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Förord

Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur förskolan möter barnens 
olika språk har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som indivi-
der. På förskolan kan man påverka vilka språkliga kompetenser barnen kommer att 
uppnå i sina olika språk och stimulera deras kunskapsutveckling. Språk och identitet 
hänger oupplösligt samman liksom språk och lärande. Alla barn har dessutom glädje 
av att möta olika språk och få inblick i olika kulturer. 

Detta metod- och referensmaterial har tagits fram till stöd för dig som möter två- 
och flerspråkiga barn i förskolan. Här finns exempel på vad man kan göra och vilka 
resurser som kan knytas till förskolan för att ge alla barns olika språk näring att växa. 
Ambitionen är att materialet ska kunna användas på alla förskolor. Detta oavsett om 
förskolan har många flerspråkiga barn eller bara någon enda, oavsett om man har 
tillgång till flerspråkig personal eller inte. Alla avsnitt i boken ger praktiska exempel 
som sedan diskuteras och som förankras i teori. 

Boken har tagits fram av Språkforskningsinstitutet i Stockholm på uppdrag av Myn-
digheten för skolutveckling. Arbetet har skett inom ramen för ett statsbidrag till 
utveckling av flerspråkiga resurser i förskolan. Författare är språkpedagogerna Karin 
Wallin och Susanne Benckert samt skolledaren Pia Håland som arbetat på uppdrag av 
Språkforskningsinstitutet i Stockholm. Monica Axelsson, forskningsledare vid Språk-
forskningsinstitutet har stöttat författarna. Ett tack riktas till förskolelärarna Helene 
Ericsson, Sari Himanen Olsson, Jadranka Naskova samt undervisningsrådet Mai 
Beijer som läst och kommenterat materialet. Vi tackar även Camilla Eriksson som 
gjort illustrationer samt de förskolor som bidragit med fotografier och goda idéer.  

Kjell Hedwall   Mats Wennerholm
Avdelningschef  Undervisningsråd
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Ur ett globalt perspektiv är det vanligare att en 
individ är flerspråkig än enspråkig vilket innebär 
att en majoritet av världens befolkning är flersprå-
kig. Sett till antalet språk i världen brukar dessa 
beräknas till ungefär 5000 - 6000 språk fördelat på 
cirka 150 länder 1. De språk i världen som har flest 
talare är i storleksordning: mandarin, spanska, 
engelska, portugisiska, arabiska, hindi, bengali, 
ryska, japanska och tyska 2. Ur detta mångspråkiga 
perspektiv är det naturligt att se flerspråkighet som 
en tillgång och språklig mångfald som en värdefull 
resurs. I Europa har den språkpolitiska utveckling-
en under den senare delen av 1900-talet karakte-
riserats av en utpräglat enspråkig inriktning (eng. 
monolingua lism) med fokus på ett modersmål och 
ytterligare språkutveckling på liknande sätt medan 
det på 2000-talet är flerspråkighet (eng. pluriling-
ualism) som förs fram på bred front. I de nya 
skrivningarna från EU och Europarådet betonas 
inte bara de nationella europeiska språken utan 
det är en vidare språkkrets som också innefattar 

modersmål, nationella, regionala, minoritetsspråk, 
europeiska och icke-europeiska språk som förs 
fram. Det är med andra ord en global flerspråkig-
het som anförs.

Globaliseringen har i sin tur medfört två mot-
satta tendenser. Å ena sidan förs engelskan fram 
som ”det globala språket” eller världsomspän-
nande lingua franca och i kraft av detta som en 
utmaning för Europas och världens övriga språk. 
Å andra sidan har den ökande rörligheten världen 
över lett till en kraftig ökning av språklig mång-
fald i delar av världen som tidigare varit närmast 
enspråkiga. 

Slutsatsen är att språk, även de som inte fun-
nits där förut, är en värdefull resurs för Europa och 
att man kan urskilja värdefulla dimensioner i den 
samlade språkresursen. Ett samhälle som investe-
rar i språk anses av Lo Bianco (2001) 3 kunna räkna 
med en ökad intellektuell och utbildningsmässig 
framgång, berikade kulturella aktiviteter, kraftigt 
ökade möjligheter för handel och investeringar, 

Inledning

Denna bok handlar om hur förskolan i Sverige på olika sätt kan 
främja barns två- eller flerspråkighet. Med utgångspunkt från hur 
flerspråkigheten fördelas över världen kan vi konstatera att flertalet 
av jordens länder har befolkningsgrupper som talar mer än ett språk. 

Inledning 7

1) Håkansson 2003
2) http://en.wikipedia.org/wiki/List of languages by number of native speakers, besökt 28.2 2008
3) Lo Bianco, J. 2001



stärkt kapacitet att hävda sig i kunskapssamhäl-
let, förbättrad social service, större möjligheter 
till deltagande i samhällslivet och de demokra-
tiska processerna samt bättre strategier för att 
bekämpa fördomar och istället stödja tolerans 
och ömsesidig förståelse. När vi därför i denna 
bok presenterar olika sätt att arbeta med fler-
språkighet i den svenska förskolan är det med 
hela världens flerspråkighet i ryggen.

I den reviderade upplagan av Läroplan för 
förskolan från 2006 (Lpfö-98) poängteras bety-
delsen av både svenskan och modersmålet i for-
muleringar av förskolans uppdrag och mål:

8 Inledning 

Förskolan skall medverka till att barn 
med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.
(Lpfö 98 s. 6)

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 
sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål.
(Lpfö 98, s.9)



Bokens syfte 
Syftet med den här boken är att illustrera och 
visa hur man kan utföra detta uppdrag och för-
verkliga dessa mål i praktiken. Utgångspunkten 
har varit att flerspråkighetsarbetet i försko-
lan bedrivs under olika förhållanden och med 
varierade personalresurser. Förskolebarnens 
flerspråkighet stimuleras och utvecklas genom 
pedagoger som har samma modersmål som 
barnen, i samarbete med barnets föräldrar och 
genom insatser där man inte har någon person 
som talar barnets modersmål. Vissa arbetssätt 
kan användas i flera sammanhang medan andra 
kräver särskilda förutsättningar. 

Förskoleåren – en ovärderlig tid 
i barnets liv
Den tidiga språkutvecklingen är viktig för alla 
barn. Alla barn i världen utvecklar ett moders-
mål 4 och många barn utvecklar också flera språk 
under sina barndomsår. Däremot är inte utveck-
lingen av flerspråkighet automatisk. För att bar-
nets flerspråkighet skall utvecklas måste föräld-
rarna ta ställning till vad de vill med sitt barns 
språkutveckling samt hur och i vilken utsträck-
ning de själva är beredda att stödja denna utveck-
ling. Med sina beslut och sitt aktiva språkarbete 
lägger föräldrarna grunden för barnets fortsatta 
språkutveckling. När barnet sen börjar i försko-
lan har pedagogernas förhållningssätt till och 
kunskap om flerspråkighet stor betydelse. Bar-

nets förutsättningar att bli flerspråkigt påverkas 
i hög grad av det omgivande samhällets attityder 
och tillgången till språklig stimulans av barnets 
olika språk. När föräldrar och pedagoger tillsam-
mans gör en kartläggning av barnets språksitua-
tion och planerar för den språkliga utvecklingen 
synliggörs barnets språkanvändning i de olika 
situationer som barnet rör sig i. Denna kartlägg-
ning tydliggör föräldrarnas roll och pedagoger-
nas uppdrag i samarbetet samt förväntningarna 
på barnets flerspråkiga utveckling.

Alla barn går igenom olika faser i sin språk-
utveckling. För de flerspråkiga barnen domine-
rar olika språk under olika perioder beroende 
på graden av språkstimulans, motivation och 
omgivningens attityder. Språk är färskvara och 
behöver ständigt få näring för att inte riskera att 
försvinna. 

Flerspråkighet 
Tvåspråkighet och kognitiv utveckling har varit 
föremål för forskares intresse och positiva sam-
band har kunnat påvisas. Också Vygotskij 5 
uttryckte att tidigt flerspråkiga barn utveck-
lar verbalt tänkande och språket som stöd för 
tänkandet i högre grad än enspråkiga och att 
tvåspråkigheten i sig leder till ett mer flexibelt 
tänkande vilket i sin tur gynnar individens pro-
blemlösningskapacitet och lättare frammanar 
alternativa lösningar på olika problem 6. Genom 
upptäckten att man kan använda flera olika 
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4)  I forskningslitteraturen finns beskrivningar av några få barn i världen som inte utvecklat sitt modersmål. 
De mest omtalade är Genie och Chelsea (Curtiss, 1977, 1989)

5) Vygotskij, 1999
6) Ibid.



uttryck för samma sak, gynnas det symboliska 
och abstrakta tänkandet (se mer om detta i 
kapitel 4). 

Språkforskningen skiljer på simultan och 
successiv språkinlärning. Simultan språkinlär-
ning betyder att barn från tidig ålder får sti-
mulans i båda sina språk samtidigt. Successiv 
inlärning betyder att inlärningen av det andra 
språket påbörjas efter det första. Gränsen för 
hur man betecknar inlärningen brukar dras vid 
tre års ålder. Den viktigaste och mest intensiva 
perioden för det lilla barnets språkutveckling 
är mellan 18 och 36 månaders ålder. Det är då 
grunden för språket eller språken läggs. Barn 
som börjar i förskolan i den åldern kan utveckla 
svenskan simultant med modersmålet.7 Hur 
utvecklingen av barnets respektive språk blir 
beror på i vilken kvantitet och med vilken kva-
litet som barnet möter språken. Förskolans 
uppdrag är att medverka till att modersmålet 
vidareutvecklas samtidigt som svenskan stimu-
leras. I hemmet och i förskolan utvecklas språ-
ken olika i olika språkliga domäner. Det sker en 
naturlig fördelning av ord och ämnesområden 
som används i hem- respektive förskolemiljö. 
Att legitimera modersmålet i förskolan gynnar 
barnets totala språk- och identitetsutveckling.

Språket består av bas och utbyggnad. Under 
förskoletiden tillägnar sig barnet språkets bas, 
som består av fonologi, språkets ljudsystem, 
grammatik och ett basordförråd. Basordförrådet 
hos en 6 åring består av ungefär 8 000–10 000 
ord. I basen ingår förmågan att sätta ihop orden 

till meningar, det vill säga berätta enkla berät-
telser. Basen i ett språk förutsätts vara färdig-
utvecklad när man börjar arbeta med dess 
utbyggnad. I början består utbyggnaden av läs- 
och skrivutvecklingen, sedan av tillägnandet av 
olika ämneskunskaper. 8 Att ge alla barn samma 
möjligheter till språklig bas är alltså förskolans 
viktigaste uppgift. En del flerspråkiga barn kan 
ha sitt basordförråd delvis på sitt modersmål 
och delvis på svenska. Av den anledningen är 
det viktigt att båda språken uppmärksammas 
och att pedagogerna försöker skaffa sig känne-
dom om de olika språkens utveckling. På sikt 
kan man skilja på de språkliga färdigheter 
genom att använda begrepp som produktiv och 
receptiv färdighet (tidigare användes begreppen 
aktiv och passiv) på följande sätt: 

Det är lätt att underskatta den receptiva färdig-
heten. Ett litet barn förstår mycket mer än det 
kan uttrycka och det receptiva ordförrådet är 
alltid större än det produktiva.

Muntligt Skriftligt

Produktivt Tala Skriva

Receptivt Förstå Läsa

10 Inledning 
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Boken vänder sig till alla som arbetar 
med flerspråkiga barn och deras familjer 
Alla som kommer i kontakt med flerspråkiga 
förskolebarn inom sina olika yrkesroller kan ha 
nytta av denna bok. En gemensam syn på barns 
språkutveckling och samarbete myndigheter 
emellan ger föräldrarna en enad bild av samhäl-
lets attityder. När det gäller utveckling av bar-
nens modersmål i förskolan, utgår boken från 
tre olika perspektiv:
•  Hur kan en ambulerande modersmåls-

pedagogs vardag kan se ut? 
•   Hur arbetar en flerspråkig pedagog på 

en avdelning med barn som har samma 
språk som pedagogen?

•  Hur kan man stödja barn som inte har till-
gång till en person som talar barnets språk?

Modersmål och språkutveckling
För att tala om förskolebarnets första språk har 
vi har valt att använda begreppet modersmål och 
avser då alla olika modersmål som de flersprå-
kiga barnen i Sverige har i dag. För närvarande 
talas mer än hundra olika modersmål i våra för-
skolor och ungefär 15.5 % av förskolebarnen är 
flerspråkiga i dag. Med minoritetsspråk menar 
vi de fem erkända nationella minoritetsspråken i 
Sverige, det vill säga samiska, jiddish, meänkieli, 
finska och romani (Chib). Med språkutveckling 
menar vi ett barns totala språkutveckling, såväl 
modersmål som svenska språket. Vissa barn 
växer upp i trespråkiga miljöer och då avser vi 
dessa tre språk. Boken beskriver framförallt hur 
barnets modersmål kan stimuleras och lyftas 
samtidigt som barnens svenska utvecklas. För att 
alla barn skall kunna utbilda sig, ta politisk ställ-

ning, diskutera, engagera sig, vara del i vårt sam-
hälle krävs en positiv identitetsutveckling och en 
gynnsam språkutveckling, på barnets samtliga 
språk.

Bokens uppläggning
I vårt dagliga arbete möter vi några av de fråge-
ställningar som vi utgått ifrån i arbetet med 
boken och som fått ligga till grund för bokens 
innehåll.
•  Vad är specifikt med att arbeta med

flerspråkiga barn?
•  Vad säger forskningen?
•  Hur organiseras verksamheten på ett sätt 

som gynnar flerspråkigheten?
•  Vad är interkulturell kommunikation?
•  Hur skapas en språkutvecklande miljö? 
•   Hur kan man dokumentera och kommuni-

cera om barns språkutveckling?
•  Hur samarbetar förskolan med föräldrarna 

kring barnets språkutveckling?
•  Hur blir verksamheten språk- och 

kunskapsutvecklande?
•   Vad är en modersmålspedagogs uppgift och 

hur kan samarbetet se ut?
•  Hur organiseras arbetet om det finns 

flerspråkiga pedagoger på förskolan?
•   Hur organiseras arbetet när det inte finns 

tillgång till flerspråkiga pedagoger?
•  Hur vet man om ett barn har språk störning?

Målsättningen med boken är att ge stöd i ett 
professionellt arbete med de flerspråkiga barnen 
i förskolan och underlag för vidare diskussion 
och reflexion. Vi vill visa på goda modeller som 
kan inspirera förskolorna i deras fortsatta arbete 
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och våra exempel är hämtade från olika försko-
lor i Sverige. Eftersom gruppen flerspråkiga barn 
är en heterogen grupp med olika behov, bak-
grund och önskemål i olika språkliga situationer, 
beskrivs många olika arbetssätt i boken. För-
skolans uppdrag är att skapa en beredskap att ta 
emot alla familjer samt planera verksamheten 
utifrån de förutsättningar som finns. Samtidigt 
skall förskolan ta hänsyn till forskningen, vad 
de olika styrdokumenten säger samt arbeta med 
förhållningssätt och förskolans värdegrund.

För att gemensamt sträva mot samma mål 
och implementera läroplanens intentioner om 
alla barns rätt att utveckla såväl modersmål 
som svenska språket måste man tänka igenom 
hur man organiserar arbetet i förskolan och tar 
tillvara de resurser som man har till sitt förfo-
gande. Detta kapitel handlar om ”Organisation 
och ledning”. Kapitlet är direkt skrivet till för-
skolans ledning men det är också bra för led-
ningen att ta del av det som direkt berör det 
praktiska arbetet med de flerspråkiga barnen. I 
boken benämns all personal som aktivt använ-
der sin språkliga kompetens bland barn med 
samma modersmål för modersmålspedagoger. 
Hur man är anställd är inte avgörande utan 
den metodiska delen handlar om hur man kan 
använda sin flerspråkighet i praktiken. De fler-
språkiga pedagogerna i förskolorna är anställda 
som ordinarie personal i förskolan och är en 
viktig och värdefull resurs för de flerspråkiga 
barnen i vardagen. Kapitlet ”Modersmål är en 
integrerad del av verksamheten” handlar om 
modersmålspedagogernas arbete. Utan att dis-
kutera värdegrundsfrågorna och förhållnings-
sätt i förskolan till flerspråkighet, är det svårt 

att förverkliga läroplanens intentioner. Kapitlen 
om ”Pedagogiskt förhållningssätt” och ”Inter-
kulturellt förhållningssätt” tar upp aspekter om 
hur man kan arbeta med dessa frågor. Kapitlet 
om ”Föräldrasamarbete” ger många konkreta 
förslag om språkplanering och samarbete med 
flerspråkiga föräldrar. Lika viktigt som det är 
att barnen får möjligheter att utvecklas i sitt 
modersmål är att de får professionellt stöd i att 
utveckla det svenska språket. Kapitlen ”Språk-
utvecklande arbetssätt” kan hjälpa till att stödja 
denna strävan. Matematik i förskolan är något 
som på senare tid har lyfts fram på olika sätt, 
eftersom barnen i förskoleålder utvecklar sina 
grundläggande färdigheter i matematik. Kapit-
let om ”Matematik” handlar om hur vi i försko-
lan kan arbeta med detta. Kapitlet om ”Språk-
störning i kombination med flerspråkighet” visar 
hur man tidigt kan upptäcka eventuella andra 
språkliga svårigheter som i sig inte har att göra 
med flerspråkighet. Kapitlet om ”Dokumen-
tation” ger olika förslag till pedagogisk doku-
mentation för alla pedagoger, som följer barns 
språk- och kunskapsutveckling. Kapitlet om 
”Sagoläsning” tar upp berättande, sagoläsning 
och val av böcker på förskolan samt ger många 
konkreta tips omkring sagoläsning. Kapitlet 
om ”Nationella minoritetsspråk” tar upp frågan 
om de nationella minoritetsspråk vi har i Sve-
rige samt ett exempel på hur arbetet i en samisk 
förskola ser ut. I slutet av boken ges förslag till 
fråge ställningar som man kan använda i sam-
band med läsningen av boken som diskussions-
underlag och reflektion (se bilaga). 
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Varje kapitel i boken är indelat i följande delar:
•  Kort inledning
•  Goda exempel från olika verksamheter
•  Diskussion
•  Frågor
• Teoretisk anknytning

Förhoppningsvis kan boken inspirera pedago-
gerna och på lång sikt ge förutsättningar för 
flerspråkiga barn att få en god språklig grund.
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En additiv och positiv attityd till flerspråkighet 
och mångfald innebär bland annat att man ser 
över vilka resurser som finns till förfogande samt 
att organisationen skaffar sig nödvändiga kunska-
per som krävs för denna uppgift. En renodling av 
resurserna kan bestå i att man redan på stadsdels- 
eller kommundelsnivå planerar placeringen av 
barnen så att föräldrarna kan välja förskola efter 
till exempel pedagogernas språkliga kompetens. 

Att engagemang, stödjande attityd och ett inter-
kulturellt förhållningssätt präglar förskolans 
ledning innebär att de pedagoger som arbetar 
med flerspråkiga barn får stöd och förutsätt-
ningar att genomföra läroplanens intentioner. 
Detta innebär att pedagogernas behov av fort-
bildning och kompetensutveckling tillgodoses.

1) Organisation och ledning

Förutsättningar för att förverkliga Lpfö98:s flerspråkighetsmål och ge 
barnen möjligheter till att bli trygga, samhällsbejakande individer, kan 
skapas om samhället på olika nivåer samarbetar för att uppnå detta. 

Förskolans uppdrag:

•  Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. 
(Lpfö98, s. 4)

•  Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. […] 
Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. 
(Lpfö98, s. 4-5)

•  Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstår de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

 (Lpfö98, s. 5)
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Organisation av modersmålresurserna 
så att barnets språkutveckling gynnas 
Barnets språkutveckling är beroende av flera fak-
torer i omgivningen. En naturlig utgångspunkt 
är att inventera den aktuella förskolans förutsätt-
ningar. Följande punkter kan vara till hjälp:

• Hur många språk talas i barngruppen?
•  Finns det andra barn som talar samma 

modersmål på förskolan? 
•  Har barnet möjligheter att leka med andra 

barn som har samma modersmål på andra 
avdelningar, andra förskolor i närheten?

•  Vilken språklig kompetens finns hos 
pedagogerna?
- Finns det tvåspråkiga, fast anställda pedago-
ger på avdelningen, förskolan? (se kapitel 8)
- Finns det ambulerande modersmåls-
pedagoger? (se kapitel 8)
- Saknas det någon som talar barnets
modersmål? (se kapitel 8)

När förskolan börjar kartlägga sina egna för-
utsättningar, märker man ganska snart att få 
förskolor klarar av att själva lösa alla organisa-
toriska problem. För att den egna förskolan 
skall kunna förverkliga läroplanens intentioner 
om flerspråkighet, krävs samarbete på olika 
nivåer i den organisation förskolan är en del av. 
Samarbete med andra förskolor i stadsdelen, en 
gemensam planering av barnens placering och 
gemensam kompetensutveckling är exempel på 
hur en organisering av resurserna gynnar verk-
samheten. För att se sin egen roll i ett större 
perspektiv kan nedan stående figur underlätta 
utvecklingsarbetet. Modellen nedan utgår från 
ett förskoleprojekt i Vantörs stadsdel i Stock-
holm. Syftet med projektet var att alla nivåer i 
organisationen skulle utveckla effektivare former 
för modersmålsstöd i förskolan, höja modersmå-
lets status och kvalitet, samordna arbetet inom 
stadsdelen samt hitta nya samarbetspartners 
inom Stockholms stad. Modellen är fritt omarbe-
tad för att kunna tillämpas i andra kommuner.

16 Organisation och ledning 
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Modersmål i förskolan
Fyra steg mot ett förbättrat modersmål
      

Nationell nivå:
Myndigheten för skolutveckling 
- forskning lärarutbildning

Kommunal/stadsnivå:
Modersmålsenhet – kompetensutveckling – samordning

Stadsdelsnivå:
Placering av barn
Språkpedagog/nätverk/erfarenhetsutbyte
Kartläggning/uppföljning
Kompetensutveckling
Resursfördelning/riktade medel- ansökningsförfarande
Prioritering

Förskola/enhetsnivå:
Pedagogernas medvetenhet
Rekrytering av flerspråkiga pedagoger
– medveten annonsering
Ta tillvara egna resurser inom enheten
Pedagogik och metodik
Språkpedagoger/språkansvariga
Verksamhetsplaner/utvecklingsplaner
Samarbete med föräldrar och skolelever                
Lokalt anställda modersmålspedagoger
Medveten placering  

Nationell nivå

Kommunal/stadsnivå

Stadsdels/områdesnivå

Förskolan/enhetsnivå



För att sträva efter det livslånga lärandet, behö-
ver förskolans arbete tydliggöras även i ett längre 
perspektiv. Hur ser grundskolans undervisnings-
modell ut, vad säger kommunens och stadsde-
lens riktlinjer, vad förbereder vi barnen till? Även 
här behövs ett samarbete av samma typ som i 
modellen ovanför. Nedan presenteras tre under-
visningsmodeller som baserar sig på forskning 
om minoritetsspråkselevers språkinlärning. 9 

Figurerna nedan beskriver hur olika flersprå-
kiga barns språkutveckling kan se ut.

Utgångspunkterna för figurerna är språkens 
bas (den språkkompetens barnet utvecklar i 
hemmet och förskolan) och utbyggnaden (den 
språkkompetens barnet utvecklar i skolan).

18 Organisation och ledning 

9) Hvenekilde, Hyltenstam & Loona, (1996) i Axelsson, Hokkanen-Lennartson och Sellgren (2002)

Modersmål ____________________________________________________________________

Andraspråket (sv) (_ _ _ _ _ _ _)_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________

Skolämnen                      _________________________________________________

Teckenförklaring:
Lodrät linje: tidpunkt för skolstart
Heldragen horisontell linje: åldersmässig utveckling
Streckad horisontell linje: icke-åldersmässig utveckling
Streckad linje inom parentes: ev. tillägnan av svenska i förskolan 
 

Figur 1. Språklig integreringsmodell med tvåspråkighet som mål 

Denna figur illustrerar ett barn som kommer till skolan med en åldersmässig kompetens (bas) 
i modersmålet. Den andra horisontella linjen, som först är streckad och sen heldragen, visar hur 
andraspråket i svenska i början inte har uppnått en åldersmässig nivå men så småningom gör det. 
Parentesen i mitten visar att barnet kan ha lärt sig svenska i förskoleåldern, men att man inte 
kan utgå ifrån det. Den tredje linjen visar att eleven har en åldersmässig utveckling av ämnes-
kunskaperna. 
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Figur 2. Språklig assimileringsmodell utan tvåspråkighet som mål 

 Denna figur illustrerar hur eleven kommer till skolan med åldersmässig kompetens (utvecklad 
bas) i modersmålet. Denna upphör senare (streckad linje). Den andra linjen visar att andraspråket 
svenska i början inte nått åldersmässig nivå, men så småningom gör det. När barnet börjar skolan 
kan barnet ha lärt sig svenska i förskoleåldern, men man kan inte utgå från det. Den tredje linjen 
visar att barnet under hela sin skoltid har en åldersmässig utveckling av sina ämneskunskaper.
 

Figur 3.  Modell där resultatet blir ett misslyckande för både språk 
och kunskapsutvecklingen 

Denna figur illustrerar hur eleven kommer till skolan med en åldersmässig kompetens (bas) i 
modersmålet. Denna åldersmässiga utvecklingen avbryts i och med skolstarten (streckad linje). 
Det andra strecket visar att andraspråket, svenskan, inte under hela tiden är på åldersmässig nivå. 
Parentesen visar att barnet kan ha lärt sig svenska i förskoleåldern, men man kan inte utgå ifrån 
det. Det tredje strecket visar att eleven under hela sin skoltid inte uppnår en åldersmässig nivå i 
sina skolämnen.

Modersmål ______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Andraspråket (sv) (_ _ _ _ _ _ _)_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________

Skolämnen                      _________________________________________________

Modersmål ______________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Andraspråket (sv) (_ _ _ _ _ _ _)_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Skolämnen                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Om föräldrarna har ett annat modersmål än svenska men endast talar svenska 
med barnen hemma så kan barnet inte få modersmålsstöd. Man kan heller inte 
få modersmålsstöd i fler språk än ett (§10). Vidare skall det finnas minst fem barn 
med samma språk i kommunen (§13). Undantagna från dessa regler är barn som 
har samiska, romani eller tornedalsfinska. För talare av dessa språk gäller utökade 
rättigheter. Denna förordning gäller grundskolan men många kommuner väljer att 
tolka den som om den också gällde förskolan, det vill säga grundskolans förordning 
används som underlag för hur modersmålsstöd i förskolan anordnas. För en sådan 
tolkning finns inget stöd i Lpfö98. I Lpfö98 står att ”förskolan skall medverka till att 
barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 
språket och sitt modersmål” (s.6). Därefter är det kommunerna som ansvarar för att 
för skolan ges förutsättningar att uppfylla läroplanens mål. 

FRÅGOR:
Vid vilken ålder skall barnets modersmål stödjas i förskolan? 
Så tidigt som möjligt eftersom den tidiga språkstimulansen har stor betydelse för 
ett välutvecklat språk oavsett vilket språk det gäller. Om barnet föds i en flersprå-
kig eller minoritetsspråklig miljö är det viktigt att modersmålets utveckling inte 
avbryts då barnet börjar i förskolan. Finns inte tillgång till flerspråkiga pedago-
ger kan den svenska pedagogen tillsammans med föräldrarna ändå göra mycket 
för att stimulera barnets modersmål. Om barnet inte får höra och använda sitt 
modersmål så försvinner det. Språk är färskvara.
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Diskussion

I grundskoleförordningen (1994:1194) står att grunden för att få 
modersmålsundervisning är att språket är ett dagligt umgänges-
språk hos en eller båda vårdnadshavare (§9) det vill säga att språket 
inte skall vara nytt för eleven och att det talas i hemmet. 



Måste barnets modersmål erbjudas i förskolan?
Ja, men föräldrarna kan tacka nej. Däremot är pedagogerna skyldiga att informera 
föräldrarna om fördelarna med flerspråkighet, om läroplanens intentioner samt 
uppmuntra föräldrarna att tala sitt modersmål med barnet. (Se kapitlet om 
föräldrasamarbete och språksamtal). 

Vem skall ta initiativ till modersmål i förskolan? 
Ligger ansvaret hos pedagogerna eller hos föräldrarna?
Initiativet och ansvaret ligger hos förskolan. 

Kan tvåspråkighet hos ett barn vara ett problem?
”Tvåspråkiga barn är inga problem – problemet är om de inte är tvåspråkiga!” 
(Gisela Håkansson, föreläsning 2006)

För att få information om hur ett språkprogram för förskolan kan se ut kan du söka 
genom olika sökprogram ”språkprogram/ förskolan” samt därigenom få olika för-
slag på språkprogram. Språkprogrammen är ofta färskvaror och revideras årligen 
så därför är det svårt att hänvisa till specifika sidor.

Vad gör man om det bara finns fler språkiga pedagoger på avdelningen?
Vår uppgift i förskolan är att stimulera barnens språkutveckling såväl på svenska 
som på modersmålet. Barn har rätt till att lära sig en välfungerande svenska. Om 
situationen är sådan på en avdelning att pedagogerna enbart är flerspråkiga kan 
man stimulera svenska språket genom att låta barnen lyssna på svenska från 
andra källor. Musik, sago kassetter, TV, videoband, radio eller vänskapsförskolor. 
Dessa kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten från en pedagog men de kan 
komplettera den. Barn skadas inte av att lyssna på olika dialekter men har också 
rätt att lära sig svenska. Man måste dock våga lyfta problemet i arbetslaget och 
hitta alternativa lösningar. 

De flerspråkiga pedagogerna är oerhört viktiga för verksamheten och har många 
viktiga kunskaper som de pedagoger med svenska som modersmål inte har 
(som till exempel insikt i andra normer och värderingar och kunskaper om och från 
andra kulturer och erfaren heter av att lära sig ett nytt språk och leva med flera 
språk). Dessutom behöver barn flerdimensionella förebilder.
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För att aktivera redan tillägnad kunskap och bättre ta till sig 
ny kunskap om världen kan det vara lättare att göra detta på 
det språk man behärskar bäst, ofta modersmålet. 
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Teoretisk anknytning

Schematisk bild över hur det flerspråkiga barnets språk (modersmål och svenska) 
används som redskap för lärandet. 11

Ett exempel kan vara att när man ska berätta en saga, kan man först ta reda på om 
barnet hört sagan tidigare på sitt modersmål. Det är ett sätt att skapa förförståelse 
och aktivera redan tillägnad kunskap. Detta gör det också möjligt för läraren att 
bättre få syn på vad barnet redan kan. Barnet förstår mer och lär sig således både 
mer språk och får ökad kunskap samtidigt som den egna självkänslan förstärks. 10 
Att bevara och utveckla sitt modersmål innebär möjligheter att tala med föräldrar 
och släktingar. Lika viktigt som att bevara sitt modersmål är att andraspråket 
utvecklas parallellt.

I figuren ovan illustrerar Axelsson (2000) vikten av både modersmål och svenska i 
barnets språk- och kunskapsutveckling. Om båda språken finns med i det dagliga 
arbetet kring barnets litteracitetsutveckling och när barnet bildar sig en uppfatt-
ning om världen, kan båda språken förstärka helheten i barnets utveckling. Barnets 
båda språk legitimeras i verksamheten, i ett för barnet meningsfullt sammanhang. 
Dessutom illustrerar figuren kopplingen mellan språken och det ämnesinnehåll 
som ryms inom förskolans verksamhet.

10) Cummins, 2000
11) Axelsson, 2000

Modersmål
Svenska som 
andraspråk/

Svenska

Kunskap om världen
Litteracitet







Utveckling av modersmålet är inte heller bun-
det till en viss åldersgrupp utan skall påbörjas 
så tidigt som möjligt, det gäller att utnyttja den 
tidiga språkutvecklingens möjligheter.

Möjligheterna varierar beroende på förut-
sättningar:
• Antal olika språk som talas i barngruppen
• Antal barn med samma modersmål
•  Om barnet har möjligheter att leka med 

barn som talar samma modersmål
• Pedagogernas språkliga kompetens
•  Avsaknad av barn eller vuxna som talar 

samma modersmål
•  Tillgången till ambulerande modersmåls-

pedagoger

Detta kapitel handlar om hur modersmålet kan 
stödjas i förskolan ur tre olika aspekter: 
•  Hur kan en ambulerande modersmåls-

pedagogs vardag kan se ut? 
•  Hur arbetar en flerspråkig pedagog på en 

avdelning med barn som har samma språk 
som pedagogen? 

•  Hur kan man stödja barn som inte har till-
gång till en person som talar barnets språk?

Det kan vara förvirrande med de olika begrepp 
som används när man talar om ”modersmål i 
förskolan”. Begreppet modersmålsundervisning 
i grundskolan är klart och tydligt, men inget 
motsvarande begrepp betecknar modersmål i 
förskolan. Det finns ingen nationell beteckning 
för begreppet modersmål i förskolan så som 
skolan har. Vanligtvis kallas det modersmåls-
stöd, även om begreppet ”stöd” kan vara miss-
visande. Likaså är det inte självklart vad den 
person som arbetar med modersmål i förskolan 
kallas. En del kommuner använder beteckning-
en modersmålslärare som i skolan, ibland med 
tillägget i förskolan, andra kommuner använder 
beteckningen modersmålstränare. I boken har vi 
valt att använda modersmåls pedagog eftersom 
arbetet innebär ett pedagogiskt uppdrag. 

Det finns olika sätt att arbeta som moders-
målspedagog. Många arbetar som ambulerande 
modersmålspedagoger, vilket innebär att man 

2)   Modersmål – en integrerad
del av verksamheten
Forskning visar att modersmålet är avgörande för barnets identitets-, 
kunskaps- och språkutveckling. Som framgår av rubriken skall moders-
målsstödet vara en integrerad del i den vardagliga verksamheten och 
ingå så långt som möjligt i alla förskolans förekommande aktiviteter. 

Modersmål – en integrerad del av verksamheten 25



åker till olika förskolor under en vecka och träf-
far barnen en gång i veckan. En del förskolor 
har en modersmålspedagog som bara arbetar 
på den förskolan. Det finns också förskolor som 
har fast anställda förskollärare eller barnskötare 
som använder sina språkliga kunskaper integre-
rat i det dagliga arbetet. Dessa olika anställnings-
former och anställningsförhållanden innebär att 
arbetet utformas utifrån de praktiska förutsätt-
ningar man har. Organisation, samarbete och 
planering har stor betydelse för att modersmålet 
skall kunna integreras i verksamheten.

Hela kapitlet handlar också om hur man på 
förskolan synliggör barnets modersmål obero-
ende av om det finns en flerspråkig person eller 
inte. Även om man har en ambulerande moders-

målspedagog som kommer till förskolan en gång 
i veckan, är det viktigt att modersmålet uppmärk-
sammas resten av tiden. Utvecklingen av moders-
målet parallellt med andraspråket skall påbörjas 
så tidigt som möjligt. Perioden mellan 18 och 
36 månader är en viktig fas i språkutvecklingen. 
Detta är den tid då de flesta barn börjar på för-
skolan och en period då ord och begrepp börjar 
bli begripliga. Under denna period är möjligheten 
till modersmålsstimulans i förskolan extra viktig. 

Innehållet i detta kapitel kan även användas 
av de modersmålspedagoger som är nya i sin 
yrkesroll eller av dem som inte arbetat i försko-
lan tidigare. 

År 2006 tillkom ett nytt strävansmål i Läro-
planen för att förtydliga vikten av modersmålet.

•  Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat 
modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin 
förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål 
(Lpfö98, s.9)

•  Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än 
svenska får möjligheter till att utveckla det svenska språket och 
sitt modersmål. 
(Lpfö98, s.6)
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Ambulerande modersmålpedagoger 
saknar ofta tydliga arbetsbeskrivningar 
för sin arbetssituation. 

Det finns många föreställningar om vad arbetet 
kan innebära. Nedan följer exempel som kan 
vara ett stöd och inspirera till fortsatt utveckling 
av arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. 

Planering
Modersmålpedagoger har oftast inte tid att delta 
i regelbundna planeringsmöten. Dock vore det 
önskvärt att modersmålpedagogen i början av 
varje termin kunde sätta sig tillsammans med 
den ordinarie personalen och dra upp riktlin-
jer för den kommande terminen och att i slutet 
av terminen utvärdera arbetet. Den ordinarie 
personalens intresse av ett samarbete och att 
samarbetet möjliggörs genom en genomtänkt 
organisation är viktiga förutsättningar. Utgångs-
punkter för arbetet är barnets specifika behov 
utifrån samtal med föräldrarna och förskolans 
observationer, gruppens sammansättning, inne-
hållet i verksamheten och den faktiska tiden 
som modersmålspedagogen finns tillgänglig.

Längst bak i boken bifogas ett planerings- 
och utvärderingsunderlag, en checklista som 
kan användas när man lägger upp riktlinjerna, 
när modersmålsstödet skall dokumenteras och 
som utvärderingsunderlag. I bilaga 1 finns först 
en tom blankett, därefter en autentisk och ifylld 
blankett (namnen är dock fingerade). Tittar 

man på den ifyllda blanketten kan man lätt se 
vilka områden ”Iliriana” har arbetat med under 
hösten samt vilka andra områden som bör prio-
riteras under vårterminen (se bilaga). 

Leken 
Modersmålspedagogen deltar aktivt i leken för 
att barnet skall kunna utveckla lekspråket, samt 
olika begrepp som förknippas med respektive 
aktivitet. I spel tränar man sin förmåga till socialt 
samspel, att räkna, lära sig färger, fingermotorik 
och de ord som är aktuella för just det spelet. I 
samband med rollekar övas ord som har med 
byte av identiteter att göra som föreställande ord, 
materielord, vad man önskar sig att vara. I sam-
band med utelek får man lära sig de begrepp som 
man behöver till exempel när man gungar, leker i 
sandlådan, cyklar, klättrar. 

Ett tillfälle att ta vara på är till exempel när 
barnet leker mycket med cyklar: låt barnet rita 
sin drömcykel, vilka detaljer finns med på cykeln 
(pedaler, sadel, styre). Samtala om olika cyklar 
och låt barnen berätta för varandra om sin cykel-
bild. Modersmålspedagogen eller föräldrarna 
kan ge orden på modersmålet. Pedagogen och 
föräldrarna kan också berätta sagor om cyklar.

Ambulerande modersmålspedagoger
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Sagor
Sagor i alla dess former är en viktig del i den 
ambulerande pedagogens arbete. Det är därför 
viktigt att ha inplanerad tid för det. Mer att läsa 
i kapitel 7. 

Musik, sång, rim och ramsor
Om sång, dans och dramatisering ska bli 
betydelse fullt i barnets språkutveckling krävs ett 
medvetet arbete så att texternas innehåll förtyd-
ligas, eftersom sånger, rim och ramsor innehål-
ler många ord och begrepp som är okända för 
barnet. Vilka sånger sjunger man i barngruppen? 
Vad betyder orden i Bä, bä vita lamm till exem-
pel? Finns den översatt till andra språk? Om inte, 
hur kan sången göras begriplig? Att bearbeta 
texten innebär att man försäkrar sig om att bar-
net förstår innehållet.

Skapande verksamhet
För varje aktivitet ingår en mängd ord och 
begrepp som utökar barnens ordförråd. När 
man målar till exempel så benämner man fär-
ger, till behör till exempel pensel, tuschpenna, 
färgpenna, kritor, svamp, skölja, blanda, tvätta 
rent. När man arbetar med lera talar man om 
hur leran känns, dess olika former, vad kan den 
föreställa likadant när man snickrar. Här gäller 
det att åter igen att ta tillvara alla möjligheter till 
interaktion och utöka ordförrådet på barnets 
olika språk. 

Vardagssituationer
Genom att sätta ord på allt man gör i samband 
med olika rutinsituationer som påklädning, 
handtvätt, blöjbyten mm. utökar man också 
ordförrådet. I dialog med barnen vid dessa till-
fällen ges möjlighet att få ord och begrepp på 
klädesplagg, vad de heter, detaljer som skosnö-
ren, vilka färger kläderna har hur det känns att 
ha dem på sig och vilka kläder som behövs vid 
olika väder mm. Det gäller att ta vara på alla 
meningsfulla sammanhang i vardagen.

Måltiden
Måltiden är en av de viktigaste stunderna på 
dagen där förutsättningar ges till goda samtal 
som utvecklar det sociala samspelet i mindre 
grupper. Att delta vid måltiderna ger också 
tillfällen till många olika samtal om till exem-
pel vad som hänt under dagen och om det som 
barnet tänker på. Då finns också tillfälle att 
namnge olika maträtter som serveras, namn på 
olika bestick och annat som har med måltids-
situationen att göra och samtala om hemmets 
mattraditioner på modersmålet.

Utevistelse och naturupplevelser
När barnet promenerar är på gården, i parken 
eller i skogen finns hela tiden ord och begrepp 
som kan tydliggöras. Alla kulturer har inte 
samma förhållande till natur och utevistelse. 
Modersmålspedagogen blir en viktig länk mel-
lan hem och förskola för att tydliggöra syftet 
med utevistelsen.
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Studiebesök, besök i biblioteket, 
teater och utflykter
Studiebesök och utflykter ger ofta barn ett 
bestående intryck som är väl värda att ta vara 
på i många avseenden. I samband med olika 
aktiviteter utanför förskolan finns många olika 
begrepp att arbeta vidare med före- undertiden 
– och efter själva upplevelsen. Dessa kan med 
fördel genomföras både av modersmålspedago-
gen och av den ordinarie pedagogen. Även om 
modersmålspedagogen inte skulle kunna följa 
med på besöket, kan han/hon förbereda eller 
bearbeta studiebesöket efteråt på modersmålet.

Temaarbete
Det är värdefullt att modersmålspedagogen del-
tar i de temaarbeten eller projekt som pågår. 
Barnet får då möjlighet att använda ett mer situa-
tionsoberoende språk på sitt modersmål och på 
svenska. Att ge barnen förförståelse för ämnes-
innehållet i temat samt att bearbeta nya begrepp 
på modersmålet ökar möjligheter för barnet att 
tillägna sig ett mer kognitivt krävande innehåll. 
Modersmålspedagogen kan välja ut böcker, bil-
der eller sånger som anknyter till temat och på 
detta sätt förstärka förståelsen av innehållet.

Inskolning och föräldrakontakt
För de föräldrar som inte behärskar det svenska 
språket ännu och där förskolan är något okänt 
skulle det vara bra om förskolan erbjöd att 
en modersmålspedagog deltar under delar av 
inskolningen. Modersmålspedagogen kan fung-
era som en brobyggare mellan föräldrar och 
förskola. Han/hon kan lättare förstå föräldrar-
nas olika frågor, berätta om den svenska försko-

lan, samt underlätta barnets första kontakt med 
avdelningen. Att vara modersmålspedagog inne-
bär dock inte samma sak som att vara tolk. Att 
vara tolk är en egen profession. Om modersmåls-
pedagogen är med i samband med utvecklings-
samtalet så är det för att berätta om modersmå-
lets utveckling. Det är den ordinarie personalens 
uppgift att ansvara för utvecklingssamtalet. 

På nästa sida kommer en berättelse om en 
modersmålspedagogs arbetsdag. Den här 
pedagogen arbetar en förmiddag på en förskola 
och en eftermiddag på en annan förskola.
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Detta är Fatima, hon arbetar som modersmåls-

pedagog i tio olika förskolor i Axelsstad. Hon älskar 

sitt arbete även om det är lite stressigt ibland, 

speciellt på vintern. Hon säger att det är ett 

privilegium att bli välkomnad, vara efterlängtad 

och behövd två gånger varje dag, tio gånger i veckan.

Lagom till frukost klockan åtta kommer 
Fatima till Gräsplättens förskola.

De tre barnen, Remsie, Faisa och Ali,  Fatima här på denna förskola 
springer genast och kramar om henne. Förskolläraren har förberett 
barnen och sagt att idag är dagen då Fatima kommer. Dessutom 
vet ju barnen själva att Fatima alltid kommer på onsdagar. De har 
längtat efter henne, de har sååå mycket att talar om.

Fatima äter tillsammans med ”sina språkbarn.” Då kan de tala sitt 
modersmål tillsammans. 

Fatima frågar barnen vad de gjort sedan hon var här sist. Barnen 
är ivriga att berätta, speciellt om en utfl ykt de gjort och alla fåren 
de såg. Ali berättar att han gärna ville berätta för sina kompisar att 
morfar och mormor har många får i sitt hemland men visste inte 
riktigt hur man säger det. Fatima säger att hon skall hjälpa honom 
att hitta ett sätt att berätta om fåren hos morföräldrarna. Kanske 
kan Ali rita en bild om det och på det sättet visa de andra barnen 
det han vill berätta.

En dag i modersmålspedagogen 
Fatimas liv
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Fatima har en kontaktperson.

Efter frukosten hinner Fatima växla några ord med Kajsa, som 
är förskollärare på Gräsplättens förskola och kontaktperson för 
modersmålspedagogerna. Kajsa berättar vad hon och arbetslaget 
vill att Fatima skall talar med barnen om. Hon är osäker på hur 
mycket barnen förstod under utfl ykten i veckan. Det verkade som 
Ali hade varit lite ledsen. Fatima berättar vad Ali sagt innan och de 
kommer överens om att Ali får berätta om detta under samlingen.

Kajsa undrar också om Fatima kunde tala lite med Faisas mamma. 
Faisa kom till utfl ykten i en fi n prinsessklänning. Hade hon miss-
förstått vad de skulle göra?

Fatima lovar att ringa upp mamman och talar med henne eftersom 
hon inte träffar mamman annars just nu. Men hon tror nog att 
mamman bara ville att Faisa skulle vara fi n när de skulle på utfl ykt.

Samling med de arabisktalande barnen.

Fatima sätter sig en stund med barnen innan samlingen. Ali får rita morfars och 
mormors får i hemlandet. Han berättar att han längtar efter dem ibland och fåren 
i djurparken hade påmint honom om det. De andra barnen bara tittar på först men 
sen vill de också rita fast de ritar fåren i djurparken.

Ali tycker att hans teckning blir fi n men han orkar inte rita alla fåren, de är så många. 
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Det är kul att leka ute.

Ute leker Fatima med Remsie, Faisa och 
Ali. Ali vill först cykla med sina kompisar 
så Fatima gungar med Remsie och Faisa. 
När de gungat färdigt leker alla tre i 
sandlådan en stund och bygger en fi n 
stad. Ali har tröttnat på att cykla och 
kommer också till sandlådan. De hinner 
spela lite fotboll också. Faisa hittar en 
blomma som hon inte sett tidigare och 
de studerar blomman tillsammans. 
De kommer överens om att sådana 
blommor inte växer i hemlandet men 
de kommer ihåg fl era andra sorter och 
talar om hur dessa blommor doftar och 
hur de ser ut.

Fatima bestämmer att de går in lite 
tidigare än andra barn så de hinner läsa 
en bok hon har med sig. Hon är med 
i tamburen när barnen klär av sig och 
talar arabiska hela tiden. Hon glömmer 
inte att upprepa ordet dragkedja. 
När barnen tvättar händerna så talar 
de om hur vattnet och tvålen känns.

Dags att gå ut.

Efter samlingen går alla barnen ut. Fatima hjälper Faisa, Remsie och 
Ali i hallen. Fatima låtsas att hon inte kan färgerna och när Faisa skall 
sätta på sig sin röda overall kallar Fatima den för grön och då skrattar 
barnen och undrar om hon inte vet att overallen är röd. På samma sätt 
skojar de om de olika klädesplaggen på arabiska och Fatima märker att 
barnen kan vad plaggen heter men inte alla färgerna. Så hon upprepar 
de orden och passar samtidigt på att dra upp och ned i dragkedjan 
som är ett nytt ord för både Remsie och Ali.

Faisa säger att hennes nya tröja ”sticks” i halsen.

Vad är ”sticks” undrar Remsie? Vad mycket språk man kan träna i hallen!



Modersmål – en integrerad del av verksamheten 33

Arabisk saga.

Fatima och barnen sätter sig i en soffa och Fatima tar fram sin 
sagobok. Sagoboken är en saga från Irak där huvudpersonerna 
är olika husdjur eftersom gruppen arbetar med husdjur just nu. 
Fatima vet detta tack vare att hon varit med i en grovplanering 
med personalen i början av terminen.

Sagan är jätterolig och barnen har massor av frågor kring bilderna 
och händelserna runt sagan. De hinner även sjunga ett par sånger, 
en om en liten lammunge och en som handlar om kycklingar.

När sagan är slut kommer de andra barnen in och det är dags 
att äta lunch. 

Lunchen.

Fatima, Faisa, Remsie och Ali hjälper till 
att duka. De räknar tallrikar och knivar och 
gaffl ar, funderar på var barnen sitter och var 
pedagogerna sitter. Som vanligt sitter Fatima 
med ”sina” barn under måltiden. De talar om 
allt möjligt under tiden, vad maten heter på 
arabiska och hur den smakar. Faisa tycker 
inte att maten smakar likadant på förskolan 
som hemma fast den är lika god. De talar om 
varför maten smakar olika och vad det kan 
bero på. Ali berättar att han brukar hjälpa 
till att laga mat hemma. Remsie berättar 
samma sak på svenska så att alla förstår.
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Dags att säga adjö.

Efter maten är det dags för Fatima att lämna avdel-
ningen, men innan hon går sin väg talar hon en stund 
med barnen om vad de gjort i dag och vad barnen 
vill att de skall göra nästa gång. De bestämmer att de 
skall leka bonde tillsammans, eller fåraherde, säger Ali.

Fatima sätter sig en stund i personalrummet, hon har 
rast en halvtimme innan hon åker till nästa förskola. 
Det är trevligt att sätta sig i personalrummet en stund 
och träffa de övriga pedagogerna under avslappnade 
former. I personalrummet får hon höra att de skall gå 
ut nästa vecka för att äta och de frågar Fatima om hon 
vill följa med. Fatima tittar i sin almanacka och ser att 
det skulle gå bra. Hon lovar att tala med sina barn där 
hemma och ringa sedan för att meddela om hon följer 
med eller inte.

Solglimtens förskola.

Fatima tar bussen till nästa förskola. Det är tjugo 
minuters busstur dit och på vägen kopplar hon 
om från Grässlättens förskola och barnen där till 
Solglimtens förskola.

På Solglimten fi nns ett arabisktalande barn som 
heter Amale. Fatima tycker att det är jätteviktigt 
att Amale också får modersmålsstöd. Hon är glad 
att fl ickan fått dessa timmar till sitt förfogande 
eftersom hon aldrig annars kan tala arabiska i 
förskolan.

När hon närmar sig förskolan ser hon att Amale 
redan sitter vid fönstret och tittar ut. Det är ons-
dag och precis som på Grässlättens förskola har 
Solglimtens peda goger förberett Amale på att i 
dag kommer Fatima hit.
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Kärt återseende.

Det blir ett kärt återseende. Fatima hinner knappt ta av sig 
jackan innan Amale har fl ugit i hennes famn.

Fatima vet att gruppen skall åka på studiebesök i dag så denna 
eftermiddag kommer att bli jätteintressant. Pedagogerna har 
planerat så att studiebesöket infaller just den dagen då Fatima 
är där så att hon kan följa med. De skall till brandstationen och 
där är det många nya ord som Amale kommer att mötas av så 
det är bra att Fatima är med.

Studiebesök.

Bussen som de skall åka med kommer inte riktig än så de 
hinner leka en stund innan de åker iväg. Amale vill visa alla 
de nya dockorna de fått och Fatima och Amale hinner både 
koka kaffe och bjuda dockorna på saft tillsammans med 
Markus, Lisa och Erik innan det är dags att ge sig iväg.

På brandstationen.

Äntligen är de framme vid brandstationen. Studiebesöket är 
spännande, barnen får prova brandmännens kläder, även om 
de är alldeles för stora. Brandmannen berättar hur man skall 
göra om det börjar brinna. Barnen får sitta i brandbilen och 
prova hur sirenerna låter.

Amale är lite rädd och vågar inte sätta sig i bilen först men 
Fatima berättar för henne på arabiska vad som skall hända 
och då vågar hon.

Barnen får med sig varsin plasthjälm med märke på och 
små klistermärken att ha hemma.

Det har varit en bra eftermiddag.
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Återresan

Hela vägen hem talar barnen om vad de varit med om, 
det riktigt bubblar om dem. Ibland talar Amale med sina 
kompisar på svenska, ibland med Fatima på arabiska.

I dag hinner inte Fatima och Amale så mycket mera men 
de bestämmer att nästa gång de träffas skall de leka 
brandmän.

Fatima frågar Amale vad hon tyckte var roligast. Amale 
säger att det var nog när hon fi ck hålla i brandslangen 
och det sprutade vatten. Hon säger också att snart 
kommer hennes mamma och hämtar henne och då 
skall hon berätta allt hon har varit med om för henne 
och visa den fi na hatten hon fi ck på brandstationen. 
Amale kan ju berätta allt på arabiska för sin mamma 
nu eftersom Fatima har varit med på studiebesöket.

Dags att åka hem

Nu är det dags för Fatima att åka hem. På bussen 
tänker hon fortfarande en stund på Amale och vad 
de har upplevt i dag. Nästa vecka har pedagogen 
utvecklingssamtal med mamman och de har bett 
Fatima att vara med. Mamman har uttryckt viss 
oro över Amales språkutveckling och pedagogen 
vill gärna att Fatima är med och berättar om hur 
Amales arabiska utvecklas. Därför har de planerat 
utvecklingssamtalet just en onsdag så att Fatima 
också kan vara med.

Snart övergår dock tankarna till de egna barnen 
och hur de har haft det under dagen. I kväll skall de 
äta tillsammans och därefter skall hon och hennes 
man hjälpa till med läxorna en stund innan det är 
dags att koppla av inför en ny arbetsdag.



En flerspråkig pedagog arbetar precis 
som alla andra på avdelningen med 
alla barn. 

Fördelarna med att ha en flerspråkig pedagog 
på avdelningen är dels den språkliga samt den 
kulturella kompetensen som kommer barnet 
och familjen och de övriga pedagoger tillgodo. 
Så här kan en situation på en avdelning se ut: 

Några barn leker i bygghörnan, två av bar-
nen är spansktalande, ett har bosniska som 
sitt modersmål och ett barn har svenska som 
modersmål. De har under en tid arbetat med 
projektet ”Mitt hus” och sett olika byggnader. 
Pedagogerna har uppmärksammat begrepp som 
högt, lågt, stort, rektangulärt, färger, former, 
material och andra detaljer. Pedagogerna har 
samlat på sig en ordlista med ord och begrepp 
som berör ämnet för att själva bli medvetna om 
hur man kan utveckla språket från vardagligt till 
ett mer avancerat språk. När barnen bygger sina 
olika hus finns en spansktalande pedagog med 
som då och då förtydligar de olika begreppen 
på spanska. Hon lyfter också barnens tanke-
diskussion om hur de ska kunna göra ett tegel-
tak och hur det ska kunna bli stabilt. De andra 
barnen fortsätter sitt byggande och pedagogen 
berättar vad de talat om. Hon uppmärksam-
mar att några av fackorden är obekanta för det 
bosnisktalande barnen och hon tänker att hon 
ska fråga barnets föräldrar. I den här situatio-
nen ser vi hur modersmålet kan integreras med 

hjälp av att det finns en pedagog som kan något 
av barnens modersmål samtidigt som de andra 
barnens språkliga medvetenhet förstärks. 

Det här sättet att arbeta kan också en ambu-
lerande modersmålspedagog arbeta på om 
hon/han blivit ordentligt insatt i förskolans 
projektarbete. Pedagogerna tänker igenom ord 
och begrepp som kommer att användas i pro-
jektet och skriver ned dem i en ”ordbok”. Uti-
från dokumentation och samtal blir föräldrarna 
de som för samtalen vidare hemma på barnens 
modersmål. Med hjälp av föräldrar och de fler-
språkiga pedagogerna har barnens berättelser 
om ”Mitt hus” översatts. På väggen kan man nu 
läsa och se barnens funderingar om husbyggen 
både på svenska och på modersmålet. 

På nästa sida kommer en berättelse om hur 
man kan arbeta om man har en tvåspråkig 
pedagog på avdelningen.

Flerspråkig pedagog på avdelningen
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Carlos arbetar som förskollärare 

på Grodans förskola.

Grodan är en förskola med fyra avdelningar.

Carlos kan, förutom svenska, också tala spanska eftersom 
han är född i Chile och kom som vuxen till Sverige.

På förskolan fi nns tolv barn som också talar spanska.

Det är tur att Carlos fi nns på förskolan för ibland behöver 
barnen få förklaringar på sitt modersmål.

En dag i förskolläraren
Carlos liv

På morgonen kommer barnen till förskolan.

De fl esta av barnens föräldrar talar svenska men Marias mamma 
kan inte så bra svenska.

Då känns det extra bra att mamman vet att Carlos fi nns där.

I dag berättar Marias mamma att Maria inte sovit så bra i natt och 
att hon varit lite grinig på morgonen. Hon säger också att Carlos 
gärna får ringa till henne på jobbet om det skulle vara något. Det 
känns bra att lämna Maria när man vet att man kan förklara detta 
för någon som förstår spanska.
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Barnen äter frukost.

Det är gröt idag.

Juan vill inte äta något. Birgitta tycker att det borde 
han göra, gröt är nyttigt och man orkar bättre om man 
äter lite frukost.

Carlos berättar att Juan nog inte är så van vid gröt 
hemifrån och kanske tycker att det känns lite konstigt.

Carlos sätter sig bredvid Juan och förklarar för honom 
på spanska vad gröt är för något och tillsammans prov-
smakar de lite. Juan tycker inte direkt om gröten men 
smakar lite och får i sig lite ändå. Han säger att nästa 
gång skall han äta lite mer, man vänjer sig säkert.

Efter frukosten får barnen leka.

Juan, Erik, Tindra och Carmencita vill bygga 
och leka med bilar.

De bygger en stad med hus affärer och bil-
verkstad. Carlos fi nns med i rummet.

Plötsligt blir Juan och Tindra osams och kan 
inte reda ut konfl ikten själva. Juan gråter 
och Tindra är arg. 

Carlos hör med barnen vad som har hänt. 
Tindra berättar en sak och Juan något helt 
annat på spanska.

Det var missförstånd på grund av att barnen 
inte kunde förstå varandra. Tur att Carlos 
var där så att allt kunde redas ut och barnen 
kunde fortsätta sin lek tillsammans.
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Ute är det kul att leka.

Barnen leker överallt på gården men efter ett tag kommer 
några barn till Carlos och vill att han skall vara med.

Carlos lär barnen en spansk lek som heter ”Terremotos”, 
jordbävning, som han fi ck lära sig när han var liten.

 Det är en kul lek och de fl esta barnen på gården vill vara med.

Nu är det dags att gå ut.

Barnen klär på sig. Idag är det lite regnigt och kallt och det 
behövs både galonbyxor och stövlar.

Plötsligt vill Alejandro inte alls gå ut. Han sparkar av sig 
stövlarna och sätter sig i en hörna för att tjura.

Birgitta försöker tala med honom men han svarar inte utan 
vänder sig bara bort.

Carlos gör ett försök att tala med honom på spanska.

Så småningom visar det sig att Alejandro tycker att galon-
byxorna skaver och har fel färg. Carlos talar en stund med 
honom om galonbyxor och varför det är bra att ha på sig 
dom när man går ut.

Då inser Alejandro det också och följer med ut trots allt. 

Carlos lovar att tala om för Alejandros mamma och pappa 
att galonbyxorna skaver.



Modersmål – en integrerad del av verksamheten 41

Nu är det dags att äta lunch.

I dag skall det bli gott att äta lunch.

Carlos sitter så att så många som möjligt av de spansk-
talande barnen sitter vid samma bord eftersom mål-
tidsstunden är ett bra tillfälle att refl ektera och samtala 
på spanska.

I dag serveras tortillas enligt ett recept kocken fått från 
Marias mamma.

Vad gott det är!!!

De barn som inte fått tortillas innan tycker också att det 
smakar gott. Detta kommer nog att bli en favoriträtt.

Efter maten samlar Carlos alla stora 
spansktalande barn till en sagostund.

Även de spansktalande barnen från andra avdelningar 
får vara med.

I dag läser Carlos en folksaga från Chile som handlar 
om en prins som levde för länge, länge sedan.

Barnen tycker det är spännande men förstår inte alla ord.

De ord som är svåra förklarar Carlos.

Efteråt tittar de på bilderna och diskuterar sagan en stund.

De sjunger också ett par spanska barnsånger.

Därefter vill barnen rita något. De fl esta barnen väljer 
då att rita prinsen och prinsessan ur sagan fast en del 
vill rita trollet istället.

Barnen tyckte att sagan var så bra att de vill veta när 
Carlos kommer att läsa en saga på spanska nästa gång .

Carlos säger att om barnen vill det skall han läsa en 
annan saga redan i morgon efter lunchen.

–Jaaa, skriker alla barn.
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På eftermiddagen.

Carlos känner att Maria börjar bli lite hängig och han 
tar tempen på henne.

Alldeles riktig. Hon har fått feber och det var nog därför 
hon nog var lite grinig i morse och sov dåligt i natt.

Carlos ringer till Marias mamma som lovar att komma 
och hämta henne så fort som möjligt.

Mamma blir ganska orolig över febern men Carlos lugnar 
henne och säger att febern i sig är inget att oroa sig för. 
Vi får avvakta några dagar och sedan se.

Mamman är glad över att hon fi ck veta detta så fort.

Nu skall Carlos ha lite rast.

Han går till personalrummet för att koppla av, 
ta en kopp kaffe och tala lite med sina kollegor.

Han passar också på att ringa sin fru som är 
hemma med deras lilla nyfödda baby.

Senare på eftermiddagen.

Barnen leker ända tills föräldrarna kommer för att hämta dem.

I dag vill en del barn klä ut sig. Carlos har köpt kläder från Latin-
amerika när han reste dit förra året. Dessa är från Brasilien.

På Grodans förskola vill man ha material till rollekar som präglar 
de länder som föräldrarna kommer ifrån.
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Några barn börjar bli trötta och vill 
sätta sig i soffan för att läsa.

De hämtar en bok i hyllan och Carlos sätter sig ned för 
att läsa medan de väntar på föräldrarna.

Nu är det en saga på svenska som skall läsas eftersom 
några av barnen inte kan spanska.

I bokhyllan fi nns böcker från många olika länder till-
sammans med svenska barnböcker

Nu är klockan mycket.

Carlos skall åka hem till sin familj.

De fl esta barnen har också blivit hämtade.

 Hej, då, vi ses i morgon då det är en ny  
trevlig dag på Grodans förskola.



Att visa intresse för barnets modersmål, 
att uppmuntra att modersmålet talas 
i hemmet, att vara nyfiken och posi-
tivt inställd till flerspråkighet är olika 
sätt att legitimera och mentalt stödja 
modersmålet. 

Fråga barn och föräldrar hur viktiga fraser eller 
olika begrepp som används i olika teman sägs 
på modersmålet. Att använda en skrivbok där 
både föräldrar och pedagoger kan anteckna 
ord som är bra att kunna eller då barnet inte 
kan vissa begrepp på svenska kan detta vara ett 
enkelt sätta att stödja barnets förståelse. Leta 
efter översättningar tillsammans, antingen i lexi-
kon eller på nätet. Se till att barnets modersmål 
syns, genom alfabet, böcker, affischer mm. I 
kapitlet om föräldrasamarbete och sagoläsning 
tas föräldrars engagemang direkt och indirekt 
upp för att belysa olika sätt att berika moders-
målet. Det kanske finns elever i skolan i närhe-
ten som har samma modersmål som barnet och 
som tycker att det vore trevligt att komma till 
förskolan då och då, kanske kan de till och med 
läsa sagor (exempel på detta finns i kapitel 7 om 
Sagoläsning). Pensionärer som man känner till, 

mor-/farföräldrar, äldre syskon, eller grannar 
osv. som bor nära och som kan barnets språk 
skulle kunna komma till förskolan vid tillfälle 
och berätta sagor. Genom biblioteket eller bok-
handeln kan man införskaffa böcker på olika 
språk med bilder från barnets eller föräldrar-
nas länder eller kultur. Gamla tidningar från 
olika länder som biblioteket skall kassera kan 
komma till användning när barnen behöver bil-
der att klippa ur. Barnets favoritmusik kan man 
låna från föräldrarna eller hämta kostnadsfritt 
från Multimediabyråns musikarkiv. Inspelade 
sagor eller sånger på modersmålet kan hämtas 
från Utbildningsradion. Föräldrarna kan också 
hjälpa till att spela in. (se vidare kapitel 7 om 
Sagoläsning).

På nästa sida kommer en berättelse om
Tatiana. Hon kan tala två språk men ingen 
på förskolan kan just dessa språk. 

Vad kan man göra om det inte 
finns modersmålspedagog eller 
tillgång till flerspråkiga pedagoger?
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Detta är Tatiana och

hennes mamma Svetlana.

Tatiana går i Blåklintens förskola.

Barnen i Blåklintens förskola kommer från många olika 
länder, men ingen av dem talar samma språk som Tatiana. 

En dag i förskolebarnet
Tatianas liv

Ny i Sverige.

Tatiana fl yttade till Sverige för några månader sedan.

Hon är fyra år och kan tala både ryska och mandinka 
eftersom hennes mamma kommer från Ryssland och 
hennes pappa från Guinea.

Men ingen i förskolan kan de språk hon kan och förskolan 
har inte heller lyckats hitta någon modersmålspedagog 
som kan något av hennes språk.
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Alla hjälps åt.

Tatiana vet att mamma och pappa 
har lämnat en ordlista till förskolan 
där det står viktiga saker på ryska 
och mandinka, ibland med en bild 
till. Om inte Tatiana kommer på vad 
något heter pekar hon på ordlistan 
och de vuxna kan då säga orden eller 
meningen åt henne. När hon hör 
vad hon vill ha sagt nickar hon och 
skrattar och då förstår de vuxna 
lättare vad hon vill. Till exempel jag är 
törstig eller hungrig.

När man på förskolan ska tala om 
något nytt så brukar mamma och 
pappa skriva upp orden i ordlistan 
hemma och tala om för Tatiana vad 
dessa ord betyder. Då blir det lättare 
för henne att förstå.

Tatiana trivs i förskolan.

I hallen har hon en egen hylla och där står hennes namn 
skrivet med latinska och ryska bokstäver.

Tatiana kan inte läsa ännu men hon ser att texten är 
skriven med samma bokstäver som mamma kan.

På dörren fi nns välkomstskyltar och där står ”välkommen” 
på både ryska och mandinka bland en massa andra språk.

Tatiana och hennes mamma blev glada när de kom till 
förskolan och såg det. 
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I barnens bokhylla fi nns böcker 
från många olika länder.

När Tatiana började på förskolan gick hon tillsammans med de 
andra barnen och några vuxna till biblioteket för att låna böcker.

De lånade många ryska böcker till förskolan. En del av dessa 
böcker är svenska barnböcker översatta till ryska. 

När de skall läsa en bok som är skriven på både svenska och 
ryska får Tatiana ta med sig boken hem så att mamma kan läsa 
den hemma först.

Även om boken inte fi nns översatt till ryska kan de titta på 
bilderna hemma och lista ut vad boken handlar om.

Man kan göra på många olika sätt.

En gång har en vän till mamma översatt en 
svensk barnbok till ryska så att även mamma 
kunde förstå.

Det var roligt för då kunde mamma lära sig 
lite mer svenska.

Tatiana har fått många 
kompisar i förskolan.

Även om de andra barnen inte talar samma språk 
som hon är de nyfi kna på Tatiana och hon har lärt 
dem en hel del ord både på ryska och på mandinka. 

Detta tycker de andra barnen är roligt.
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Tatiana är duktig på fotboll.

Tatiana älskar fotboll och det har hennes pappa 
berättat för pedagogerna på förskolan.

Nu ser de vuxna till att hon får spela fotboll så ofta 
det går.

Även om Tatiana inte kan tala så bra svenska ännu 
så kan hon visa vad hon är bra på och då känner hon 
sig duktig och de andra barnen ser upp till henne. 

Ibland sätter sig Tatiana vid datorn.

Det fi nns en massa sagor inlästa på olika språk 
som man kan hitta på Internet.

Det är skönt att vila öronen ibland och lyssna på 
sådant man förstår.

Sagostund på biblioteket.

Biblioteket har inte så många barnböcker översatta 
till mandinka men en gång fi ck biblioteket höra om 
en man som kunde läsa sagor på mandinka där.

Då kom också andra barn som ville lyssna på honom.

Då kände sig Tatiana sig glad. På biblioteket kunde 
hon träffa andra som också kunde tala mandinka.
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Det fi nns både rysk och afrikansk 
musik på förskolan.

Både mamma och pappa har lämnat några CD-skivor 
till förskolan med musik som de också lyssnar på hemma.

Tatiana vet precis var de ligger och ibland om hon 
längtar efter mamma och pappa går hon dit en stund 
för att lyssna. Då känns det bättre. Ibland lånar peda-
gogerna Tatianas CD-skivor och spelar när de till 
exempel har gympastund på förskolan.

Innan Tatiana fl yttade till Sverige…

… bodde familjen i Ryssland.

Pedagogerna har varit på biblioteket och fått en 
massa gamla tidningar från Ryssland där Tatiana 
kan klippa ut bilder som hon känner igen.

De har också fått gamla tidningar från Guinea 
dit Tatiana brukar åka på semestern. 

Hon har då kunnat visa sina kamrater hur det 
ser ut i hennes gamla hemland.
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Dessutom fi nns det 
en skrivhörna i förskolan.

I skrivhörnan fi nns många olika alfabet.

Det fi nns också olika tidningar och en 
dator och kritor och pennor. Där fi nns 
också annat material så att man kan 
lära sig att räkna.

Snart kommer Tatiana 
att tala svenska.

Det blir bra. Då kommer hon att kunna tre språk. 
Även om hon snart lär sig svenska, så kommer hon 
aldrig att tappa bort sina två andra språk. Det är 
roligt att kunna fl era språk.



Oavsett om vi har modersmålspedago-
ger som har en svensk grundutbildning 
som barnskötare eller som förskollärare 
finns ingen specifik utbildning som 
förebereder arbetet med modersmåls-
stöd i förskolan. 

I vårt land finns många olika lösningar. Några 
anställer flerspråkiga förskollärare eller barn-
skötare. Andra anställer flerspråkiga personer 
med olika erfarenheter av pedagogiskt arbete, 
antingen i sitt hemland eller i Sverige. Kanske 
förlänger man tjänsten som modersmålslärare 
inom grundskolan till att även omfatta för-
skolan – ja det finns många olika lösningar på 
detta. Ibland kan man dock höra att det är svårt 
att hitta lämpliga pedagoger till förskolan. Oav-
sett vilken lösning man arbetar efter så borde 
kommunen satsa på kompetensutveckling för 
modersmålspedagoger i förskolan.

Modersmålspedagogen tillämpar förskolans 
pedagogik i sitt arbete samt följer förskolans 
läroplan. Som en av kommunens anställda deltar 
modersmålspedagogen i den ordinarie fortbild-
ningen som erbjuds alla pedagoger. Men utöver 

detta arbetar modersmålspedagogen med vissa 
områden där det krävs särskilda kunskaper.

Om en kommun har till exempel pedagoger 
med utbildning från sina hemländer så skiljer 
sig säkert hemlandets pedagogik från den svens-
ka pedagogiken. Om man är modersmålslärare 
inom grundskolan och även arbetar i förskolan 
måste förskolans pedagogik tillämpas. Man kan 
utse en erfaren modersmålspedagog inom för-
skolan som mentor och kanske låta personen i 
fråga följa denne i sitt arbete en tid.

Erfarenheten visar speciellt att de ambule-
rande modersmålspedagogerna som fått riktad 
kompetensutveckling känner sig säkra och stolta 
i sin yrkesroll samt mera delaktiga i barnens 
lärande och utveckling.

Modersmålspedagogernas yrkesprofil 
och kompetensutveckling
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Lämpliga teman för kompetensutveckling 
för modersmålspedagoger i förskolan

•  Läroplan för förskolan: normer och 
värden, innehåll och tillämpning

•  FN:s Barnkonvention: värdegrund, innehåll 
och tillämpning

•   Kontrastiv grammatik (=jämförande 
grammatik): Målsättningen med detta är att 
reflektera och öka kunskaper om likheter och 
olikheter i språken, att kunna diskutera hur 
modersmålet skiljer sig från det svenska språ-
ket. Vi tror inte att modersmålspedagogerna 
behöver bli grammatiker, men kunskap om 
språkens olika strukturer skapar kompetens att 
göra observationer om barns språkutveckling 
på modersmålet. Det är också bra att diskutera 
modersmålets och svenska språkets likheter 
och olikheter med de ordi narie pedagogerna.

Man kan, i modersmålsgruppen diskutera till 
exempel följande saker:
-Fonologi
-Alfabetet, antalet vokaler och konsonanter 
i olika språk. Hur fungerar de?
-Substantiv, finns genus, hur fungerar 
pluralis och bestämdhet?
-Verb, hur fungerar preterium, perfekt 
och pluskvamperfekt?
-Pronomen, hur ser det ut i de olika språken?
-Prepositioner, hur löser man detta?
-Syntax, hur ser ordföljden ut i de olika 
språken? 
-Negation, hur fungerar detta?

Om man kan formulera skillnaderna i barnets 
modersmål respektive svenska kan pedagogerna 
också få förståelse för de språkväxlingar barn 
av naturliga skäl har. Man kan också reflektera 
över samma saker med barnen i naturliga sam-
manhang, vilket underlättar för barnen att bli 
medvetna om språkens olika strukturer, till 
exempel På svenska säger man han om pojkar 
och hon om flickor fast på finska säger vi hän 
om båda. Mera att läsa om detta finns i till 
exempel i Littman & Rosander (2003), Språk-
mosaik.

•  Utepedagogik: För att modersmålspedagogerna 
skall kunna vara en brygga mellan hemmet 
och förskolan krävs det att de har kännedom 
om den svenska förskolan. Att umgås i naturen 
och med naturen är inte något självklart i hela 
världen. Att vara i skogen kan vara farligt och 
skrämmande i många länder. För att moders-
målspedagogerna skall kunna förmedla mål-
sättningen med utevistelsen, är det bra att de 
själva fått en positiv upplevelse av olika utom-
husaktiviteter. 

•  Sagoberättande/ sagoläsning: Alla länder/ 
språk har inte tillgång till en så rik barn-
litteratur som finns i Sverige. Modersmåls-
pedagogerna introduceras till den rika barn-
bokslitteraturen som finns. (se vidare kapitel 7 
om Sagoläsning). Man skall också uppmuntra 
den rika berättartraditionen som fortfarande 
finns i många länder och som nästan försvun-
nit i Sverige. 

•  Språkobservationer: Hur kan de göras på 
modersmålet?
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•  Föräldrakontakt: Vilken roll har en moders-
målspedagog i föräldrakontakten?

•  Genuspedagogik, studier och diskussion 
kring genuspedagogik: Vad menas med 
genuspedagogik? Varför är det viktigt att 
arbeta med det? 

•  Språkliga varianter/dialekter: Vilka språkliga 
varianter/dialekter finns i det egna språket? 
Hur förhåller jag mig till/arbetar jag med 
dessa? 
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Modersmålsstödet är inget som sker enbart i ett rum utanför avdelningens 
ordinarie verksamhet utan modersmålspedagoger deltar i den ordinarie verksam-
heten. Det finns ändå stunder då man behöver sitta ostört i ett annat rum tillsam-
mans med ”sina språkbarn” för att till exempel läsa en saga, ha en egen samling 
eller annat. Många förskolor har en kontaktperson per avdelning som ansvarar för 
informationsöverföringen till modersmålspedagogen. Modersmålspedagogen är 
med på en planering vid terminens start som sedan följs upp med en utvärdering i 
slutet av terminen tillsammans med avdelningens pedagoger. 

FRÅGOR:
Vad gör man om barnet är sjukt när modersmålspedagogen skall komma?
Varje förskola skaffar sig rutiner för hur man gör när barnet är sjukt eller ledigt. 
Vad modersmålspedagogen sedan skall göra är något han/hon måste komma 
överens med sin arbetsledare om. Ett förslag är att man åker till förskolan ändå. 
Man kan alltid vara i barngruppen och lära känna de andra barnen lite bättre, 
vilket gynnar relationer på avdelningen. Man kan också passa på att planera lite 
extra, dokumentera sådant man inte hunnit med. Ett tredje förslag är att man åker 
till något annat barn som man vet behöver lite extra. Kanske har barnet varit sjukt 
eller behöver extra stöd. Huvudsaken är att man i förväg kommer överens med 
förskolan vad som gäller när ett barn blir sjukt.

Vad gör man om modersmålspedagogen har en annan språklig 
varietet/dialekt än barnet? 
Språk som arabiska talas med väldigt många varieteter, samtidigt som skrift-
språket, den så kallade klassiska arabiskan, är gemensamt för alla varieteter och 
skiljer sig från talspråket. Andra språk med olika varianter kan man finna i såväl 
turkiska, engelska, persiska, somaliska och många andra språk. Dessutom skiljer sig 
språken dialektalt i alla länder, även i Sverige.

Diskussion

Om pedagogerna på en förskola har kunskap om hur 
en ambulerande modersmålspedagog arbetar och vad det innebär, 
är det mycket lättare att mötas till förmån för barnen. 

54 Modersmål – en integrerad del av verksamheten 



Modersmålspedagogens förhållningssätt och respekt för alla barns språkliga vari-
anter är betydelsefull för en positiv identitetsutveckling. Först när det gäller det 
skrivna språket skall barnet lära sig det offentliga eller standardiserade skriftsprå-
ket. Man kan också diskutera hur ordet skiljer sig åt tillsammans med barnet, vilket 
höjer barnens medvetenhet om att man kan uttrycka samma sak på olika sätt. 

Kan man be en modersmålspedagog att översätta skriftlig information 
till föräldrarna och tolka i samband med föräldrasamtal?
Att översätta är en svår uppgift och tar längre tid än vad man ofta tror. Att vara 
översättare är ett yrke som tar flera år att förvärva. Vad är då problemet med att 
be en modersmålspedagog att göra detta? Det tar tid från det pedagogiska arbe-
tet med barnen, dessutom kan förskolan inte garantera kvalitén av översättningen. 
Alla uppskattar inte heller skriftlig information i samma grad, utan föredrar 
muntlig information. 

Tolkning är en annan profession, som kräver lång utbildning. En auktoriserad tolk 
har sekretess, kan tolkningsteknik, garanterar kvalitén av tolkningen och skall 
bara förmedla det som sägs mellan parterna, (även suckar) och inte lägga egna 
värderingar i samtalet. Speciellt i samband med komplicerade föräldrasamtal är 
det viktigt att använda en professionell tolk. Om en modersmålspedagog är med 
i samband med utvecklingssamtal, är det utifrån hennes egen profession. Detta 
betyder naturligtvis att man kan be en modersmålspedagog om hjälp i vardagens 
olika situationer, såsom en inbjudan till ett föräldramöte eller en påminnelse om 
gymnastikkläder. 
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Under de sista tre decennier har kodväxlingsforskningen tagit fart och kommit fram 
till helt andra slutsatser. När barnen är små, kan de använda kodväxling som en stra-
tegi att göra sig förstådda, det tar lite tid att lära sig skilja de olika språken åt.

”Kodväxling innebär att tvåspråkiga talare s.a.s. håller båda språken i luften samti-
digt när de kommunicerar med varandra … Vid kodväxling följer talarna bestämda 
mönster för när det är möjligt att växla mellan språken. Ofta är det tydligt att det 
ena språket används som basspråk i vilket lexikalt material från det andra inkorpo-
reras. Kodväxlingen har i allmänhet en specifik social funktion, även om talarna inte 
behöver vara uttalat medvetna om denna. Det rör sig ofta om markering av dubbel 
identitet i någon bemärkelse eller att man markerar sin lojalitet med andra talare 
som också är tvåspråkiga och hör till en speciell talgemenskap” 12. 

Polly Björk-Willén har i sin forskning studerat barns vardagliga samspel i förskolan 
och kan särskilja tre olika former av samspelsfenomen som barnen använder för 
att upprätthålla sin lek:

•  Språköverskridande: vilket innebär att en person gör anspråk på en kulturell och 
språklig gemenskap som hon/han inte är del av 

•  Kodväxling: Två personer som växlar till ett annat språk
•  Skuggning: syftar på en omedelbar repetition av en annan persons handling

Att barn växlar, lånar eller använder ord från olika språk i olika 
sammanhang är inget att oroa sig för. Förr var det många som 
uppfattade kodväxlingen som en brist eller bevis på att barn 
inte behärskar sina språk. 

12) Hyltenstam, 1996

Teoretisk anknytning
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Detta visar att tillgången till olika språk i förskolan kan tillföra ytterligare resur-
ser att samspela med. Barnen visar i kommunikativa sammanhang att de har en 
kreativ och gränsöverskridande förmåga. Barnen demonstrerar en pragmatisk och 
situationskänslig användning av såväl språkliga som icke-språkliga resurser, vilket 
gynnar deras deltagande i både lek och lärarledda aktiviteter. 13

I längden vittnar kodväxling om en hög språklig medvetenhet. ”I själva verket 
ger kodväxling ofta tvåspråkiga en möjlighet att till fullo utnyttja sin språkliga 
potential och spela hela sitt språkliga register på ett sätt som enspråkiga saknar 
möjligheter till. En del forskare menar till och med att användningen av flera språk 
samtidigt ska betraktas vidare som ett språk i sig” 

14 Ulla-Britta Kotsinas skriver om 
de lite äldre barnen att: 

”Lekfullt och kreativt och med ett inte obetydligt inslag av ironi och humor använder 
och omformar de orden i expressivt syfte på samma sätt som ungdomar sannolikt i 
alla tider använt och omskapat främmande språkgods”. 15 

Ett exempel på hur kodväxlingens möjligheter kan utnyttjas till att skapa en helt ny 
och språkligt njutbar litteratur, är Hassan Khemeiris bok ”Montecore, en unik tiger”.

13) Björk-Willén, 2007
14) Lindberg, 2002
15) Kotsinas, 2000
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När ett nytt flerspråkigt barn kommer till för-
skolan skall man ge legitimitet åt barnets språk 
och kultur. Att förskolan uppskattar flersprå-
kighet och uppmuntrar modersmålet och dess 
utveckling måste formuleras tydligt för föräld-
rarna. Man måste visa genuint intresse genom 
att fråga vilket modersmål barnet har samt hur 
föräldrarna förhåller sig till sitt modersmål. 

Med ett mångfaldsperspektiv menas att:
• Legitimera barns modersmål och kultur

•  Ha lika höga förväntningar på de flerspråkiga 
barnen som på de enspråkiga barnen

•  Reflektera över vilken inställning förskolan 
har till flerspråkighet

• Skaffa kunskap om flerspråkighet
• Respektera föräldrarnas åsikter
• Inta ett interkulturellt förhållningssätt.

Detta kapitel diskuterar ovanstående punkter 
vilka också kan användas som diskussions-
underlag i arbetslaget. 

3)  Pedagogiskt förhållningssätt
i arbetet med flerspråkiga barn

När man arbetar med flerspråkiga barn, krävs andra kunskaper än 
när man arbetar i en barngrupp där alla har svenska som moders-
mål. Ett professionellt förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn 
innebär att värdegrundsfrågor belyses ur ett mångfaldsperspektiv. 

Med flera språk får du flera krokar att hänga kläderna på.
Ingen vet vem som har en blivande stadsminister i sin grupp.
Lena Aronsson, utbildningsledare i Södertälje ur Utbildningsfilm 
från UR, Utbildningsradion, Barnet och Orden
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Legitimera barns modersmål och kultur
Minoritetskulturer är alltid känsliga för majori-
tetens förhållningssätt. Man behöver inte säga 
negativa saker utan de negativa attityderna 
kan lysa igenom om man har negativa åsikter 
om flerspråkighet eller fördomar av olika slag. 
Gester, ointresse, axelryckningar och annat kan 
avslöja att man inte accepterar något i ett barns 
bakgrund. Av samma anledning skall man i 
arbetslagen diskutera igenom förhållningssätt 
mot flerspråkighet och mångkulturalism samt 
skaffa sig tillräcklig kunskap för att bemöta 
människor med olika bakgrund. Detta betyder 
inte att man måste kunna allt om alla kulturer 
utan att det interkulturella förhållningssättet 
skall prägla den svenska förskolan. Detta är en 
viktig värdegrundsfråga.

Ställ dig frågorna:
•  Vilken bild får barnen av sitt eget ursprung 

genom tysta budskap? 
• Vilken självbild skapar detta hos barnen?
• Hur påverkar detta barnens utveckling?

I förlängningen kan vi påverka barnen så att de 
tar avstånd från sina egna föräldrar eller att de 
klart och tydligt tar avstånd från majoritetssam-
hället. Ett gott samarbete kring barnen i försko-
lan och skolan kan vara av avgörande betydelse.

Ha lika höga förväntningar på de flersprå-
kiga barnen som på de svenska barnen
Det finns många studier som visar att de svenska 
pedagogernas förväntningar på flerspråkiga res-
pektive svenska barn kan skilja sig åt väsentligt 
liksom att positiva och negativa förväntningar 

direkt påverkar barns inlärning. Det är själv-
klart att man måste förenkla sitt språk och vara 
väldigt tydlig och konkret om barnet inte alls 
kan svenska. Barn lär sig relativt fort ett idio-
matiskt uttal, en korrekt grammatik och ett var-
dagsordförråd (2–3 år) men detta innebär inte 
att barnet har samma ordförråd som infödda 
talare i samma ålder. När barnet så småningom 
närmar sig samma nivå som de svensktalande 
barnen, är det dock lika viktigt att pedagoger-
na uppmärksammar detta och ger de flersprå-
kiga barnen samma rätt till stimulans. Att barn 
gör framsteg och lär sig att reflektera över sina 
framsteg stärker deras självkänsla och ger dem 
framtidstro. Att dokumentera de positiva fram-
stegen och visa på utveckling är värdefullt för 
både barn, föräldrar och pedagoger (se vidare 
kap. 7, Pedagogisk dokumentation).

Reflektera över vilken inställning 
förskolan har till flerspråkighet
Exempel på olika inställningar till modersmålet 
har Margaret Obondo observerat i sin studie av 
somaliska barn och deras socialisationsprocess. 
Hon har iakttagit dessa fyra olika fält av peda-
gogers inställning till somaliska barn och deras 
kultur (se figur).
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Somaliska språket som tillgång:
Pedagog 1: Genom att visa en bejakande inställ-
ning till barnets modersmål ser hon att språket 
är starkt knutet till barnets sociala och känslo-
mässiga utveckling. Pedagogen är faktiskt inte 
den enda källan till kunskap utan genom att bar-
nen kommunicerar med andra lär de sig i stän-
dig dialog. Kunskap är inte språkligt bunden till 
ett specifikt språk. Genom att barnen tillåts att 
kommunicera med varandra på moders målet 
kan de även bättre stödja varandra eftersom de 
även kan kommunicera sina känslor.

Pedagog 2: Pedagogen försöker kompensera 
hemmet genom att tillföra svenska aktiviteter, 
till exempel skridskoåkning. Hon/han missar att 
eventuellt ta in barnens egna erfarenheter som 
bas för sitt arbete och kan då även ha stereotypa 
föreställningar om vad hemmet kan erbjuda 
och ser sig själv som komplement till hemmet.

Somaliska språket som problem:
Pedagog 3. Underskattar den viktiga roll som för-
skolan spelar för att barnen skall bli tvåspråkiga.

Pedagog 4: Motsäger all forskning som förs 
fram av de forskare som förespråkar tvåspråkig 
undervisning och barns rätt till sitt förstaspråk. 
Anser också att barn lär sig snabbt och det enda 
sättet är tidigt språkbad (i detta fall svenska). 16 

Skaffa kunskap om tvåspråkiga barns 
språk- och kunskapsutveckling
Det vore önskvärt att den som arbetar med 
svenska som andraspråk på förskolenivå har läst 
minst 20 poäng i ämnet. Kursen 20 p ger bl. a 
kunskaper om flerspråkighet, kulturmöten, språk-
observationer, kontrastiv grammatik samt doku-
mentation av barns språkutveckling och att lära 
på ett andraspråk. Om inte alla pedagoger har 
detta, så ska åtminstone varje arbetslag inneha 
grundläggande kunskaper om vad flerspråkighet 
är. Har man inte tillgång till eller möjligheter att 
läsa på högskolenivå, kan man skaffa sig kun-
skaper på många andra sätt. Det finns ett stort 
utbud av litteratur i ämnet, se referenslista. Man 
kan ordna studiecirklar på sin egen förskola och 
som inspirationskälla för vidare diskussioner till 

+ Användning av 
L1 I förskolan

Pedagog 1: Stöder det somaliska 
språket och en additiv två språkig 
utveckling

Pedagog 2: Stöder barnens bi kul turella 
utveckling i ett mer idealiserat och 
väsentligt perspektiv

- Användning av 
L1 i förskolan

Pedagog 3: Stöder den somaliska 
kulturen men ser det somaliska 
språket som en del av hemmets sfär 
och främst som föräldrarnas och moders-
målslärarnas ansvarsområde

Pedagog 4: Stöder en snabb övergång 
från somaliska till en enspråkig svensk 
förskola och nedläggning av den soma-
liska förskolan

L1: betyder language 1= Barnets förstaspråk (Fritt ur Obondo, 2006) 

16) Obondo, 2006
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exempel följa upplägget i denna bok eller boken 
”Komma till tals” (2006). Man kan också aktivt 
delta i kursutbudet i sin egen kommun.

Experter som man kan kontakta är:
•  Centrum för tvåspråkighetsforskning, 

Stockholms universitet
•  Institutet för svenska som andraspråk, 

Göteborgs universitet
•  Myndigheten för skolutveckling/Skolverket
•  Nationellt centrum för SFI och svenska 

som andraspråk
•  Mångkulturellt Centrum i Botkyrka
•  Resurscentrum för mångfaldens skola 

i Malmö, RMS
•  Skolverket
•  Språkforskningsinstitutet i Stockholm

De nyanställda bör få en introduktion till försko-
lans sätt att arbeta med flerspråkighet. Man kan 
ha en punkt om flerspråkighet i den introduk-
tionspärm som alla nyanställda får i början av sin 
anställning samt att den individuella utvecklings-
planen innehåller en plan för kompetensutveck-
ling kring flerspråkiga barns språk- och kunskap-
utveckling. Än så länge är inte dessa frågor något 
som per automatik ingår i lärarutbildningen 
utan hur mycket och på vilket sätt man tar upp 
flerspråkigheten skiljer sig mellan olika högsko-
lor. Om man vill veta mer om det språk barnet 
talar, finns utmärkta hjälpmedel för detta: Du 
kan skaffa dig information om var man talar ett 
visst språk, i vilka länder samt vilka språkgrupper 
dessa tillhör genom att på www.ethnologue.com

Respektera föräldrarnas åsikter
Alla föräldrar vill sitt barns bästa och föräldrarna 
har en central roll i barnets liv. För oss pedagoger 
gäller att inta ett komplementärt förhållningssätt 
gentemot familjerna, inte ett kompensatoriskt (se 
vidare teoretisk anknytning, kapitel 4). Förskolan 
är lyhörd samtidigt som den introducerar barnen 
i samhället. ”Pedagogerna måste se föräldrarna 
som en resurs oavsett deras etniska eller socio-
ekonomiska bakgrund. Att våga ställa frågor och 
inte minst att våga lyssna på svaren – utan att 
fördöma eller betona olikheterna, och på så vis 
söka efter en gemensam metod som låter barnet 
växa i sin fulla kapacitet.” 17

Inta ett interkulturellt förhållningssätt
Att ”inta ett interkulturellt förhållningssätt” är 
en del av det pedagogiska förhållningssättet när 
man arbetar med flerspråkiga barn och är en 
process som i grunden handlar om vår värde-
grund. Barnen lever sin barndom NU och det är 
härifrån, idag, som vi bidrar med att ge barnen 
upplevelser av sin barndom. Det är nu barnen 
formar sin självbild och identitet, detta är tiden 
då barnen minns tillbaka till sin barndom. För-
skolan kan bidra med att göra barndomen så 
positiv som möjligt inom ramen för förskolans 
verksamhet. För att komma igång med arbetet se 
vidare avsnittet om interkulturellt förhållnings-
sätt (kapitel 4 Interkulturellt förhållningssätt).

17) Nora Weintraub; 2007, Invandrare och minoriteter 3/2007
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En additiv tvåspråkighet innebär att språken kompletterar och berikar varandra. 
Många olika saker påverkar utvecklingen av additiv tvåspråkighet, såsom sam-
hällets, förskolans, skolans attityder och förhållningssätt till tvåspråkighet och 
till olika etniska och kulturella bakgrunder. (Olika språk har väldigt olika status i 
våra ögon). Föräldrarnas attityder och deras utbildningsnivå samt andra socio-
ekonomiska faktorer spelar naturligtvis också en viktig roll. Motsatsen till additiv 
tvåspråkighet kallas för subtraktiv tvåspråkighet och betyder att andraspråksinlär-
ningen sker på bekostnad av förstaspråket.

”I senare års forskning har man kunnat fastställa många positiva samband 
mellan tvåspråkighet och kognitiv utveckling 18. Tvåspråkighet har bland annat visat 
sig främja metaspråklig medvetenhet, det vill säga insikter om hur språk är konstru-
erade och fungerar 19. Den metalingvistiska medvetenheten är i sin tur en viktig fak-
tor för intellektuell utveckling, både i fråga om läsfärdighet och skolframgång mer 
allmänt. Andra studier visar också att tvåspråkighet gynnar begreppsbildning, ana-
logisk slutledningsförmåga liksom kreativt tänkande i nya riktningar. Det bör dock 
påpekas att de flesta av dessa studier bygger på resultat från balanserat tvåspråkiga. 
Resultaten är inte generaliserbara till personer som endast har en mera begränsad fär-
dighet i ett av språken. Mycket talar i stället för att tvåspråkighetens fördelar hänger 
samman med additiv tvåspråkighet och hög färdighet i bägge språken.” 20

Teoretisk anknytning: Additiv 
tvåspråkighet och kognitiv utveckling
Det finns en gammal föreställning om att hjärnan har begränsat 
utrymme för språk och att det ena språket skulle kunna tränga 
undan det andra språket. Nu vet vi, med forskningens och erfaren-
hetens försorg, att så inte är fallet. 

18) Lee, 1996 i Lindberg, Inger: Myten om tvåspråkighet; Språkvård nr 4, 2002
19) Ben-Zeev 1977 i Lindberg, Inger: Myten om tvåspråkighet; Språkvård nr 4, 2002
20) Lindberg, Inger: Myten om tvåspråkighet; Språkvård nr 4, 2002
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Lindberg uttrycker vidare på vad detta positiva samband kan bero på:

”En tänkbar sådan är att tvåspråkiga får en högre medvetenhet om språklig form 
och funktion i allmänhet. De kommer tidigt underfund med språkets symboliska 
funktion när de upptäcker att flera olika uttryck kan användas för att beteckna en och 
samma sak. Den insikten anses gynna symboliskt och abstrakt tänkande. 21 En annan 
förklaring kan vara att tvåspråkiga blir mera flexibla i sitt tänkande genom att de 
lätt kan växla mellan olika språk 22. Det kan gynna förmågan att se alternativa 
lösningar på problem och vid behov överge en hypotes till förmån för en annan. 
Man kan också tänka sig att flerspråkiga genom tidig kontakt med flera språk i 
högre grad än enspråkiga utvecklar sitt verbala tänkande och sin förmåga att 
utnyttja språket som ett stöd för sitt tänkande. Den förklaringen utgår från ett nära 
samband mellan språk och tänkande i enlighet med den ryske psykologen Vygotskijs 
språksyn. Inlärningen av ett andraspråk kan enligt Vygotskij befria ”barnets språk-
liga tänkande ur de konkreta språkliga formernas och företeelsernas fångenskap”. 23 
(Även Goethe menade att inlärningen av ett andraspråk höjer medvetenheten om 
modersmålet när han sa att den som inte känner ett enda främmande språk inte 
heller känner sitt modersmål.)”  24

21) Genesee 1981, Hakuta 1986
22) Pearl & Lambert, 1962
23) Vygotskij, 1999:274
24) Lindberg, Inger: Myten om tvåspråkighet; Språkvård nr 4, 2002
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Vi är alla bärare av vår egen historia, där finns 
vårt kulturarv, våra normer och värderingar. För 
att vi som pedagoger ska kunna använda oss 
själva och våra erfarenheter som redskap i mötet 
med andra människor måste vi bli klara över 
vilket socialt och kulturellt arv vi har och vilka 
värderingar som styr oss. Ett aktivt arbete med 
reflektioner och diskussioner behöver alltid fin-
nas på agendan. Att ändra på attityder och för-
hållningssätt tar tid. Barn och familjer som tas 
emot av förskolan kan ha en bakgrund präglad 
av landsbygden såväl som av storstadsregioner 
samt leva i skilda familjekonstellationer. Ett möte 

med olika värdesystem innebär reflektion av 
olikheter och likheter och bör vidga perspek-
tiven. Förskolan och skolan i Sverige är ofta 
präglad av svensk medelklasskultur vilket kan 
innebära att barn missgynnas eftersom de inte 
känner igen sig 25. 

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att 
förskolan ser alla språk och kulturella perspek-
tiv som viktiga. Interkulturell verksamhet inne-
bär också att skapa miljöer och möten, där olika 
typer av dialog tillåts och där olika meningar 
och åsikter är accepterade.

4) Interkulturellt förhållningssätt

Att arbeta i förskolan innebär ständiga möten med människor med olika 
erfarenheter. Som pedagog bör man vara medveten om hur den egna 
kulturen (kön, klass, språk, etnicitet) påverkar det pedagogiska arbetet. 

I Läroplan för förskolan står det att: 
”Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell 
mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 
och aktning för varje människa oavsett bakgrund” 
(Lpfö98, Förskolans värdegrund och uppdrag, s.4)

25) Obondo, 2005, Rodell-Olgac, 2007, Haglund, 2006
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Mångkulturell respektive interkulturell
Begrepp som mångkulturell och interkulturell 
har olika innebörd. Begreppet mångkulturell 
betecknar ett tillstånd, till exempel att förskolan 
är mångkulturell när barnen kommer från många 
olika kulturer. Begreppet interkulturell står för en 
process, det vill säga en samverkan mellan olika 
kulturer för att skapa möjligheter till förståelse 
och ömsesidig respekt. Att möta människor med 
andra förhållningssätt än det man själv har, är 
berikande. Som pedagog i förskolan är det viktigt 
att klargöra för sig själv vilka värderingar jag är 
bärare av. Det finns mycket i omgivningen som 
är lätt att ta förgivet utan att ifrågasätta varför. 
Att möta andra kulturer kan öppna helt nya vyer. 
Alla barn borde ha någonting att känna igen sig i 
när de börjar på förskolan. 

Tre olika checklistor som kan användas 
vid reflektion över interkulturellt 
förhållningssätt 
Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att 
man dels är medveten om sin egen etnocentri-
citet och med detta som bakgrund möta andra 

med respekt och utan förutfattade meningar. 
Punkterna som följer kan användas som diskus-
sionsunderlag i arbetslaget eller hela förskolan. 
Ett verktyg för att konkretisera diskussionen 
är att ställa sig frågan hur vi gör för att skaffa 
kunskap om barnets bakgrund, vad vi vill veta 
och varför. Frågorna behöver hållas vid liv och 
kräver tid för reflektion och uppföljning. För att 
kunna ge barn stöd i den dubbla kulturtillhörig-
het som förskolans läroplan talar om behöver vi 
som pedagoger själva: 
•  inse att barnet bär med sig erfarenheter och 

kunskaper som är ett resultat av det sociala och 
kulturella sammanhang som barnet vuxit upp i

•  ha insikt om att vi saknar kunskap om mycket 
som är självklart för barnet i dess hemmiljö

• ha insikt om vårt värdesystem
•  se varje barn som en individ, inte som en 

representant för en grupp eller en kultur
•  vara beredda att lära om och lära av barnet 

och barnets föräldrar, visa intresse för det liv 
barnet lever utanför förskolan

•  inse att samspel bygger på ett givande och 
tagande – inte ”så här gör vi…” attityd.

”Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga 
och förbereda barnen i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om 
det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 
Förskolan skall bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och 
barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet” 
(Lpfö98, Förskolans värdegrund och uppdrag s. 5)
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• visa ömsesidig respekt
• visa tilltro, intresse och nyfikenhet
• synliggöra likheter 
• förhandla fram en godtagbar lösning
•  möta barnet med de resurser det har med sig, 

framhäva och fokusera på styrkan hos barn 
och föräldrar

•  arbeta för att stödja och stärka en positiv 
självbild. 26 

Figuren och checklistan nedan kommer från 
Vantörs Språkprogram och ger förslag på stra-
tegier och frågeställningar som kan användas i 
planeringen och i arbetet för att nå målet med 
ett interkulturellt förhållningssätt:

26) i dialog med Eckerbrandt & Rosander, 2006
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Figuren samt checklistan kan användas som 
underlag för reflektion över interkulturella 
förhållningssätt. Nedanstående checklista kan 
användas som uppföljning och konkretisering 
av reflektionsarbetet, interkulturell förhåll-
ningssätt i praktiken: 

•  Pedagogerna har kunskap om barnens 
bakgrund 

•  Pedagogerna tar hänsyn till föräldrarnas
synpunkter

•  Flerspråkiga föräldrar har möjlighet att få 
information om förskolans verksamhet på 
sitt eget språk

•  Förskolemiljön återspeglar barnens kulturella 
bakgrund

•  Flerspråkiga pedagoger finns anställda på 
förskolan

•  De flerspråkiga pedagogerna talar också sitt 
modersmål med barnen

•  De flerspråkiga pedagogerna deltar i 
planeringen av förskolans verksamhet

•  De flerspråkiga pedagogerna utvecklar 
material på sitt språk (böcker, spel, sångkort, 
sagoband, väggskyltar)

• Barnen uppmuntras att tala sitt modersmål 
• Det finns böcker på många språk
•  Flerspråkig person, (tolk) finns alltid till  -

gänglig vid föräldrasamtal vid behov
•  Pedagogen har alltid ett språkplanerings -

samtal vid inskolningen
•  Barnen uppmuntras att delta i många 

aktiviteter som uppmuntrar interaktion
•  Barnen ges stort talutrymme och får prova 

sina språk
• Barnet får möta ett språk de förstår
•  Barnet ges kognitiva och språkliga utmaningar 
•  Barnet möter innehåll och språk från det 

konkreta till det abstrakta
•  Pedagogen har fokus på innehåll före form 
•  Pedagogen har fokus på innehåll före form 27

27) Carin Rosander, 2006, fritt efter Gibbons
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På många förskolor möts besökaren av den rike-
dom av språk som finns. Bilden illustrerar ett 
”språkträd”, där alla språk som talas i barnens 
familjer på just den här avdelningen är represen-
terade. Varje barn har ett eget blad där det står vad 
barnet heter och vilket språk barnet talar.

Att språken presenteras på detta sätt visar att 
förskolan är stolt över sin språkliga mångfald 
och alla barn på avdelningen synliggörs.

På motsvarande sätt kan man sätta upp väl-
komstskyltar på olika språk eller synliga familje-
tavlor.

Olika exempel på 
mångkulturella perspektiv:
•  Familjetavlor där familjen och den närmaste 

släkten illustreras i ett collage med bilder 
och text.

•  På småbarnsavdelningar tillverkas barnets 
egen pekbok, där man visar familjen och 
barnet i vardagssituationer genom bilder. 
Föräldrar kan medverka genom att skriva på 
modersmålet under bilderna. 

•  Boklån från biblioteket på olika språk som 
sedan föräldrarna kan låna hem och läsa för 
sina barn.

•  Flerspråkiga pedagoger har sagostunder på 
förskolan för barn på respektive modersmål.

•  Sagostunder på biblioteket på olika språk.
•  Familjemiddagar där man tar med sig mat 

från sin kultur och bjuder varandra.
•  Mångkulturell almanacka på väggen, så att 

föräldrar, barn och pedagoger får ta del av 
varandras traditioner som midsommarafton, 
kinesiskt nyår osv.

Exempel på mångkulturellt arbete 
med flerspråkiga barn i förskolan

Språkträd från en förskola i Rågsved..
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”Vatten, vatten, bara vanligt vatten” 
I Snösätra förskolor i Rågsved har man valt att 
arbeta med vatten som ett övergripande tema 
på alla avdelningar. Pedagogerna såg att vatten 
var något som barnen lockades av i olika sam-
manhang, både i inne- och utomhusaktiviteter. 
Vad händer när vattnet i plastskålen stoppas i 
frysen? Vad händer när man sätter handen mot 
vattenkranens mynning, vad behöver man vat-

ten till? Det fanns många frågor som pedago-
gerna kunde ställa till barnen och observera 
hur de undersökte vatten på olika sätt. Men 
det fanns också tankar om egna upplevelser 
av vatten som pedagogerna haft som barn. För 
att involvera föräldrarna i förskolornas tema-
arbete frågade pedagogerna om deras speciella 
barndomsminnen kring vatten. Här är några av 
berättelserna:

”Det var en solig sommardag,
jag var 5 och min syster 2 år. 
Vi ville tvätta dockornas kläder så vi fick 
två baljor med vatten av mamma 
och sedan hängde hon upp en lina 
som vi kunde hänga kläderna på.
Vi tvättade kläderna i den första baljan 
och sköljde i den andra och hängde sedan 
upp dom på linan.
När tvättlinan var full med kläder lade vi 
resten av kläderna i syrenbusken 
för att dom också skulle torka.
När vi hade tvättat klart gick vi upp på 
verandan och åt glass med jordgubbar.”
Maria (Alex mamma)

Mitt första minne av vatten är 
min första sommar i Turkiet.
Jag skulle just fylla 3 år. Mina föräldrar 
fick knappt upp mig ur vattnet för jag ville bada 
och leka med dom döda maneterna 
som flutit i land. 
Yasemin (Keiras mamma)

Exempel på interkulturellt 
arbete i förskolan

”Mitt första minne av vatten
var när jag var liten
Då brukade vi gå långt bort
För att hämta vatten i en tunna”
Demikesh ( Mellina`s mamma)
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Berättelserna speglar hur olika barndomsminnen 
av vatten kan vara samt hur viktiga föräldrarnas 
berättelser är, hur förståelse och intresse skapas 
för varandras erfarenheter. Berättelser som präg-
lar dessa mammors historia kan levande göras i 
det praktiska arbetet med barnen på förskolan.
 
”När jag tappade min första tand”
Ett annat exempel på interkulturellt arbete är 
ett fenomen som händer för alla barn i hela 
världen, nämligen att man tappar sin första 
tand. På förskolan Arken började 5-åringarna 
tala mer och mer om sina lösa tänder. Förskol-
läraren nappade tag i ämnet och förde samtalet 
vidare. Barnen ritade sina munnar, de blev foto-
graferade och fick berätta vad de brukade göra 
med sina tappade tänder. De som ännu inte 
hade tappat någon tand fick berätta om sina 
önskningar och vad de visste via syskon eller 
fråga sina föräldrar vad som skulle göras med 
den tappade tanden.

"När jag tappade min tand slängde pappa ut 
den genom fönstret och då sa han att jag fick 
önska mig något” 
Kevin 

”När jag var liten bodde vi Somalia, jag kom 
ihåg att vi fick kasta våra tappade tänder upp 
i luften till fåglarna. Om fåglarna fångade 
tanden skulle vi få vackra vita tänder.”
Sterling, pedagog

Det finns säkert en mångfald av berättelser 
kring tappade tänder om man frågar föräldrar-
na om deras minnen kring detta. Vad sa man 
till barnen när detta hände? Vad gjorde man 
med tänderna? Hur hjälpte man till om tanden 
inte ville lossna? 

Matematiska begrepp till 
”Mitt hem och min familj”
Hur ska vi få in matematiska begrepp i våra 
4-åringars värld, vad är viktigt för dem och vad 
talar de om? Det var frågor som pedagogerna 
ställde sig på en förskola i Stockholms förorten 
Högdalen.

Barnen pratade ofta med varandra om sina lek-
saker som de hade hemma och sa ”du får komma 
hem till mig”. Hemmet var centralt och viktigt för 
dem, men var bodde barnen och hur såg husen 
ut? Det blev en utgångspunkt för arbetet. Barnen 
fick svara på frågor om sitt boende och utifrån 
det kom olika matematiska begrepp på tal.
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Så här berättade Daniela:
Mitt Hus
Var bor du?
Där uppe längst upp i Högdalen.
Vet du vilken gata du bor på?
Nej ingenting
Vet du vilket nummer det är på din port?
Nej
Bor du i ett höghus eller i ett lågt hus?
Långt hus
Åker man hiss eller går man i trappor 
när man ska komma hem till dig?
Man går i trappor
Vilken våning bor du på?
Näpp 
Hur många rum finns hos dig?
Ett rum

Och så här berättade Pablo:
Mitt Hus
Var bor du?
I ett stort hus
Vet du vilken gata du bor på?
Trappan, precis en trappa. Den här gatan.
Vet du vilket nummer det är på din port?
Ett
Bor du i ett höghus eller i ett låghus?
Högt hus
Åker man hiss eller går man i trappor 
när man ska komma hem till dig?
Hiss
Vilken våning bor du på?
Pappas
Hur många rum finns det hemma hos dig?
Ett 
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Nästa steg var att besöka barnens bostäder och 
för att konkretisera begrepp som till exempel 
högt, lågt, långt, smalt, nära, långt ifrån och 
portnummer

En naturlig följd blev ”Mitt rum” och det 
som finns i hemmet. 

Barnen intervjuades och utifrån svaren upp-
täckte pedagogerna att det fanns många namn 
på föremål och begrepp som barnen kunde 
på sitt modersmål men som inte fanns på det 
svenska språket.

Det kunde också vara så att pedagogerna 
hade sina föreställningar om hur ett hem såg 
ut. Ett kök kanske var både en sovplats och ett 
ställe där man lagar mat. Man pratade om säng-
överkast, våningssängar och annat som kanske 
var en självklarhet för pedagogerna. 

Barnen klippte ut ur möbelkataloger det som 
fanns i hemmet eller saker som de önskade sig. 
Nya samtal kom i gång mellan barnen och till-
sammans med pedagogerna. Nu blev också för-
äldrarna nyfikna.

För att få ett vidare perspektiv, föräldrarnas 
delaktighet och ökad kunskap för pedagogerna 
blev föräldrarna intervjuade om sitt första hem. 
Föräldrarna fick några frågor med sig hem som 
de kunde fundera över innan de berättade sin 
historia för en pedagog. Samtalen kom också att 
handla om släkt och vänner. 

En mammas historia:
Jag heter Olga och är född och uppvuxen i 
Kazakstan. När jag var liten bodde jag med min 
familj som bestod av mamma, pappa och 
storebror. Vi bodde på landet i ett litet hus med 
två rum. Min mormor bodde i närheten.

Senare flyttade vi till ett stort hus i huvud-
staden Alma-Ata. Min mamma, pappa och bror 
har flyttat till Ryssland till en stad som heter 
Kaliningrad. Min bror arbetar som kock där. 
Han har tre barn, så Daniela har tre kusiner. 
Min mamma och pappa är pensionärer. 

En karta, en bild över staden och bild på huset 
om det fanns, sattes upp på väggen i samband 
med dokumentationen. 

Barnen blev väldigt intresserade och ville 
veta mer om sin egen familjs, varandras och 
pedagogernas historia. I förlängningen blev 
det också en fördjupad kontakt mellan peda-
gogerna och föräldrarna. 
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Barnens frågor och tankar
Vad heter din man? 
Hur ser ditt hus ut?            
Har du några syskon?
Hur många då?

Var är din mormor?  
Min mormor är i himlen               
Vad heter dina barn?
Hur många barn har du?

Avslutningsvis åkte barnen hem till en av peda-
gogerna på pannkaksfest. Kanske liknade hen-
nes hus något av barnens bostad? Samtalen 
fortsätter med både föräldrarna och barnen.

Här följer ytterliga exempel på teman 
som man kan arbeta med 
i ett interkulturellt perspektiv:

Lek med namn
Mitt namn varför har jag fått mitt namn, varför 
fick jag just det och betyder det något speciellt?

Lek med affär
Be föräldrarna bidra med tomma matpaket och 
andra varor och mynt från olika länder till affä-
ren. Detta är en outsinlig källa till samtal om 
hur man lagar mat i olika länder, vilka ingredi-
enser som behövs, vilka varor hittar man i buti-
ker i Sverige och andra länder och vad varorna 
och maträtterna heter på olika språk.

Dockskåp
Barnen tar med sig material för att göra sitt rum 
eller ett gemensamt dockskåp. Barnen samtalar 
och skapar tillsammans och beskriver för var-
andra hur deras rum ser ut, hur bostaden ser 
ut eller varför inte arbeta med hur ett drömhus 
skulle kunna se ut.

Lekar från hela världen
Föräldrarna, modersmålspedagogerna och andra 
personer som har erfarenhet av lekar från olika 
länder kan bidra med sina erfarenheter. En 
ingång till temat lekar kan vara att alla barn frå-
gar sina föräldrar vad de lekte när de vad små. 

Abrahams barn
Abrahams barn är en verksamhet inom Sigtu-
nastiftelsen som arbetar med konfliktförebyg-
gande pedagogiska program. Abrahams barn 
menar att bristfälliga kunskaper om kultur och 
religion kan leda till missförstånd i mötet mellan 
människor. Judendom, kristendom och islam 
har fler gemensamma nämnare än man tror. 
Patriarken Abraham/Ibrahim är den symbo-
liska anfadern i alla tre religionerna. Abrahams 
barn har utvecklat ett pedagogiskt program för 
att barn skall lära sig att diskutera likheter och 
skillnader i dessa tre olika religioner. För att få 
mer information om hur man kan arbeta med 
barnen och låna eller köpa användbara filmer 
och böcker kan man gå in på deras hemsida 
och leta vidare. www.abrahamsbarn.org 
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I mötet med människor från andra länder, förknippas kultur lätt med det exotiska, 
det som syns och skiljer sig från vår egen vardag. Det är betydligt svårare att för-
knippa kultur med områden som berör normer, värderingar och identitet. Ibland 
blandas religion och kultur ihop. Religionsutövning inom en och samma religion 
kan ha olika uttrycksformer, beroende på det personliga ställningstagandet. 
Religionen eller det land man kommer ifrån samt sociokulturella faktorer kan 
också påverka människors värderingar.

Det finns många olika definitioner av ordet kultur. Kultur kan definieras som i sam-
hället rådande värderingar och uppfattningar, människors sätt att uttrycka sig och 
lösa problem. Människors kultur uppstår genom barnuppfostran och genom det 
sätt som familjerna för över sitt sätt att tänka till nästa generation. Kultur är också 
det sätt man lärt sig att bemöta andra människor på, hur man pratar, hur man klär 
sig, hur man är arg och vänlig, hur man uttrycker sig, hur man visar tacksamhet 
och hur man umgås med sina grannar. 28

”Kultur är något föränderligt, en människas kultur utvecklas ständigt och kan 
knappast definieras i form av nationsbenämningar eller etnicitet. Den uppstår genom 
socialisering, genom uppfostran och familjemönster och påverkas av möten med 
andra människor med andra kulturella ramar och värderingssystem”.  29

Kultur handlar alltså dels om dans, konst, litteratur, men framförallt om de värde-
ringssystem som vi är uppvuxna i och som ofta är osynliga för oss själva, en ram 
inom vilken vi tänker, agerar och reagerar inom. Ofta är det först i kontakt med 
människor från andra kulturer som vi blir medvetna om våra osynliga ramar.30

Diskussion

Vad är kultur? För att förstå vad ett interkulturellt förhållningssätt 
innebär, krävs reflektion av den egna uppfattningen om kultur. 
En förekommande föreställning är att kultur bara är musik, dans, 
teater och konst, det vill säga så kallad ”finkultur”. 

28) Ulf Hannerz, professor i socialantropologi
29) Öberg & Bergman & Swedin, 1981
30) Obondo,1999
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Det är stor skillnad mellan interkulturalism och mångkulturalism eftersom i det 
senare kan många kulturer leva sida vid sida utan att interagera med varandra. 31 
Mångkulturell markerar ett tillstånd av kulturell mångfald medan interkulturell 
markerar en handling. 32 Det viktigaste när man börjar diskutera interkulturellt 
förhållningssätt är att inse att vi alla är etnocentriska i grunden. Detta innebär att 
vi förstår och tolkar världen utifrån vårt eget sätt att se, samt att vi använder vår 
egen måttstock som grund för vad som är rätt och fel. Vi kategoriserar gärna, ser 
individer som representanter för en grupp vilket oftast minskar respekten för den 
individ vi möter, oavsett om den kategoriseringen är positiv eller negativ. Det är 
klart att det ibland är nödvändigt om man vill beskriva fenomen i samhället eller 
i mellanmänskligt beteende, men mindre bra när man träffar en individ. Då är det 
bättre att övergå till reciprocitet, ett ömsedsidigt utbyte där man försöker uppleva 
individen bakom de förenklade kategoriseringarna. För att motverka att betrakta 
människor som kategorier kan man inrikta sig på helhetsupplevelsen såsom i 
skönlitteratur, film eller konst för att förstå andra. Då är man på god väg mot 
interkulturalitet.33

”Målsättningarna för skolan är individerna (och samhället) i denna process 
(det vill säga interkulturell process, vår anmärkning) är flera; att främja fred och demo-
kratiska värden, att möjliggöra en ”konfliktfri samexistens” genom goda interkultu-
rella relationer, att fler tillgodogör sig en interkulturell kommunikativ kompetens och 
utvecklar en kritisk kulturell medvetenhet så kallad ”interkulturell sensibilitet”. 

Teoretisk anknytning

Man kan definiera interkulturalitet som att olika kulturer 
(etniska kulturer, religioner, livsstilar, livsuppfattningar, tankesätt etc.) 
samverkar och berikar varandra. 

31) Lahdenperä, 2007
32) SOU 1983
33) Lahdenperä, 2007
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"Att skola och utbildning utvecklar en kosmopolitisk värdegrund och därmed under-
lättar interkulturella identitetsformeringar hos eleverna är ett sätt att inkludera och 
involvera ungdomarna i kampen för det goda i världen. Interkulturalitet medför även 
kvalitetsaspekter på lärandet, eftersom man lär sig av andra och av dem som upp-
fattas som annorlunda. Vilket är ytterligare ett av målen”. 34

Ett interkulturellt synsätt kräver också ett komplementärt förhållningssätt mot 
föräldrarna istället för ett kompensatoriskt. Det sistnämnda innebär en tendens 
att se föräldrarna som orsak till problem, se dem som bristande i detta ”komplet-
ta” tillstånd som skolan anser sig företräda. Familjerna uppfattas som inkompe-
tenta och problemfyllda men skolan uppfattas som god och hjälpande. Man talar 
om gemensam värdegrund men där majoriteten har tolkningsföreträde. Skolans 
uppgift blir då att kompensera bristerna i föräldrarnas fostran. I stället borde man 
se sin roll som komplementär vilket innebär att man mera utgår från de enskilda 
elever och elevers kulturer, synliggöra de olika kulturerna samt räkna med lite 
mera turbulens men där man ändå har gemensam syn på hur konflikter löses. Det 
är också viktigt att här se individen och inte grupper, bland de flerspråkiga familjer 
finns en mängd olika synsätt på stat, skola och utbildning och vilken roll skolan 
skall spela i ackulturationen av barnen. 35

34)  Lahdenperä, Pirjo i Underbart oförutsägbara ungdomar, en artikel av Lotta Bohlin, Mångkulturellt 
centrum

35) Lahdenperä, 1997
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5) Föräldrasamarbete

För många föräldrar till våra flerspråkiga barn kan mötet med den 
svenska förskolan vara alldeles nytt. Det kanske är en totalt helt ny 
värld som öppnar sig. Förskoleorganisationen ser olika ut i olika delar 
av världen och därför är den svenska förskolan annorlunda än den man 
eventuellt mött i sitt hemland.

Förväntningarna, från både föräldrarnas och 
förskolans håll, kan vara helt olika. Det är där-
för av stor vikt att fundera över hur förskolan 
introduceras för de nya familjerna.

Inskolningen 
En traditionell inskolning går ut på att för-
äldrarna vistas en kort tid tillsammans med 
barnet varje dag på förskolan under en längre 
period. Så småningom lämnas barnet ensamt 
en lite längre stund varje dag. Ett annat sätt att 
inskola barnet på, som prövas allt oftare idag, 
är så kallad ”föräldraaktiv inskolning” som 
går ut på att mötas istället för att fokusera på 
separation. Förskolan bjuder in föräldrarna att 
under några hela dagar delta i alla aktiviteter 36 
ge tillfälle till spontana samtal, ställa frågor om 
vad som händer i förskolan samt själva bilda sig 
en uppfattning om verksamheten. Samtidigt får 
pedagogerna möjlighet att lyssna på föräldrarna 
i dialog. Så småningom lämnas barnet ensamt 

en lite längre stund varje dag. Förtroende ska-
par man bäst genom dialog och genom att visa 
ett genuint intresse för barnen och deras bak-
grund och på så sätt skapa möjlighet till fortsatt 
intresse. Varje familj är unik och har individu-
ella vanor.

Det är sannolikt stor skillnad mellan en för-
älder med universitetsutbildning från en stor 
stad i mellanöstern och en förälder från lands-
bygden i grannlandet med kort eller ingen 
utbildning bakom sig. Det gäller att se indivi-
duellt på alla. En del föräldrar kan behöva eller 
föredrar muntlig information i stället för den 
skriftliga som ofta skickas hem. En del föräld-
rar kanske har vuxit upp i samhällen där kun-
skapsöverföringen huvudsakligen skett muntligt 
medan det skrivna ordet i det svenska samhället 
är av överordnad betydelse.

36) Ur bilaga till "Rinkeby Språkpolicy
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Språksamtal
I samband med inskolningssamtal är det värde-
fullt att också ta reda på föräldrarnas syn och 
kunskap om flerspråkighet. Önskvärt vore om 
det gavs möjlighet till detta redan innan barnet 
börjar på förskolan i samarbete med MVC, BVC 
eller Öppna förskolan. Föräldrarna bör få möj-
lighet att planera för sina barns språkutveckling 
tillsammans med någon som har kunskap om 
vad det innebär att växa upp med flera språk. 
Vad kan göras i hemmet och vad kan förstärkas 
i förskolan? Om föräldrar ska kunna stödja sina 
barn i att bli tvåspråkiga måste de informeras 
om vad man skall tänka på när det gäller språk-
utvecklingen. Eftersom förskoleåren är en av de 
bästa perioderna att bli tvåspråkig, är det viktigt 
att informationen når föräldrarna så tidigt som 
möjligt. Föräldrarna bör tala det språk som de 
behärskar bäst när de talar med sina barn, även 
om det gemensamma språket föräldrarna sinse-
mellan är svenska, eftersom det är då de bäst kan 
förmedla sina känslor och tankar till barnen.

Det bästa sättet att bli tvåspråkig är om för-
äldrarna talar minoritetsspråket hemma. För-
äldrarna är den naturligaste kontakten med 
modersmålet. Språken behöver användas regel-
bundet för att kompetensen ska upprätthållas. 
Att barnen hör de språk som hos föräldrarna är 
mest nyanserade, är en förutsättning för en god 
språkutveckling på lång sikt. Graden av flersprå-
kighet kan växla över tid, till exempel kan det 
hända att barnet förstår det andra språket men 
svarar på svenska. I sådana fall ska inte föräldern 
ge upp, utan fortsätta att tala sitt modersmål. Det 
ger resultat längre fram.

Som diskussionsunderlag och för en kortare kun-
skapsöversikt för föräldrarna är broschyren ”Råd 
till flerspråkiga föräldrar” ett alldeles utmärkt 
redskap. Den kan beställas och köpas från Myn-
digheten för skolutveckling/Skolverket eller skri-
vas ut i PDF-format på många olika språk. 

I Läroplan för förskolan står det om samar-
bete med föräldrarna att:

Arbetslaget skall:
•    samarbeta med hemmen när det gäller 

barnens fostran och med föräldrarna diskutera 
regler och förhållningssätt i förskolan. 
(Lpfö98,2.1, Normer och värden, s. 8)

•  ansvara för att varje barn tillsammans 
med sina föräldrar får en god introduktion 
till förskolan,

•  föra fortlöpande samtal med barnens 
föräldrar om barnens trivsel, utveckling 
och lärande både i och utanför förskolan 
samt genomföra utvecklingssamtal.

•  ge föräldrarna möjligheter att utöva 
inflytande över hur målen konkretiseras 
i den pedagogiska planeringen,

•  beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller 
planering och genomförande av verksamheten och

•  se till att föräldrarna blir delaktiga i 
utvärde ringen av verksamheten. 
(Lpfö98, 2.4 Förskola och hem, s. 11)
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Exempel 1: Språkplaneringssamtal 
med föräldrar i förskolan
Att skaffa sig kunskap om varje barns och 
familjs språksituation är en förutsättning för att 
på bästa sätt tillgodose barnets språkutveckling. 
Detta bör ske när barnet börjar på förskolan då 
den gemensamma planeringen för barnets fort-
satta språkutveckling startar i form av ett sam-
tal med föräldrarna. Det kan ske under inskol-
ningen och/eller senare i samband med utveck-
lingssamtalet och sedan kontinuerligt under 
förskoletiden. Det är viktigt att de pedagoger 
som leder samtalet har kompetens om flersprå-
kighet så att de råd och det stöd man ger inte är 
baserat på allmänna åsikter, utan på läroplanens 
värdegrund, kunskapssyn och på aktuell forsk-
ning. Samtalen bör ske i form av dialog mellan 
pedagoger och föräldrar.

För att få en bild av barnets språksituation 
behöver pedagogen få reda på hur språket/språ-
ken används i familjen, vilken dialekt/variant 
av språket som familjen talar och ev. nivån på 
språken. Genom att samarbeta med föräldrarna 
får pedagogerna möjlighet att ytterligare öka sin 
kompetens om flerspråkighet. Det blir också 
möjligt att samtala om ansvarfördelning mellan 
förskola och familj.

Samarbete med familjen handlar både om att 
lyfta in modersmålet och kulturen i förskolans 
värld och att stärka familjens betydelse. 

Eftersom barnen kommer från olika kulturer 
där kommunikation och samtalsmönster kan 

variera är det viktigt att pedagogen är förtro-
gen med generella likheter och olikheter. Ingen 
familjs språksituation är den andra lik. På så 
sätt kan pedagogen successivt lära sig mer om 
familjens kulturella och språkliga bakgrund och 
förväntningar.

Följande modell för att informera föräld-
rarna används och provas ut i Rinkeby-Kista, 
Enskede-Årsta-Vantör och andra stadsdelar i 
Stockholm. 

Mål 
Optimera flerspråkiga barns möjlighet till en god 
språkutveckling såväl i första- som i andrasprå-
ket i förskolan och tillsammans med föräldrarna. 
Samtalet ska utmynna i en språkplan som görs 
tillsammans med föräldrarna. 

Syfte 
•  att se var, när och med vem barnet använder 

sina olika språk
•  att fånga upp föräldrarnas tankar, reflexio-

ner och önskemål kring barnets fortlöpande 
språkutveckling 

•  att över tid eventuellt se hur barnets språk-
användning förändras

•  att tydliggöra det delade ansvaret mellan 
föräldrar/pedagoger kring barnets språk-
utveckling

•  att öka kunskaper och medvetenhet hos både 
föräldrar och pedagoger om flerspråkiga 
barns språkutveckling

Exempel



•  att inventera vilka resurser som finns runt 
barnet när det gäller förstaspråket och 
kulturen

•  att på sikt skapa en dialog mellan moders-
målspedagog, föräldrar och förskola kring 
barnets flerspråkighet.

Inledande samtal
Information om barnets språkutveckling sker i 
form av ett samtal. I samtalet måste ett förtro-
ende mellan föräldrar och pedagog utvecklas 
som ger möjlighet att fånga upp föräldrarnas 
tankar och önskemål. Det är viktigt att peda-
gogen bjuder in och är nyfiken på föräldrar-
nas tankar kring språk och språkutveckling. 
Föräldrarna får inte känna sig påtvingade ett 
visst synsätt. Samtalet bör alltså vara i form av 
en dialog med öppna frågor som gör det möj-
ligt för föräldrarna att ge sin bild. Många för-
äldrar vet vad de vill medan andra söker mer 
kunskap. 37 Ett bra underlag för samtalet är att 
kartlägga barnets språkdomäner, det vill säga i 
vilka sammanhang som barnet talar sina olika 
språk. Det kan kompletteras med observationer 
om hur barn kommunicerar i olika situationer, 
såväl verbalt som icke-verbalt (se nästa sida).

Tillvägagångssätt
Dokumentet Språkdomäner fylls i av pedagogen 
under ett samtal tillsammans med föräldrarna. 
Det är lämpligt att använda sig av dokumentet 
under inskolningssamtalet och sedan återkom-
mande under barnets förskoletid. Om man 
markerar språken med olika färger blir det tyd-
ligt i vilka situationer de olika språken används. 
Pedagogerna kan tillsammans med föräldrarna 
skapa nya cirklar med domäner som är aktu-
ella för barnet. Cirklarna och texten ska inte 
vara statiska utan anpassas efter hand. Man kan 
också variera färgerna inom cirklarna så att det 
visar hur mycket barnet talar respektive språk 
inom olika domäner. Kanske talar barnet mest 
modersmål hemma, men också lite svenska. Då 
fyller man största delen med blått (modersmål) 
och en lite mindre del rött (svenska).

Se över hur barnens modersmål kan matchas 
med pedagogernas.

37) Ur bilaga till ”Språkpolicy i Rinkeby”, 2007
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Uppföljande samtal
Nästa språksamtal görs när barnet varit på för-
skolan en tid och pedagogen har lärt känna bar-
net bättre. Samtalet görs med hjälp av observa-
tioner som underlag och en fortsatt dialog uti-
från språkdomänerna. Viktigt är att fortlöpande 
följa barnets språkutveckling, interaktion och 
barnets förmåga att kommunicera i olika sam-
manhang. En kontinuerlig dialog med föräld-
rarna är en förutsättning för ett gott samarbete 
som gynnar barnets hela utveckling. 

Nedan följer tankar och frågeställningar att 
utveckla tillsammans med föräldrarna under 
samtalet: 
• Vilket språk använder barnet mest?
•  Väljer barnet olika språk i samband med olika 

aktiviteter eller samtal med andra barn och 
vuxna?

•  Vad är viktigt för er när det gäller ert barns 
språkutveckling?

•  Vad har vi för gemensamma möjligheter att 
hjälpas åt kring ert barns 
språkutveckling? 

•  Hur kan du som förälder involveras i försko-
lans arbete med barnets språk och kultur? 

•  Finns det något annat sätt att bidra till att 
förstärka barnets språk eller kultur i hemmet 
och i förskolan?

•  Vad finns det för språkutvecklande material 
på barnets modersmål som eventuellt kan 
lånas hem? Till exempel material i form av 
böcker, band, musik, sånger mm? 

•  Finns det några andra aktiviteter i bostads-
området som bibliotek, föreningar, fritids-
aktiviteter som kan stärka barnets språkut-
veckling? 

•  Hur kan man hålla sig informerad med vad 
som händer kulturellt inom språkgruppen?

• Vilka resurser i förskolan kan utnyttjas?
•  Finns pedagoger på förskolan som talar 

barnets modersmål? 
•  Finns andra barn med samma modersmål på 

avdelningen/förskolan/enheten? 38

Naturliga möten på förskolan
Lika viktigt som det är att berätta för föräldrarna 
vad som hänt i förskolan under dagen är att 
berätta om språkliga händelser i vardagen som 
till exempel att ”I dag har Maria lärt de andra 
barnen att räkna till tio på spanska, vad roligt 
vi hade när alla försökte uttala alla räkneorden 
rätt” eller "idag berättade Seda en saga för de 
andra barnen på svenska". Ett sätt att underlätta 
kontakten och förtroendet är att dokumentera 
den dagliga verksamheten genom att till exem-
pel sätta upp bilder från olika aktiviteter som 
pågått under dagen. Bildspel av barnens vardag 
kan visas på datorn som placeras så att föräld-
rarna lätt kan ta del av olika händelser. Vecko-
brev är också ett sätt att hålla föräldrarna infor-
merade om vad som pågår på förskolan.

38) Ur bilaga till ”Språkpolicy i Rinkeby”, 2007
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Föräldramöten
För att de föräldrar som inte förstår svenska så 
bra ska ha möjlighet att förstå och bli förstådda, 
få diskutera och ställa frågor är det bra att ta 
med tolk eller låta de flerspråkiga pedagogerna 
delta och informera föräldrarna om det som tas 
upp. I de förskolor där många föräldrar talar 
många olika språk kan det vara uppskattat att 
ibland ge information och diskutera i olika 
språkgrupper. När föräldrarna upplever att de 
hör till gemenskapen och förstår vad som sägs 
är det också mycket roligare att delta på försko-
lans olika föräldramöten.

Involvera föräldrarna i förskolans arbete
För att visa föräldrarna hur viktiga de är för sina 
barns språkutveckling kan man be dem läsa 
eller berätta sagor för barnen. Man kan skicka 
hem en bok och be dem läsa eller berätta sagan 
på modersmålet helst innan, men även efter 
att den lästs på förskolan. Några föräldrar kan-
ske kan komma och läsa en saga på sitt språk 
på förskolan så att andra barn som har samma 
språk också får höra det. Mera om detta kan ni 
läsa i kapitlet om Sagoläsning.
 

Exempel 2: Från Blomsterängens 
förskola:
Så här skrev pedagogerna i ett brev till flersprå-
kiga föräldrar: 

Till dig som är förälder till ett flerspråkigt barn.
Det här är ett material som vi har tänkt kan 
hjälpa dig att hålla modersmålet 
levande för ditt barn.

Här finns olika teman, som vi ofta pratar om 
på svenska med barnen i förskolan. Om du, till-
sammans med ditt barn också talar om samma 
saker på ditt modersmål, hjälper du barnet att 
förstå dem bättre på svenska.

Du kan också skriva texten på ditt modersmål 
bredvid den svenska texten. Det gör att barnet 
blir intresserat även av skriftspråken. Att redan 
som liten få se att det finns olika alfabet, kan 
väcka nyfikenhet och lust att få lära sig läsa 
och skriva. 

Så här säger man på Mitt språk:

Lekkontakt:
Hej!
Vad heter du?
Ska vi leka?
Hej då? 

Att vara vänlig:
Välkommen
Tack
Kan jag få….
Varsågod
Förlåt, det var inte meningen
Det gör inget.



Känslouttryck: 
Jag är glad
Jag är ledsen
Jag är hungrig
Jag är törstig
Jag är trött
Jag är arg
Jag är sömnig

Kroppsuppfattning:
Med ögonen kan jag se och blunda.
Med näsan kan jag lukta.
Med munnen kan jag prata och sjunga, 
ropa och viska, ibland också vissla.
Med öronen kan jag höra och lyssna

Andra rubriker man kan göra listor på och 
skicka hem när man behöver det, till exempel i 
samband med temaarbete:

Mina släktingar: 
Mamma, pappa, bror, syster, morfar, mormor, 
farmor, farfar, kusin, faster, farbror, moster, mor-
bror, storebror, storasyster, lillebror, lillasyster

Olika djur
Husdjur, vilda djur, afrikanska djur.

Rumsbegrepp
Här, där, på, under, över.

Förberedande matematiska begrepp
Stor-liten, lång-kort

Tidsbegrepp
Nu, sedan, i kväll, i morgon

Man kan naturligtvis använda samma ordlistor 
på olika språk och mallen kan sparas på datorn. 
Ordlistorna kan användas av pedagogerna för 
att förtydliga ord och begrepp på andra språk 
än svenska.

Exempel 3: Sätragårdens Förskola
Sätragårdens Förskola är en så kallad idéförsko-
la där ca 80% av barnen har ett annat moders-
mål än svenska. Sätragården har arbetat med ett 
projekt för att involvera föräldrarna på försko-
lan för att föräldrasamverkan verkar gynnsamt 
för förskoleverksamheten och för familjerna.

När man renoverade förskolan som hör till 
en av de äldsta i Gävle ändrade man planlös-
ningen och skapade ett samlingsrum mitt i själ-
va förskolan som man kallar föräldrarummet. 
Förskolan låter barnen välja var de vill vara och 
de får röra sig fritt under dagen mellan olika sta-
tioner och delta i olika aktiviteter. De tillhör en 
hemvist och har ett kort från sin hemvist som 
de sätter upp där de för tillfället vistas. Föräldra-
rummet är öppet så att barn och pedagoger kan 
passera förbi men ändå inte störa. I detta rum 
kan föräldrarna komma på morgonen och sitta 
och prata över en kopp kaffe. Här finns tidning-
ar, böcker, barnböcker på olika språk samt två 
datorer kopplade till nätet. En arabisktalande 
förälder är särskilt anställd för att utveckla detta 
arbete med att skapa möjlighet för föräldrarna 
att på olika sätt få hjälp, tillfälle att träffas, bli 
delaktiga i arbetet på förskolan och så vidare. 
En mamma till ett barn på förskolan är arbets-
marknadspraktikant och fungerar också som 
resurs för föräldrarna. 
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Genom projektet har man möjligheter att arbeta 
med olika saker. Någon förälder behöver få hjälp 
med att fylla i blanketter, någon får hjälp med 
läxor från Sfi-kursen. Man kan få information 
om lämpliga kläder för barnen på vintern och 
man kan diskutera likheter och olikheter i barn-
uppfostran. På kvällarna ordnar man kanske en 
sykurs, en datakurs eller gymnastik. Man byter 
recept, firar olika högtider och lär sig om varand-
ras traditioner. Alla dessa olika aktiviteter doku-
menteras med foton. I samarbete med biblioteket 
läser man böcker och diskuterar en gång i veckan 
anpassat efter olika språknivåer och läsvanor hos 
föräldrarna. Föräldrarna som är på förskolan kan 
läsa och berätta sagor för barn som talar samma 
språk. Flera föräldrar deltar i föräldrarådet och är 
resurser för varandra. På detta sätt blir förskolan 
en länk till övriga samhället och ett exempel på 
integration.

Exempel 4: Från Finland
I Finland finns det hem där barnen har svenska 
som sitt modersmål och där föräldrarna är 
rädda för att barnen helt ska förlora svenska 
språket. Detta kan vara fallet när man bor och 
lever i mer utpräglad majoritetsmiljö och där 
barnen sällan får användning för sitt moders-
mål. Det primära ansvaret för barnens moders-
målsutveckling ligger hos föräldrarna som då 
måste anstränga sig en hel del för att barnet ska 
kunna behålla modersmålet. Många finlands-
svenskar upplever att deras språk är hotat i Fin-
land. I ett försök att uppmuntra och ge råd till 
föräldrarna om hur de kan försöka bevara sitt 
språk, har Folketinget i Helsingfors gett ut en 
broschyr om hur man kan göra. Så här står det:
”Tre viktiga frågor att fundera på:
Vill du att ditt barn skall bli tvåspråkigt?

Vem kommer att tala minoritetsspråket 
med barnet?

Hur mycket tid och energi är du villig att 
satsa?”
De skriver vidare följande råd till föräldrar: (Du 
kan själv ersätta ordet svenska med vilket annat 
språk som helst):
Gör så här!

I många familjer är svenskan det språk som i 
praktiken används mindre. Svenskan behöver 
därför ofta extra stöd. Gör till exempel så här 
(se nästa sida):



1. Tala endast ditt eget språk med barnet. 
Blanda inte språk – tänk på att du är ditt barns 
viktigaste språkmodell. Genom att vara konse-
kvent hjälper du ditt barn att separera språken 
från varandra. 

2. Gör klart för alla släktingar och vänner att 
de också skall använda sitt eget språk när de 
umgås i din familj. Det är bra för ditt barn att 
möta flera språkmodeller.

3. Börja läsa högt för barnet tidigt och fortsätt 
med det länge. Böckernas språk kompletterar 
din roll som språkmodell. Sluta inte när barnet 
har lärt sig att läsa, utan läs högt för varandra. 
Gör högläsning till ett sätt för hela familjen att 
umgås. Läs regelbundet. Forskningen visar att 
tvåspråkiga barns skolframgång har ett sam-
band med familjens läsvanor. Ju mer läsning i 
familjen på egen hand, desto bättre går det i 
skolan.

4. Se regelbundet på svenskspråkiga TV-
program, både finlandssvenska och Sverige-
svenska. Börja med barnprogrammen, men 
glöm inte heller program för ungdomar och 
vuxna. Också detta berikar ditt barns och ditt 
eget ordförråd. Lyssna på svenskspråkiga 
radioprogram för olika åldrar.

5. Lyssna på inlästa böcker på kassett och se 
på video på svenska. På biblioteken hittar du 
både talböcker och videofilmer av olika slag. 
Mycket finns också att köpa. Passa på att leta 
efter sådana gåvor till ditt barn när du besöker 
Sverige.

6. Läs själv in godnattsagan eller en bok på 
svenska som barnet kan lyssna på när du är 
någon annanstans.

7. Datorspel och andra spel finns också på 
svenska – fråga efter dem när du har en 
möjlighet.

8. När barnet har lärt sig skriva – uppmuntra 
till brevskrivning, dagboksanteckningar, sago- 
och äventyrsförfattande. Läs och ge positiva 
kommentarer. Skriv själv till barnet när du är 
bortrest.

9. När du rör dig på stan i barnets sällskap 
– använd svenska. Och i sådana sammanhang, 
där det inte går – visa att det är nyttigt att 
kunna bägge språken.

10. Om du är mycket borta hemifrån måste du 
göra medvetna insatser för att ditt barn skall 
lära sig ditt språk. Du kan inte överlåta ansva-
ret på den andra föräldern, och du kan inte 
heller överlåta uppgiften på skolan. Då är det 
för sent.39

39) Ur en broschyr utgiven av Folktinget, Helsingfors, 2005
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Av samma anledning kan man i dag inte skriva om en modell som passar alla utan 
man måste anpassa verksamheten och stödet man ger till familjerna till barnens 
olika situation. Vissa saker är vi dock överens om:

•  Om föräldrarna vill behålla sitt modersmål krävs gemensamma insatser av såväl 
föräldrarna som av samhället.

•  Språk är färskvara – om barnet inte hör sitt språk så försvinner det.
•  Samhällets attityd till flerspråkighet är positiv.
•  Ett språks utveckling är inget hinder för ett annat språks utveckling
•  Barnets tidiga språkutveckling är viktig.

Vissa barn har tillgång till flerspråkiga pedagoger på sin egen förskola och då 
använder pedagogerna sina språkkunskaper i barngruppen/förskolan i vardagen. 
Andra barn har ambulerande modersmålspedagoger som kommer till förskolan, 
oftast en gång i veckan. Då måste den språkliga stimulansen vara noga planerad 
tillsammans med den ordinarie personalen.

I exemplen har vi belyst hur man för ett språkplaneringssamtal med en flerspråkig 
förälder vars barn skall börja i förskolan. Vi har gett två exempel på hur man kan 
fördjupa samverkan med föräldrar, dels genom öppen verksamhet som den i Gävle 
och dels i lite mindre omfattning, men väl så betydelsefull, som den på Blomster-
ängens förskola i Kista. Vi ger ytterligare ett exempel på hur man kan ge råd till 
föräldrar när de befinner sig i en majoritetsspråklig miljö, men ändå vill bevara 
sitt modersmål som de finlandssvenska föräldrarna i Finland. För att ytterligare 
förstärka kunskaperna om flerspråkighet, läs gärna Inger Lindbergs ”Myter om två-
språkighet” som kan skrivas ut i PDF-format (se litteraturförteckningen).

Diskussion

I dag finns inte typiska flerspråkiga familjer utan vi har 
ett samhälle där vi möter en mångfald av olika familjer 
med vitt skilda språkliga situationer. 
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FRÅGOR:
Måste man alltid hålla sig till regeln ett språk –  en person?
Det beror på… Det kan vara en bra strategi för de mindre barnen och ganska använd-
bar i hemmet, speciellt om föräldrarna har olika språk sinsemellan. Men man kan 
inte ge ett kategorisk svar på denna fråga. De pedagoger på förskolan som är fler-
språkiga kan gott och väl använda både svenska och modersmål, till exempel när 
man håller i en aktivitet som både svenska och flerspråkiga barn deltar i. 
Man kan bestämma sig för att använda olika språk vid olika tillfällen samt vid 
olika situationer, olika språk berikar varandra. Man kan bestämma sig för att 
”varje tisdag äter vi lunch på persiska” eller ” nu målar vi på kurdiska”. Många 
barn är också hjälpta av att man direktöversätter vissa nyckelord på modersmålet 
så fort det dyker upp nya begrepp. Så småningom kommer alla barn bli medvetna 
om att de talar två olika språk och även att de kan växla mellan språken 
(Läs mera om detta i kapitlet om modersmål).

Vad gör jag om jag talar mitt modersmål men mitt barn svarar 
på svenska?
Det gör inget, fortsätt att tala ditt modersmål, barnet förstår ju. Att utöka det 
receptiva (passiva) ordförrådet är viktigt även om det tar lite tid innan det 
produktiva, talade språket används.

Vi talar ju modersmålet hemma, behövs det i förskolan också?
Föräldrarna och modersmålspedagogerna har två vitt skilda roller i barnets språk-
utveckling. Alla barn lär sig väldigt mycket olika saker i förskolan. En dag består av 
många olika aktiviteter, nya ord och begrepp, sociala kontakter, umgängesregler 
och barnen får massor av nya intryck. En modersmålspedagog bemöter dessa nya 
utmaningar på barnets modersmål. Detta för att förhindra att ett barn upplever 
vissa saker bara på svenska och andra bara på sitt modersmål. 
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Förskolan kommer in i barnens liv innan skolan och är ofta den första platsen 
där föräldrarna möter det svenska samhället och dess normer och värderingar. 
Förskolan är också en känslig plats för möten eftersom alla kulturers primära sätt 
att överföra sitt kulturella arv till nästa generation sker genom barnuppfostran. 
Därför är det av stor vikt att förskolan noga tänker igenom sin roll och sitt förhåll-
ningssätt gentemot föräldrarna. Målsättningen är att mötas – inte att krocka. 
Föräldrarna har den viktigaste rollen i sina barns uppfostran och deras lärande. 

Corson, kanadensisk språkforskare med minoritetselever och de sociala frågorna 
i fokus har genom sin forskning fått fram följande punkter som talar för en nära 
kontakt mellan hem och skola:
•  en aktiv föräldramedverkan i beslutsfattandet för barn från olika sociala och 

kulturella bakgrunder närmare läraren, som ofta kommer från den dominerande 
sociala och kulturella gruppen.

•  föräldrar med varierande bakgrund växer i självförtroende och tro på sin egen 
förmåga vilket i sin tur påverkar barnets inlärning positivt.

•  skadliga stereotypier som lärare ofta utvecklar om elever och deras familjer 
försvinner när lärarna börjar samarbeta med föräldrarna.

•  grupper i närsamhället växer i självrespekt och vinner verkligt politiskt inflytan-
de när de tar större ansvar för sina skolor. 40

Det är inte alltid lätt klara av att uppfostra sina barn i ett annat sammanhang än 
det man själv är van vid. Pedagoger bör utveckla förhållningssätt som bemöter för-
äldrarna på ett respektfullt sätt. Alla föräldrar älskar sina barn och vill deras bästa. 
Att göra föräldrar osäkra eller förminska deras roll, kan ge förödande konsekvenser 
för både barnen och deras föräldrar. Även Cummins påpekar vikten av att involvera 

Teoretisk anknytning

Att ett samarbete med föräldrarna påverkar skolresultaten 
positivt har uppvisats av många forskare. Förskolan har en viktig 
uppgift att lägga grunden för detta samarbete. 

40) Corson 1998:41, i Axelsson, Lennartsson-Hokkanen, Sellgren, 2002



föräldrarna i läroprocesser oavsett deras egen utbildningsbakgrund. Föräldrarnas 
skall tilldelas en viktig roll i barnens skolframgång, de skall uppmuntra barnen till 
att läsa och kommunicera med barnen om vad de läser. 41 Översatt till förskolans 
värld är det viktigt att vi uppmuntrar föräldrarna att fråga sina barn om vad de 
lärt sig idag och tala utifrån sina egna erfarenheter om händelserna. Detta ökar 
barnens förmåga att tänka situationsoberoende samt att ”översätta” sin svenska 
verklighet till sitt modersmål. Att betona och respektera föräldrarnas viktiga roll 
samt att inte betrakta den som bristfällig eller nervärdera deras normer och värde-
ringar i uppfostran är fundamentalt.

Pease-Alvarez & Vasque har forskat i lågutbildade och mestadels säsongsarbetande 
föräldrar i ett övervägande mexikanskt samhälle nära San Fransisco. När föräldrarna 
engagerade sig i sina barns lärande genom att till exempel köpa kritor och papper 
till dem, följa med barnen till biblioteket och annat, förstärktes barnens litteracitets-
utveckling samtidigt som föräldrarna ansåg att de var ansvariga och medvetna del-
tagare i sina barns lärande oavsett sin egen skolbakgrund. 42 När föräldrar är engage-
rade och visar att utbildning är viktigt, motiveras barnen att lära sig.

Att presentera och öppet diskutera språkobservationsmaterial med föräldrarna 
visar förskolans engagemang och professionalitet samt ökar föräldrarnas respekt 
för förskolan som ett första steg i det livslånga lärande.

Det är i sig en stor livsomställning att flytta till ett annat land. Hur man upplever 
och bearbetar detta är till stor del beroende av orsaken till varför man flyttar. En 
del föräldrar har, förutom själva flytten också med sig traumatiska upplevelser i 
bakgrunden. 

Sonia Sherefay, författare till boken ”Barn i våra hjärtan” säger så här: 
– Att vänta på uppehållstillstånd knäcker många som kommer till Sverige och som 
vill stanna. Man knäcks av att inte kunna språket och av att gå sysslolös. Krisen 
som drabbar den vuxne får inte gå ut över barnen, men det är väldigt lätt att den 
gör det och då växer barnen ifrån oss. Barnen börjar på dagis och skola. De lär sig 
språket och kommer in i det svenska samhället mycket fortare än sina föräldrar. 

41) Cummins 1996:151, i Axelsson, Lennartsson-Hokkanen, Sellgren, 2002
42) Pease-Alvarez & Vasque, 1994
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– Vi lämnar inte bara hemlandet. Vi lämnar hela vårt nätverk där: föräldrar, far- och 
morföräldrar, syskon, kusiner och vänner. Här blir vi helt ensamma. Vi har inga som 
kan rycka in när vi skulle behöva hjälp med barnvakt eller annan avlastning, 
påpekar Sonia. 43

Nabila Alfakir, som ibland kallar sig för mångfaldspedagog har skapat en modell 
för att få skolan att samarbeta med föräldrarna. Hon har hållit i flera föräldrakur-
ser där man diskuterar frågor angående barnuppfostran i hemländer respektive 
Sverige. Huvudtanken är att alla är intresserade av sina barn och deras utveckling. 
Men skolan och förskolan har varit dåliga på att ta tillvara föräldrarnas engage-
mang. Det traditionella föräldramötet består ofta av enkelriktad information från 
lärarna och med lite utrymme för dialog. Al-Fakir anser att samverkan bygger på 
enkelriktad kommunikation med läraren i centrum där föräldrarna lyssnar och lär 
sig. Hon låter istället alltid föräldrarna berätta om sina egna upplevelser från sin 
skoltid. 44

43) Ur Sollentuna Journalen, intervju med Karin Pettersson
44) Nabila Alfakir, Invandrare & Minoriteter, 3/2007





Det är genom att möta språket i meningsfulla, 
begripliga sammanhang som barnet tar till sig 
språket. Genom att namnge de begrepp som bar-
net möter i sin omgivning i hallen, vid maten, i 
lekrummet och ute på gården får barnet möjlig-
het att berika sitt ordförråd, allt kan språkligen 
berikas. Vardagen är ordrik. All språklig stimu-
lans är av godo, både på svenska och på moders-
målet. Barn behöver bada i språk. Förutom att 
barnet behöver möta språklig stimulans överallt 
i sin omgivning har förskolan ett särskilt ansvar 
för att planera och organisera den språkutveck-
lande miljön. 

Grunderna för att språken skall utvecklas på 
ett gynnsamt sätt är att inflödet är rikligt (= att 
barnet får höra språket) och att utflödet är rikligt 
(= barnet får möjlighet att använda sina språk liga 
kunskaper), att stimuli är ofta förekommande 
och snäppet över barnens nivå så att barnet får 
utmaningar. Samtidigt får innehållet inte vara för 

svårt utan begripligt, mångsidigt samt lustfyllt. 
Flerspråkiga barn behöver inte heller bevisa att 
de behärskar språket innan de har rätt att ”ställa 
krav” på att utveckla sina kognitiva och sociala 
färdigheter. 45 Pedagogerna bör ha samma höga 
förväntningar på de flerspråkiga barnen som på 
de enspråkiga barnen. 

Tillvägagångssättet grundar sig på tre principer:
1)  Bygg på det som barnet har med sig av sitt 

språk, sin kultur, sin förståelse och sina
erfarenheter.

2)  Ge innehåll som motsvarar barnets behov 
för att utvecklas

3)  Ge barnen möjligheter att i nästa fas använda 
sina nyförvärvade kunskaper självständigt 
(till exempel bearbetning av sagan, berättel-
sen eller händelserna) 46

6)  Språkutvecklande arbetssätt
i förskolan

Barn måste omges av ett rikt och nyanserat språk, de behöver höra 
många olika begrepp och samtal i olika situationer och få möjlighet 
att själva formulera sina tankar, önskningar och behov. 

45) Gibbons, 2007
46) Cummins, 2000
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Hur planerar man för ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbete ur ett 
andraspråksperspektiv?
•  Fokus på innehåll: språket som barnet 

lyssnar på eller läser skall vara begripligt.
•  Fokus på språk: en medvetenhet hos barnet 

om språkets form och funktion
•  Fokus på språkanvändning – använda 

språket ofta.47

Att jämföra och acceptera flera språk 
i förskolan
Att uttrycka olika saker är inte beroende av 
språk, att kommunicera så att andra med 
samma språk förstår är språkbundet. Men en 
hel del kan förstås trots att samma språk inte 
finns. I samband med språksamtal med föräld-
rarna kan pedagogerna bilda en uppfattning 
om vilket av språken som är barnets starkaste 
språk och hur välutvecklat modersmålet res-
pektive svenskan är. Vilka begrepp har barnet på 
modersmålet respektive på svenskan? På vilket/
vilka språk har barnet ord för olika begrepp? (se 
vidare föräldrasamarbete och språksamtal). Att 
introducera nya begrepp och teman på moders-
målet ger bättre förförståelse och språkutveck-

lingen underlättas i de fall då modersmålet är 
det starkaste språket. Att resonera och reflektera 
kring olika begrepp och ordens betydelse på de 
olika språken underlättar inlärningen och tydlig-
gör likheter och skillnader mellan de olika språ-
ken. Den språkliga medvetenheten ökar om man 
vänjer sig vid att resonera om språken. 

Cock-a-doodle-doo, ropar den engelska
tuppen
Miao, miao, svarar den italienska katten
Kikirki! Skränar den albanska tuppen,
Miaou, svarar de arabiska och franska 
katterna 48

Mjau, lägger den svenska katten sig i
Miau, miau, avslutar den finska katten 
konversationen.49

På samma sätt kan man se släktskap mellan olika 
språk, till exempel ordet banan ”moz” är liknan-
de på såväl arabiska, somaliska som turkiska 
medan banan på bosniska, finska, svenska, eng-
elska sägs på ungefär samma sätt. 

Att föra in flera språk i förskolan kan man 
göra på många olika sätt. I många europeiska 
länder strävar man nu efter att barn från tidig 

Gå från helheten till delarna, från det kända till det okända, 
från innehåll till form.
(Gibbons, 2007)

47) Cummins, 2000 
48) Hemliga trädgården
49) Författarnas tillägg 
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ålder blir flerspråkiga, så som skrivs i inled-
ningen. En del förskolor och skolor i Europa 
är tvåspråkiga, och där betonas interkulturell 
kommunikation snarare än att barn skall till-
ägna sig kunskaper i ett visst språk. I Berlin 
finns exempelvis många förskolor där barn talar 
både tyska och turkiska – ett utbud som visar 
på turkiska föräldrars önskan att deras barn 
ska få växa upp och tala både sitt modersmål 
och majoritetsspråket. I andra områden såsom 
Sydtyrolen i norra Italien, är alla förskolor och 
skolor tvåspråkiga. Det finns även privata för-
skolor och skolor som erbjuder undervisning 
på två språk såsom Wiens tvåspråkiga skola i 
Österrike där eleverna talar tyska och engelska 
– ett alternativ för mer privilegierade barn vars 
föräldrar vill rusta dem med ett extra språk för 
framtiden. 50

Språkutvecklande strategier
För att arbeta språkutvecklande kan vissa 
omständigheter planeras i förväg. Första steget 
är individuella som bakgrundsfakta för det 
aktuella barnet, barnets ålder samt kartläggning 
av den tidiga språkutvecklingen. Detta baserar 
sig på samarbete med familjen. En person – ett 
språk kan underlätta för barnet att skilja på de 
olika språken. Att tala ett språk, vilket som helst, 
svenska eller modersmål skall fylla ett behov hos 
barnet, det gäller att skapa möjligheter till posi-
tiv kommunikation. Hur mycket stimulans i de 
olika språken som barnet får tillgång till spelar 

stor roll för språkens utveckling. Motivation 
för att tala ett visst språk kan ha avgörande roll 
i vissa fall. Detta kan bli en konflikt med viljan 
att vara som alla andra. Det är viktigt att peda-
gogerna uppmuntrar och identifierar om sådana 
problem finns. Alla barn har olika inlärnings-
strategier, vilket också påverkar hur barnet lär 
sig flera språk. Språkens likheter och skillnader 
spelar också roll. Ibland kan ett språks struktur 
överföras till ett annat språk men detta är inget 
problem utan ett naturligt steg i flerspråkig-
hetsutvecklingen. Barnen måste få talutrymme 
i alla sammanhang, dialog och språkutveck-
lande samtal är språkbefrämjande. I fall bar-
net säger något ”fel” skall det aldrig rättas, utan 
orden skall upprepas rätt istället. Förskolan kan 
också identifiera vilka språkutvecklande miljöer 
och aktiviteter som det finns tillgång till samt 
tillhandahålla medvetet val av material, sånger 
och böcker.51

Stöttning- scaffolding
En språkutvecklande strategi är så kallad ”stött     -
ning”, 52 vilket innebär att man som vuxen till-
fälligt ger det stöd som barnet behöver för att 
komma vidare i sin utveckling. Stöttning är all-
tid tillfällig, men nödvändig, med klart syfte att 
nästa gång barnet ställs inför samma problem, 
klarar det sig själv igenom situationen. Stött-
ning skall således alltid leda barnen framåt mot 
nya färdigheter, nya begrepp och ny förståelse.

50) Barn i Europa, nr. 12, 2007
51) Rosander, fritt efter Gibbons, 2007
52) Gibbons, 2007
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Följande exempel kan illustrera hur en språklig 
stöttning kan gå till:

”Nigel (14 månader) har besökt djurparken och 
där träffat en get som försökte äta upp ett 
plastlock som Nigel höll i. Djurskötaren har sagt 
till honom att inte låta geten äta upp locket 
eftersom det inte var bra för den. 
Nigel: försöker äta lock
Pappa: vem försökte äta upp locket?
Nigel: försöker äta lock
Pappa: vem försökte äta upp locket?
Nigel: get, farbror sa nej, försöker äta lock, 
farbrorn sa nej

Senare:
Nigel: försöker äta lock, farbror sa nej
Mamma: varför sa farbrorn nej?
Nigel: get får inte äta lock, (skakar på huvudet) 
bra för den
Mamma: geten får inte äta upp locket, det är 
inte bra för den
Nigel: get försöker äta lock, farbror sa nej, get får 
inte äta lock,(skakar på huvudet) bra för den.

Lägg speciellt märke till vad föräldrarna säger 
och vilken effekt det har på Nigels språk”  53

En annat språkutvecklande strategi är ”Coope-
rative learning” som innebär att genom sam-
spel låta de barn som har kommit längre i sin 
språkliga utveckling stimulera de barn som inte 
hunnit lika långt ännu, genom att fylla i, vänta 
in och vara modeller samtidigt som samspelet 
i sig ger hög motivation för de inblandade par-

terna, man VILL kommunicera med varandra av 
olika anledningar. 54 När förskolan har planerade 
uppgifter med barnen, till exempel bakning, kan 
pedagogerna dela in barnen så att en lärandesi-
tuation kan uppstå bland barnen. De som är mitt 
i sin lärandeprocess av modersmålet/ svenskan 
behöver kommunicera med dem som kommit 
längre och kan då vara språkliga förebilder. 

Språkutvecklande samtal
Att samtala med barn är alltid värdefullt! För att 
samtalet ska kunna utvecklas optimalt krävs en 
genomtänkt planering av upplägget och innehål-
let i samlingar, bokprat och teman.

Frågor att reflektera över i samband med plane-
rade aktiviteter kan vara:
•  ger innehållet kontinuitet och fördjupning
•  hur ser ett kommunikativt arbetssätt ut, 

handlar det om naturlig kommunikation
utifrån egna erfarenheter?

•  ställs öppna frågor, genuina frågor samt 
problemlösande frågeställningar

• är samtalen reflekterande?

Ett utvecklande samtal skall alltid ge vissa utma-
ningar och ligga snäppet över barnens nivå för 
att vara utvecklande. Reflektionen skall även 
omfatta hur det kommunikativa samtalet sker 
mellan barn och barn, barn och vuxna. Ges det 
utrymme och tid för alla? 

53) Gibbons, 2007, ur Stärk språket, stärk lärandet
54) Gröning, 2001
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