 
och rutiner som hindrar språk och samspel mellan barnen, vilket även beskrivs av pedagogerna i 
denna studie. Tidigare forskning har visat att barn som är i färd att lära sig ett nytt språk behöver mer 
stöttning av vuxna för att komma in i och upprätthålla samtal och lek (Karrebaek 2011, Wetso 2006, 
Fisker 2009), vilket även det intygas även av pedagogerna i denna studie. Det är därför viktigt att 
pedagoger som arbetar med barn som håller på att lära sig svenska kan ägna mycket tid till att 
samtala och stötta dessa barn i samtal och i leken. Hoff (2013) menar att det tar längre tid att 
utveckla flera språk samtidigt eftersom språkutvecklingen förutsätter tid och tillräcklig exponering för 
de aktuella språken. Många flerspråkiga barn hinner helt enkelt inte få tillräcklig exponering i 
utbildningsspråket före skolstart. Det behövs mer forskning som studerar hur de flerspråkiga barnens 
andraspråkslärande i förskolan går till för att få kunskap om hur pedagoger ska kunna bedriva en 
framgångsrik språkundervisning så att alla barn hinner utveckla de kunskaper de behöver ha med sig 
till skolan före skolstart.  
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Utöver den språkliga input som pedagogerna ger barnen så kan leken barn emellan vara 
språkstimulerande, och pedagogerna i studien beskriver en strävan efter att organisera 
verksamheten så att barnen får möjlighet att använda språket i aktiviteter och i lek. Detta kan vara 
en utmaning i det mångkulturella området eftersom få barn har svenska som modersmål där. 
Tidigare forskning har visat att barn ofta leker med andra barn som ligger på samma språkliga nivå 
som de själva, vilket får till följd att den språkliga utmaningen uteblir (Bundgaard och Gulløv, 2008). 
För att utveckla sitt språk i leken behöver barn få kommunicera med jämnåriga barn som ligger på en 
mer avancerad språklig nivå än vad de själva gör. När möjligheterna att organisera för 
språkstimulerande lek på svenska inom den egna förskolan brister så kan man hävda att detta ansvar 
blir en angelägenhet för förvaltningen.   

Som nämnts ovan förekommer det att främst flerspråkiga, men även svenskspråkiga pedagoger, 
upplever sig ha för låg nivå på svenska språket för att kunna stimulera och utmana barnens svenska 
språk. Flerspråkiga pedagoger kan ha värdefulla och efterfrågade kunskaper i andra språk men det är 
viktigt att värna om de möjligheter till input på svenska som förskolan ändå kan ge barnen. Det är i 
sammanhanget även viktigt att kvalitetssäkra användandet av den flerspråkiga kompetensen på så 
sätt att pedagogers språkkunskaper matchas med barn som talar dessa modersmål, men resultatet 
av denna studie visar att detta inte görs fullt ut. I språkmiljöer som karaktäriseras av rik språklig 
mångfald är det också relevant att kvalitetssäkra de olika språkens utrymme så att de inte 
konkurrerar med varandra. I det perspektivet blir det viktigt att varje barns språkmiljöer och språkliga 
exponering kartläggs, i syfte att tillgodose att samtliga språk får det utrymme som behövs för att 
barnet ska kunna utveckla det på ett tillfredsställande sätt. Resultatet av studien visar både att 
sådana kartläggningar görs endast i liten utsträckning, och att pedagogers språkliga kompetens inte 
används på ett systematiskt sätt. Det som inte framkommer av studien eller av tidigare forskning är 
vilken språklig kvalitet och nivå på respektive modersmål de flerspråkiga pedagogerna och 
modersmålslärarna erbjuder barnen. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står att  

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till 

att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till barnens förståelse för olika 

språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Det svenska 

samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. (sid 5-6).  

För att realisera dessa mål kan det vara viktigt att diskutera och konkretisera hur de sociala och 
kulturella mötesplatserna i förskolan ska utformas, och hur de ska användas på ett medvetet sätt för 
att erbjuda alla barn tillgång till de kunskaper och redskap de behöver i en framtid med globaliserad 
arbetsmarknad och livsvärld. Pedagoger i det mångkulturella området lyfter fram just den språkliga 
mångfalden som en tillgång i det pedagogiska arbetet, och menar att mångfalden av språk och 
kulturer hjälper barnen att förstå och respektera olikheter. Det är rimligt att anta att pedagogers 
arbete med att främja barns förståelse för värdet av mångfald underlättas av att barngruppen 
representerar en mångfald av språk och kulturer ur vilka förståelsen och respekten för olikheter kan 
byggas upp. Därmed måste man fundera på om barn i förskolor där få eller inga barn kommer från 
andra kulturer och/eller talar andra modersmål går miste om något viktigt och väsentligt i mötet med 
andra barn. Barn som vistas i förskolor i segregerade monokulturella och svenskspråkiga förskolor 
kanske inte ges samma möjlighet att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Det är utan 
tvivel så att förskolan som social och kulturell mötesplats ser olika ut i olika förskolor, och det är inte 
heller orimligt att anta att olika förskolor därmed spelar olika roll för hur barn utvecklar kännedom 
om olika levnadsförhållanden och kulturer. Anne Kultti (2014) framhåller att alla barn har rätt att få 
erfarenheter av flera språk oavsett om de själva talar ett eller flera modersmål i hemmet.  
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Runfors (2013) menar att det svenska språket och den svenska kulturen tenderar att betonas på 
förskolor i bostadsområden där det saknas etniska svenskar, vilket bekräftas i denna studie. I de 
mångkulturella förskolorna beskriver flera pedagoger att barnen i området saknar kontakt med 
svenskt språk och svensk kultur i naturliga sammanhang utöver förskolan. Runfors (2013) ställer sig 
också frågan om det omvänt är så att mångfald tenderar att betonas och främjas på förskolor i 
bostadsområden där det enbart går etniskt svenska barn, och där barn från andra kulturer och med 
andra språkliga bakgrunder saknas. Resultaten i denna studie visar att det är få pedagoger i det 
monokulturella området som beskriver en avsaknad av kontakt med mångkultur och flerspråkighet. 
Man han visserligen en generellt positiv syn på språklig och kulturell mångfald, men avsaknaden av 
sådan ses inte som en direkt brist i verksamheten. 

Språkutvecklande arbete på olika villkor 
I resultaten av denna studie framträder bilden av förskola som är resursstark och resurssvag på 
samma gång. Pedagogerna beskriver sitt och arbetslagets arbete i termer av samarbete, idéer, 
inspiration, kompetensutveckling, dialog och strategier. De är överlag mycket nöjda med den 
kompetensutveckling de får i arbetet, även om de också påtalar behov av mer kompetensutveckling. 
Uppfattningen att en pedagog aldrig blir fullärd och behöver utvecklas kontinuerligt är 
allenarådande. Pedagogerna beskriver vidare att de uppfattar sitt eget språkande som det främsta 
redskapet i arbetet med att ge alla barn ett rikt språk. Det framgår alltså klart att det finns en 
generell kunskap om hur man bäst ska stimulera barns språkutveckling. 

Men det finns en annan bild som också tydligt framträder, och det är en arbetssituation som många 
gånger kan ge en känsla av otillräcklighet eller frustration. Barnen i verksamheten har olika behov 
och pedagogerna beskriver andra arbetsuppgifter som närmast konkurrerande med arbetet i 
barngruppen. De beskriver en frustration som uppkommer när de ser att de skulle kunna ge barnen 
bättre förutsättningar men upplever att de inte hinner med att göra det. Denna känsla av 
otillräcklighet är större hos pedagogerna i det mångkulturella området än i det monokulturella 
området, vilket kanske beror på att barnen där ofta har fler språk att erövra, och samtidigt uppvisar 
lägre nivå i språken än vad som är förväntat för åldern. En förklaring kan också vara att pedagogerna i 
det mångkulturella området vet att barnens exponering för utbildningsspråket i förskolan är 
avgörande för att de ska hinna utveckla det till en nivå som är tillräcklig för att klara skolans krav 
(Aukrust, 2007), eftersom de inte kan förlita sig på att barnen exponeras för utbildningsspråket i 
andra miljöer och kontexter. I praktiken innebär det att pedagoger i det mångkulturella området 
behöver ge avsevärt mycket mer språklig input till barnen i förskolan än vad pedagogerna i det 
monokulturella området behöver göra, eftersom barnen i det mångkulturella området behöver hålla 
en högre inlärningstakt i utbildningsspråket än barnen i det monokulturella området (Thordardottir & 
Juliusdottir, 2013). 

Resultatet kan också sättas i relation till en studie om hur barns lärande påverkas av barngruppers 
storlek och organisation (Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson, 2014), där pedagogers 
upplevelse av när en barngrupp blir ”för stor” påverkas av många faktorer som exempelvis barnens 
ålder, kön, barngruppens sammansättning och om barnen har särskilda behov. I denna studie 
framkommer att den språkliga åldern hos barnen i det mångkulturella området inte kan relateras till 
deras biologiska ålder på ett enkelt sätt, och att pedagogerna där anser att väsentligt fler barn per 
barngrupp är i behov av särskilt stöd för sin språkutveckling. I Skolverkets (2017) allmänna råd om 
måluppfyllelse i förskolan kan man läsa att: 

…en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är 

barngruppens sammansättning. Med barngruppens sammansättning menas till exempel 

barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med 

annat modersmål än svenska och barnens närvarotider (sid 16). 

Det är rimligt att tänka sig att flerspråkiga barn som språkmässigt befinner sig på yngre barns nivå, 
skulle ha motsvarande nytta av att befinna sig i mindre barngrupper så som rekommenderas för små 
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barn (Skolverket, 2017), för att därmed kunna få tillgång till mer interaktion och fler samtal med 
vuxna. Om så är fallet bör barns språkmässiga åldersnivå vägas in i bedömningen av hur barngrupper 
sätts samman och verksamheten organiseras. Tillägas bör att ingen av pedagogerna i studien 
diskuterar hur en förändrad organisation av verksamheten skulle kunna bidra till mindre 
grupperingar och på så vis fler språkligt interaktiva möjligheter. I detta sammanhang kan det också 
vara viktigt att rektor tydliggör förväntningarna på pedagogerna och hur de ska arbeta med 
flerspråkighet i förskolan. Men även huvudmannen behöver göra detsamma, exempelvis genom att 
tydliggöra riktlinjer och policys och vilket stöd som finns att tillgå.  

Avslutningsvis kan sägas att frågan om flerspråkighet i förskolan och hur pedagoger ska arbeta för att 
ge alla barn ett rikt språk inte enbart är en pedagogisk fråga och därmed inte bör behandlas som 
enbart en pedagogisk fråga. Segregation och klasskillnader är exempel på faktorer som spelar stor 
roll för barns möjligheter att tillägna sig utbildningsspråket, och i förlängningen för deras möjligheter 
att nå akademisk framgång. Men till syvende och sist är det pedagoger i förskolan som hanterar 
frågan dagligen, och som känner ett stort ansvar för att ge barn ett språk som ska kunna bära dem 
genom skoltiden och motsvara de krav som då ställs på språkförmågan. Resultaten av denna studie 
visar att förutsättningarna för pedagogerna att ge barn ett sådant rikt språk är mycket olika, vilket 
innebär att det finns ett behov av att låta de strukturella, organisatoriska och pedagogiska 
förutsättningarna anpassas utifrån varje barngrupps behov i än större utsträckning än vad som görs 
idag.  

 

 

Förslag till huvudman 
 Genomföra systematiska uppföljningar av utbildningsnivå och yrkeserfarenhet i 

förvaltningens förskolor. Skapa förutsättningar för huvudman att vid behov omplacera 
personal för att nå en jämnare fördelning av de yrkeskategorier som arbetar i förskolan.  
 

 Skapa attraktiva tjänster i de områden som idag har svårt att rekrytera personal. 
 

 Arbeta långsiktigt för att minska barngruppernas storlek. Ökat lokalt inflytande över 
barngrupperna, så att anpassningar kan göras utifrån barnens behov. Väga in barns språkliga 
(åldersrelaterade) nivå i bedömningen av hur barngrupper sätts samman och verksamheten 
organiseras. 
 

 Ta fram mer kunskap om hur flerspråkiga barns andraspråkslärande i förskolan går till, för att 
få bättre kunskap och förståelse för hur pedagoger ska kunna undervisa i språk så att alla 
barn hinner utveckla de kunskaper de behöver ha med sig till skolan före skolstart.  
 

 Skapa språk- och kulturfrämjande leksammanhang. För att utveckla sitt språk i leken behöver 
barn få kommunicera med jämnåriga barn som ligger på en mer avancerad språklig nivå än 
vad de själva gör. Huvudman behöver arbeta för att skapa möjligheter till sådan lek för barn 
som går i förskolor där få eller inga barn talar svenska som modersmål. Inventera 
mötesplatser och föreslå en möjlig organisation för sådana möten. Även erbjuda barn som 
vistas i förskolor i segregerade monokulturella och svenskspråkiga förskolor fler möten med 
andra språk och kulturer.  
 

 Erbjuda pedagoger som behöver utveckla sitt svenska språk sådan kompetensutveckling.  
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 Erbjuda pedagogisk-didaktisk kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt och 
flerspråkig undervisning.  
 

 Använda pedagogers språkliga kompetenser på ett mer strategiskt sätt i förvaltningen. 
Exempelvis genom att matcha pedagogers språkkunskaper med barn som talar dessa 
modersmål.  
 

 Göra en kartläggning av flerspråkiga barns språkmiljöer och språkliga exponering, i syfte att 
tillgodose att samtliga språk får det utrymme som behövs för att barnet ska kunna utveckla 
språken i tillräcklig omfattning.   
 

 Diskutera och konkretisera hur de sociala och kulturella mötesplatserna i förskolan ska 
utformas och användas på ett medvetet sätt för att erbjuda alla barn tillgång till de 
kunskaper och redskap de behöver i en framtid med globaliserad arbetsmarknad och 
livsvärld.  
 

 Se över de strukturella förutsättningarna för språkstimulans i de mångkulturella områdena. 
Pedagoger i det mångkulturella området behöver ge avsevärt mycket mer språklig input till 
barnen i förskolan än vad pedagogerna i det monokulturella området behöver göra, eftersom 
barnen i det mångkulturella området behöver hålla en högre inlärningstakt i 
utbildningsspråket än barnen i det monokulturella området. Undersöka hur de strukturella 
förutsättningarna behöver anpassas för att pedagoger i förskolor där få eller inga barn talar 
svenska som modersmål ska kunna ge barnen det stöd de behöver i sin språkliga utveckling.  
 

 Tydliggöra riktlinjer och policys och vilket stöd som finns att tillgå. Det innebär att 
huvudmannen behöver uttala tydliga förväntningar på sitt eget, rektors, pedagogers och 
stödfunktioners arbete med flerspråkiga barn i förskolan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Språket är demokrati. I språket kan barn uttrycka sina känslor,  
det är vägen till högre utbildning. Barn med utländsk bakgrund skall utrustas så 

långt det är möjligt med ett rikt ordförråd.” 

(Pedagog, mångkulturella området, 2018) 

 

Ett varmt tack till alla pedagoger vid de deltagande förskolorna. 
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Puskas, T. (2013). Språk och flerspråkighet i förskolan. Ideologiska dilemman och vardagspraktik. I P. 
Björk-Willen, S. Gruber & T. Puskas. Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag (s. 45-69). 
Stockholm: Liber 

Puskás, T. & Björk-Willén, P. (2017). Dilemmatic aspects of language policies in a trilingual preschool 
group. In S. Boyd & L. Huss (eds.) Special issue, Young children as language policy-makers: studies of 
interaction in preschools in Finland and Sweden. Multilingua 36(4), aop. Doi: 10.1515/multi-2016-
0025  

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York. 
Oxford university press. 

Rogoff, B. (2003). The cultural nature of human development. New York. Oxford university press.  

Rogde, K., Melby-Lervåg, M, & Lervåg, A. (2016). Improving the Linguistic Comprehension Skills of 
Second- Language Learners In Preschool: A Randomised Trial Study. Online first Journal of research in 
educational  effectiveness, doi 10.1080/19345747.2016.1171935 

Rueda, R. & Garcia, E. (1996). Teachers’ perspectives on literacy assessment and instruction with 
language minority students: A comparative study. The Elementary School Journal, 96, 311-332.  

Runfors, A. (2013). Policy, praktik och politik. I P. Björk-Willén, S. Gruber & T. Puskás. Nationell 
förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm: Liber AB. 

Runfors, A. (2003). Mångfald, motsägelser och marginaliseringar: en studie av hur invandrarskap 
formas i skolan. Stockholm: Stockholm universitet. 

Salameh, E-K. (2012). Flerspråkighet i skolan – Språklig utveckling och undervisning, Stockholm: Natur 
och kultur.  

Sandvik, M. Gram Garmann, N., & Tkachenko, E. (2014). Synteserapport om skandinavisk forskning på 
barns språk och språkmiljö i barnehagen i tidsrommet 2006-2014. Högskolan i Oslo og Akershus. 
Nedladdad 2020-04-14: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-
forskning/forskningsrapporter/synteserapport-om-sprak-og-sprakmiljo.pdf 

Sandvik, M. & Spurkland, M. (2011). Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan, 
Lund: Studentlitteratur. 

Sawyer, B. E., Manz, P. H. & Martin K. A. (2017). Supporting preschool dual language learners: 
parents’ and teachers’ beliefs about language development and collaboration, Early Child 
Development and Care, 187:3-4, 707-726, DOI: 10.1080/03004430.2016.1163548 

Schieffelin, B. & Ochs. E. (1986). Language Socialization. Annual review of anthropology, 15, 163-191. 

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/synteserapport-om-sprak-og-sprakmiljo.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/synteserapport-om-sprak-og-sprakmiljo.pdf


 43 

Sernhede, O. (2014) Segregation, skolan och ungas informella lärande. I O. Sernhede & I. Tallberg 
Broman. (red.) (2014) Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser. 188-206. Stockholm, Liber. 

SFS nr: 2010:800, Skollag (2010:800) Svensk författningssamling. 

Sheridan, S., Williams, P. & Pramling Samuelsson, I. (2014). Group size and organisational conditions 
for children’s learning in preschool: a teacher perspective. Educational research, 56:4, 379-397, DOI: 
10.1080/00131881.2014.965562  

Skaremyr, E. (2019). Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola. Karlstad: 
Karlstads universitet/Karlstad University Studies. (Doktorsavhandling) 

Skans, A. (2011). En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. Malmö: Malmö högskola. 
(Licentiatavhandling) 

Skolinspektionen (2017). Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 
Kvalitetsgranskning 2017. Diarienummer: 400-2015:7428 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan. Hämtad 2019-06-09 från www.skolverket.se. 

Skolverket (2020). Artikel hämtad från www.skolverket.se: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-
sprakutveckling-starks-av-flersprakiga-
pedagoger#:~:text=Flerspr%C3%A5kiga%20pedagoger%20kan%20underl%C3%A4tta%20arbetet,fr%C
3%A5ga%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolechefer%20menar%20forskare. 

Snow, C.E. (1982). Knowledge and the use of language. In L. Feagans & D.C. Farran (eds.), The 
language of children reared in poverty: Implications for evaluation and intervention (257-260). New 
York, NY: Academic Press.  

SPSM. (2020). Specialpedagogiska skolmyndigheten, hemsida: 
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-
kompletterande-kommunikation/  

Svensson, A. K. (2011). Språkstimulerende miljöer i förskolan: en utvärdering av Att läsa och berätta – 
gör förskolan rolig och lärorik. Borås: Högskolan i Borås. 

Svinth, L. (2012). Children’s collaborative encounters in pre-school. Early Child Development and 
Care, 183(9), 1242–1257. 

Thomas, W. & Collier, V. (1997). School effectiveness for language minority students. NCBE Resource 
Collection Series, 9, George Washington University. Hämtad 2019-06-09 från 
http://www.thomasandcollier.com/assets/1997_thomas-collier97-1.pdf. 

Thordardottir, E., Rothenberg, A., Rivard, M. E. & Naves, R. (2006). Bilingual assessment: Can overall 
proficiency be estimated from separate assessment of two languages? Journal of Multilingual 
Communication Disorders, 4, 1-21. Doi: 10.1080/14769670500215647  

Thordardottir, E. T. & Juliusdottir, A. G. (2013). Icelandic as a second language: a longitudinal study of 
language knowledge and processing by school-age children, International Journal of bilingual 
education and bilingualism, 16(4), 411-435. DOI: 10.1080/13670050.2012.693062  

Tkachenko, E., Bakken, Å., Gro, K. & Talén, D. (2013). Lek med engelsk i barnehagen. Glede med 
språklig mangfold. Oslo: Kommuneforlaget.  

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O'Brien, M. (1997). Prevalence of 
specific language impairment in kindergarten children. Journal of speech, language, and hearing 
research, 40(6), 1245-1260. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-sprakutveckling-starks-av-flersprakiga-pedagoger#:~:text=Flerspr%C3%A5kiga%20pedagoger%20kan%20underl%C3%A4tta%20arbetet,fr%C3%A5ga%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolechefer%20menar%20forskare.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-sprakutveckling-starks-av-flersprakiga-pedagoger#:~:text=Flerspr%C3%A5kiga%20pedagoger%20kan%20underl%C3%A4tta%20arbetet,fr%C3%A5ga%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolechefer%20menar%20forskare.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-sprakutveckling-starks-av-flersprakiga-pedagoger#:~:text=Flerspr%C3%A5kiga%20pedagoger%20kan%20underl%C3%A4tta%20arbetet,fr%C3%A5ga%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolechefer%20menar%20forskare.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-sprakutveckling-starks-av-flersprakiga-pedagoger#:~:text=Flerspr%C3%A5kiga%20pedagoger%20kan%20underl%C3%A4tta%20arbetet,fr%C3%A5ga%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolechefer%20menar%20forskare.
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/


 44 

Torpsten, A-C. (2017). Preschool, multilingualism and translanguaging: Linguistic diversity, language 
strategies and participation. Us-China Foreign language, 15 (2) 81-90.  

Vagh, S. B., Pan, B. A. & Mancilla-Martinez, J. (2009). Measuring growth in bilingual and monolingual 
children’s English expressive vocabulary development: The utility of combining parent and teacher 
report. Child Development, 80, 1545–1563. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01350. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2016). Förskolan långt ifrån flerspråkig. Språkpolicy i flerspråkiga förskolor och 
familjer: institutionella och vardagliga praktiker, Resultatdialogen. s. 100-113. 

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

Wedin, Å. (2017). Språkande i förskolans och grundskolans tidigare år. Lund. Studentlitteratur. 

Wetso, G. M. (2006). Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande 
stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. Stockholm: HLS förlag. 

Wigerfelt, B. & Morgan, E. (2011) Balansgång mellan två språk. Lärares berättelser om tvåspråkig 
undervisning på svenska och arabiska. EDUCARE, 3, 53-79. 

Winther-Lindqvist, D., Ringsmose, C. & Allerup, P. (2012). Kvaliteter ved det sproglige læringsmiljø i 
børnehaven. I L. Svinth & C. Ringsmose. (red.) Lærings og udvikling i daginstitutioner. Viborg. Dansk 
Psykologisk Forlag.  

Yoshikawa, H., Weiland, C. Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T., Ludwig, 
J., Magnuson, K. A., Phillips, D. & Zaslow, M. J. (2013). Investing in Our Future: The Evidence Base on 
Preschool Education. Society for Research in Child Development. Foundation for Child Development. 
http://fcd-us.org/resources/evidence-base-preschool  

Zhang, Q, Keown, L & Faruggia, S. (2014). Involvement in Preschools: Comparing Chinese Immigrant 
and Non Chinese Parents in New Zealand. International Research in Early Childhood Education 5 (1), 
64-82. 

Änggård, E. (2009). Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic 
studies in education, 29 (2), s. 221-234. 

 

 

 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2009.01350
http://fcd-us.org/resources/evidence-base-preschool


 45 

Bilaga 1 OBS: samtliga kommentarsfält är nedkortade i denna bilaga av utrymmesskäl. 

Enkät till pedagoger  

Yrkesroll och tjänstgöringsgrad:  

Förskola och avdelning: 

1. Beskriv din utbildningsbakgrund:  

2. Beskriv din yrkeserfarenhet:  

3. Beskriv din språkliga bakgrund (modersmål, andraspråk):  

4. Har din arbetsgivare någon gång frågat vilka språk du talar?      Ja Nej 

5. Vilka olika språk talar barnen i barngruppen du arbetar i?  

6. Vilket/vilka språk talar du med barnen på förskolan:  

7. Skatta barnens språkliga nivå i den barngrupp där du arbetar.  
Använd skalan 1-6 där 1 står för låg språklig utvecklingsnivå, och 6 står för hög språklig 
utvecklingsnivå.  
1 2 3 4 5 6 
Kommentar:  

 

8. Hur många barn i den barngrupp du arbetar i anser du är i behov av särskilt stöd för sin 
språkutveckling? (ringa in) 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 

 
9. Skatta din egen kompetens och förmåga att språkstimulera barnen i den barngrupp du 
arbetar i.  
Använd skalan 1-6 där 1 står för låg kompetens i förhållande till uppdraget, och 6 står för mycket god 
kompetens i förhållande till uppdraget.  
1 2 3 4 5 6  
Kommentar:  
 
10. Skatta din egen kompetens och förmåga att utmana barnen språkligt i den barngrupp du 
arbetar i.  
Använd skalan 1-6 där 1 står för låg kompetens i förhållande till uppdraget, och 6 står för mycket god 
kompetens i förhållande till uppdraget.  
1 2 3 4 5 6  
Kommentar:  
 

11. Beskriv kortfattat hur du arbetar för att utveckla barns språk:  

12. Skatta de förutsättningar du anser dig ha, att i ditt uppdrag språkstimulera barnen och 
utmana dem språkligt.  
Använd skalan 1-5 där 1 står för dåliga förutsättningar i förhållande till uppdraget, och 5 står för 
mycket goda förutsättningar i förhållande till uppdraget.  
1 2 3 4 5 6 
Kommentar:  
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13. Hur skulle förutsättningarna att språkstimulera barnen och utmana dem språkligt kunna 
bli bättre?  

14. Hur ser du på den kompetensutveckling du får i förhållande till ditt uppdrag?  

15. Hur ser du på det samarbete ni har i arbetslaget kring att språkstimulera barnen och 
utmana dem språkligt?  

16. Hur ser du på att flerspråkiga barn talar alla sina språk på förskolan?  

17. Markera det påstående som stämmer bäst in på förskolan där du arbetar?  

 På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala svenska, oavsett vilka modersmål barnen 

har. 

 På förskolan uppmuntrar vi barnen att tala alla sina språk. 

 På förskolan har vi inte aktivt tagit ställning kring barnens språkproduktion.  

 

18. Beskriv kortfattat hur förskolans samarbete med barnens vårdnadshavare ser ut, vad 
gäller barns språkutveckling i allmänhet, och flerspråkiga barns språkutveckling i synnerhet.  

19. Vilka samarbetsparter har förskolan i det språkutvecklande arbetet? Ex: bvc, bibliotek, 
habilitering, central barn- och elevhälsa o.s.v.  

20. Hur ser det samarbetet i så fall ut?  

21. Beskriv hur du gör för att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 
utveckling och lärande, samt utvärdera hur du tillgodoser barnens möjlighet att utvecklas 
och lära i enlighet med läroplanens intentioner?  

22. Hur tillgodoses behoven hos barn med särskilda språkliga utmaningar på förskolan du 
arbetar?  

23. Finns det något övrigt du vill tillägga?  

 

 

Tack för din medverkan!  

 


