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I denna artikel står flerspråkiga barns språkliga 
situation i förskolan i fokus och syftet är att lyfta 
fram och diskutera hur förskollärare kan stödja 
dessa barns möjligheter att utveckla sitt ordför-
råd.

Förskolan ska stimulera såväl barnens muntliga 
språk som deras litteracitetsutveckling, det framgår 
av målen och riktlinjerna i den reviderade läroplanen 
för förskolan (Skolverket 2010). I skollagen slås fast 
att barn i förskolan med annat modersmål än sven-
ska ska ha möjlighet att utveckla både svenska språ-
ket och modersmålet. Det innebär att alla barn ska 
mötas med intresse och respekt för det modersmål 
de har. Nedan görs en genomgång av andras forsk-
ning på området, vilket knyts till min egen forskning 
om språkstimulans i förskolan och hur man kan arbe-
ta med flerspråkighet i förskolan.

Förskolans roll i barns språkutveckling

Förskolan ska vara en plats där barnen får stimulans 
av olika slag, inte minst språklig, och förskollärarna 
har ansvar för att barnen har tillgång till en god språk-
lig lärandemiljö. Förskollärarnas ansvar för att med-
vetet arbeta med att stimulera alla barns språkliga 
utveckling och att göra det på många sätt har tydlig-
gjorts i den reviderade läroplanen för förskolan. Na-

tionella utbildningsinsatser har initierats för att vida-
reutbilda förskollärare och barnskötare i syfte att höja 
medvetenheten på detta område. Det är speciellt 
angeläget att öka kunskapen om de flerspråkiga bar-
nens situation och hur man kan förbättra deras möj-
ligheter att utveckla såväl modersmålet som svenska 
språket. Enligt Scheele, Leseman och Mayo (2010) 
är det vanligare att tvåspråkiga barn är något sena i 
sin språkutveckling än enspråkiga barn, på grund av 
att de exponeras mindre för varje språk jämfört med 
enspråkiga barn som alltid tilltalas och talar samma 
språk. Till detta ska läggas att globala studier visat 
att många invandrare har lägre utbildning och lever 
i mer socialt utsatta miljöer än övriga befolkningen, 
vilket är ytterligare en riskfaktor för barnens möjlig-
heter att lära sig majoritetsspråket (Scheele et al. 
2010). Å andra sidan visar studier att det finns många 
fördelar med att vara flerspråkig. Socialt är det en 
tillgång men det finns även kognitiva och allmänt 
språkligt positiva effekter. Det visar sig i höga presta-
tioner på test som mäter överordnade funktioner och 
uppmärksamhet. Flerspråkiga barn presterar även 
högt på metalingvistiska test, till exempel fonologisk 
medvetenhet (som innebär att kunna urskilja språk-
ljud i ord) och de har mer avancerade uppfattningar 
om skriftspråket än enspråkiga barn (Bialystok, Craik 
och Freedman 2007; Hoff 2012; Wodniecka et al. 




