


Flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt med de yngsta



Vad säger Skollagen?
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Skollagen Modersmål

10 § Förskolan ska medverka till 

att barn med annat modersmål 

än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål.



Vad säger Läroplanen för förskolan Lpfö18?
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Barn med annat modersmål än 

svenska ska ges möjlighet 
att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål. (s. 9)



Förstaspråk/ modersmål, andraspråk, flerspråkighet



Språk och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn
att lära sig i ett sammanhang, språket i alla ”ämnen”

Monica Axelsson 2000 

"Flerspråkighet i förskolan"

Figuren illustrerar även kopplingen mellan språken och det ämnesinnehåll som ryms 

inom förskolans verksamhet.

(Modersmål kan innebära flera språk.)

Svenska 

som 

andraspråk

/ svenska

Modersmål
Kunskap 

om världen, 

litteracitet



Flerspråkighet;

● Additiv

● Subtraktiv

Bild: Pixabay



Kodväxling



Translanguaging

Translanguaging, eller transspråkande 

som man kan kalla det på svenska, 

handlar om att på ett medvetet sätt 

använda elevernas flerspråkighet som 

resurs i undervisningen och låta 

eleverna använda alla sina språk som 

resurs i lärandet. 

Teorier om translaguaging utgår ifrån 

att man ser flerspråkighet som norm. I 

stället för att prata om förstaspråk och 

andraspråk utgår teorierna från att en 

individs alla språk är delar av samma 

helhet.

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid 
Linnéuniversitetet och bedriver skolforskning med fokus på 
flerspråkighet.



Boken ”Transspråkande i praktik och teori”



Boken ”Transspråkande i praktik och teori”



Boken ”Transspråkande i praktik och teori”



Vilka föremål flyter i vatten och vilka sjunker?





Kreativ kommunikation
Olika uttrycksformer möjliggör för arbetslaget att på ett medvetet sätt erbjuda metoder som fungerar 

inkluderande när det gäller barn med annat modersmål än svenska. Med hjälp av estetiska uttrycksformer 

kan man strukturera och begripliggöra innehåll i kommunikationen. Exemplet ”Imse Vimse spindel”

Barnen klättrar som konkretisering av ”klättrar upp för 

trå’n” och spolar vatten som konkretisering av ”spolar 

spindeln bort”

Väggen med barnens våta handavtryck torkar i solen

Bala 

raftan
AAb

pashidan
Khoshk

shodan

Skolverket: läslyfte



Äpple

Apple

Sib

Päron

Pear

Golabi

Banan

Banan

Moz

Sallad

salad

Kaho

Tomat

Tomato

Goje

Tomat

Cucumber

Khiar



•Vad ser du?

•Vad kan man göra här?
Bygga ordförråd

Sang

Khaze

Shakheha

Derakht

Jangal

Barg



Skapa ordlistor till alla rum på din förskola.

Den gemensamma ordbanken:

Hallen/badrummet/ matsalen/ ateljén/byggrummet/ biblioteket  



Mångkulturalitet och interkulturalitet



Hemkultur

Arbetet med begreppet hemkultur handlar om hur alla barn lever i det egna 

hemmet. Med andra ord innebär det något som alla barn har och inte att det 

endast handlar om barn som kommer från andra länder.

● Ett sätt att tolka barnens sammanhang - oavsett vart man kommer ifrån

● Att gå från De andra (där kulturen är främmande) till att utgå från alla barnens 

individuella erfarenheter

● Mångfalden blir det gemensamma (ett arbetssätt med alla barns hemkulturer)



Min Bok!

● Alla barn behöver tillgång till sin 

egen berättelse - oavsett om det 

är i bokform eller berättelse

● Ett samarbete mellan barn, 

pedagog och vårdnadshavare.



Trygghet från första dagen på förskolan

● Förbered med tolk

● Varje barns ryggsäck -

vad innehåller den?

● Information om barnet 

innan familjen börjar

Tips på bra info att ta reda på:

● Vilket modersmål har barnet?

● Vart bor barnet?

● Vart kommer barnet ifrån?

● Har barnet tidigare erfarenhet av 

förskola?

● Har familjen tidigare erfarenhet av 

förskola?



Nyanländas start i förskolan

● Ofta första riktiga kontakten med 

svenska samhället

● Familjerna utgår från deras 

normer och sina värderingar mot 

bakgrund av sina erfarenheter. 

● Pedagogens roll

Tips!

Utse en pedagog som är ansvarig 

för mottagandet av nya familjer, 

personen bör ha/skaffa sig 

särskilda kunskaper om 

mottagandet av nya barn oavsett 

om de är nyanlända eller ej.



Korrekthet

Formulering

Innehåll och tanke

Korrekthet

Formulering

Innehåll och tanke

Likheter och olikheter första och andraspråk

Första språk Andra språk



Det sagdas betydelse för budskap 
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Sagda och osagda budskap

High and low context cultures (Samovar & Porter, 1997, Sueda & Fukuda, 2011).



Icke-verbal kommunikation 

Det är med:

Ansiktsuttryck

Mimik

Ljud

Blickar

Beröring

Rumsliga beteende

Huvudrörelse 

Gester

som yngre barn kan förmedla vad de tänker, känner eller vill. 

Icke-verbal kommunikation ger information och kunskap som kompletterar det sagda.

Källa: Interkulturellt arbete i förskolan 



Språksamtal (Kartläggning)

Fem grundläggande frågor i samtalet med vårdnadshavare:

● Vilket eller vilka språk talas i hemmet?

● Vilka språk vill du att ditt barn skall tala?

● Vad är viktigt för dig som förälder när det gäller ditt barns språkutveckling?

● Vad tycker du att du som förälder kan göra för att utveckla ditt barns språk?

● Vad undrar du över när det gäller barnets språkutveckling?



Möta och ta hjälp av familjerna

Bjuda in: till exempel lässtund och berätta sagor på deras språk, baka och pyssla 
tillsammans med barnen

Sånger: fråga om sånger som de sjunger hemma på deras språk

Youtubeklipp: Barnprogram eller sånger på deras språk

Rätt fakta: om deras språk och traditioner, högtider, mat 

Böcker: böcker de läser på deras språk, läs samma böcker på förskolan på svenska

Fraser/viktiga ord: Fråga om fraser/viktiga ord för barnet på barnets
modersmål

Lär dig hälsningar på deras språk



Språkinventering 



Mångkulturella almanackan

Mångkulturellt Centrum

www.mkalmanackan.se

Arbeta med högtider och olika kulturer i förskolan

https://mkalmanackan.se/


Frukostresa



Hur luktar en högtid?

Vi öppnade paket med bilder på kryddor men använde oss sedan av riktiga 
kryddor som vi tog med till samlingen. Vi luktade på kanel, ingefära och 
nejlikor och smakade russin för att ge barnen en sinnlig upplevelse. Efteråt 
pratade vi om festmat som innehåller dessa ingredienser. Syftet var att 
barnen skulle få upptäcka att samma ingredienser kunde finnas med i 
rätter inom olika kulturella sammanhang, som kanel, nejlika eller russin. 
Både pedagoger och barn var nu vana vid arbetssättet med 
mångfaldskalendern.

Källa: Vi gör olika

- undervisning om mångfald och demokrati i förskolan



Val av böcker, bilder och material i miljöer:

Inspirationsbilder

Bilder på författare

Böcker på olika språk

Material





Flerspråkighet som resurs i förskola

Exempel  - samma ord på olika språk

Läsa böcker på olika språk oavsett talat språk 



Läs samma böcker som vårdnadshavare läser hemma för barnet

Förskolan kan låna böcker från biblioteket på olika språk eller 

be barn med olika språk ta med sig en bok till förskolan.



Att låta barnen lyssna på berättelser och musik på olika språk, att de får berätta 

om och leka med sagofigurer från olika kulturer och traditioner.



Låta språk vara en naturlig del i lärmiljön

Låta kultur vara en naturlig del i lärmiljön



Barnen kan få skriva, rita och måla olika 

typer av bokstäver.





www.window-swap.comWindow swap

Dollar street www.gapminder.org/dollar-street

www.google.se/intl/sv/earthGoogle Earth

http://www.skapaqrkod.seQR-kod

Skype

http://www.window-swap.com/
http://www.gapminder.org/dollar-street
http://www.google.se/intl/sv/earth
http://www.skapaqrkod.se/
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Polyglutt Högläsning





Rummens utformning kan påverka hur barnen lär 

sig skriva och läsa. 

Kuddar i läsrummet för att bjuda in till en läsande 

miljö. Böcker ska ligga framme
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Varför flerspråkighet?

Tidigt flerspråkiga barn utvecklar verbalt 

tänkande och språket som stöd för 

tänkandet i högre grad än enspråkiga 

och tvåspråkigheten i sig leder till ett 

mer flexibelt tänkande vilket i sin tur 

gynnar individens 

problemlösningskapacitet och lättare 

frammanar alternativa lösningar på olika 

problem.

Vygotskij, L. (1999), Tänkande och språk

Lev Vygotskij 1896-1934

filosof, psykolog och pedagog



Tack för att ni lyssnat! 


