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Abstract 

The purpose is to study the opportunities and difficulities that preschool teach-

ers identify according to children´s possibilities to develop multilinguality. The 

study has been conducted with qualitative interviews with educated preschool 

teachers at four different preschools. A total of four interviews were conducted 

– two interviewes were held at municipal preschools, and two at private pre-

schools. The result shows that preschool teachers perceive more obstacles than 

opportunities to develop children's multilingualism and say that they lack ex-

pertise in the subject. The preschool teachers state that the mother-language is 

of importance. Further, it is important that the children acquaintance with their 

mother-language is an experience of joy and proudness. It turns out that most 

of the activities at the preschool are held in Swedish and that the majority en-

courage children to use the Swedish language. This indicates that many care-

takers desire for their children to learn Swedish at preschool. 

Keywords: preschool, multilingualism, mother tongue, parental involvement 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder som för-

skollärare uppfattar till en flerspråkig utveckling hos barnen på förskolan, samt 

vilka förutsättningar förskollärare har önskemål om för att verksamheten ska 

kunna utvecklas i detta avseende. Studien har genomförts med kvalitativa in-

tervjuer av utbildade förskollärare på fyra olika förskolor. Totalt gjordes fyra 

intervjuer varav två intervjuer på kommunala förskolor och två intervjuer på 

privata förskolor. Resultatet visar att förskollärarna upplever det som fler hin-

der än möjligheter till att utveckla barnens flerspråkighet och menar att de sak-

nar kompetens kring ämnet. De påpekar samtidigt vikten av att modersmålet 

är betydelsefullt och något som barnen ska känna stolthet över. Det visar sig 

att övervägande aktiviteter sker på det svenska språket på förskolan och att 

majoriteten uppmuntrar barnen till att även prata svenska på förskolan. Detta 

med en påpekan om att det är många vårdnadshavares önskemål att deras barn 

ska lära sig svenska på förskolan.  

Nyckelord: förskola, flerspråkighet, modersmål, föräldrars delaktighet  
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1 INLEDNING  

Dagligen använder nära var femte barn fler än ett språk i förskolan. För att 

barnen ska utveckla både svenska och sitt modersmål krävs det att pedagogerna 

i förskolan har ett förhållningssätt som karakteriseras av nyfikenhet, öppenhet 

och även ett intresse för att lära sig mer om barnens olika språk. Genom att 

intressera sig och på olika sätt uppmuntra barnen att använda sig av både 

svenska och sitt eller sina modersmål ges barnen större möjlighet till att ut-

veckla sina olika språk (Skolverket, 2013).  

Trots skollagens och läroplanens direktiv om hur förskolans verksamhet skall 

bedrivas visar Skolinspektionens granskning att mål och riktlinjer inte upp-

fylls. Skolinspektionens granskning av 34 slumpmässigt utvalda förskolor vi-

sar på att majoriteten av förskolorna som granskats arbetar på ett medvetet sätt 

att uppmuntra flerspråkiga barn till att bara använda sig av svenska i förskolans 

verksamhet. 23 av 34 förskolor saknar samma medvetenhet i arbetet kring bar-

nens egna modersmål. Anledning till att inte arbeta med barnens olika språk 

sägs vara att personalen är osäkra på hur de ska arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling och att de inte har kunskap i hur arbetet i andra språk än 

svenska ser ut (Skolinspektionen, 2017).  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman, liksom språk och identitetsut-

veckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkut-

veckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt mo-

dersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2016, s 7). 

Anne Kultti (2017) beskriver flerspråkighet som en tillgång för barn och sam-

hälle, att flerspråkighet är en term som ska ta hänsyn till många olika innebör-

der och aspekter. Det är ett utmanande arbete där det krävs ett systematiskt 

arbetssätt, kunskap om andraspråkslärande och engagemang hos förskollärare. 

Hon lyfter i sin artikel fram hur undervisning och samverkan med barnens 

vårdnadshavare är två exempel på hur barn lär sig svenska som andraspråk och 

hur de fortsätter utveckla sin flerspråkighet. Undervisning i förskolan sker ge-

nom lekfulla aktiviteter och dessa aktiviteter möjliggör mer generella erfaren-

heter än vad barnen annars upplever i sin vardag. När det gäller samverkan 

med vårdnadshavare är det många gånger missförstånd det handlar om. Peda-

goger upplever att föräldrar med invandrarbakgrund saknar intresse genom att 

inte vara delaktiga i barnens vardag på förskolan, medan föräldrarna uttryckte 
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att de hade ett stort intresse för deras barn utbildning. Problemet beskriver för-

äldrarna med att det finns många hinder då mycket kändes obekvämt när de 

inte alltid förstår det svenska språket.  

Detta examensarbete grundas i mitt intresse för arbetet med flerspråkighet i 

förskolan. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning under studietiden 

men även i mitt arbete i förskolan fått möjlighet att arbeta med barn och fler-

språkighet. Samtidigt som arbetet är utmanande och utvecklande är det många 

gånger svårt att känna sig tillräcklig för alla barn och särskilt när det kommer 

till barn som talar flera språk. Jag kan till viss del förstå problemet med att 

arbeta med andra språk om du själv inte har kunskap kring detta men samtidigt 

ingår det i din professionella roll som förskollärare att ta dig an uppdraget med 

allt vad det innebär. Jag har många gånger fått höra av kollegor; ”Här på för-

skolan pratar vi svenska så att alla kan förstå” Det är en ganska vanlig före-

kommande kommentar på förskolan där det antagligen är bristande kunskap i 

hur du ska arbeta och bemöta barn med flera olika språk. På något sätt är det 

motsägelsefullt om vi ska se till förskolans läroplan och arbetet kring flersprå-

kighet.   

Jag vill med mitt examensarbete skapa mera kunskap kring förskollärares kom-

petens om flerspråkighet och bidra med olika förslag på hur vi i förskolan kan 

arbete och möta barn och deras olika språk i förskolan.  

 

1.1 Bakgrund  

Invandringen till Sverige ökade markant under 1960-talet. Brist på kunskap i 

det svenska språket men även fortsatta kunskaper i sitt ursprungliga språk blev 

ett faktum och en punkt på den allmänna politiska agendan. Språklig och kul-

turell mångfald blev en angelägenhet på såväl arbetsmarknaden som i utbild-

ning. 1975 togs ett riksdagsbeslut om invandrarpolitiken med de ledande orden 

jämlikhet, valfrihet och kultur (Vetenskapsrådet, 2012). Regeringen beslutade 

1979 att kartlägga invandrarbarnens språksituation i förskoleåldern, föreslå åt-

gärder till förändring men även förtydliga rätten till modersmålsträning. Ett år 

senare lades det fram ett förslag, språk och kulturstöd för invandrar- och mi-

noritetsbarn i förskoleåldern. Med detta som utgångspunkt skulle förskolor ar-

beta för att barn får stöd i sitt dagliga umgängesspråk som talas i hemmet. 1987 

kom Socialstyrelsen med ett pedagogiskt program för förskolan och där besk-

rivs förskolans uppdrag med att ge invandrarbarnen möjlighet till att bli två-

språkiga och genom det känna tillhörighet i såväl den svenska kulturen som 

deras ursprungskultur. 10 år senare, 1997 kom förslaget ”Att erövra världen” 

och som senare skulle bli förskolans första läroplan, Lpfö 98 (Lunneblad, 

2018). Där beskrivs invandrarbarnen som barn med utländsk bakgrund. Det är 
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färre kategoriseringar och där barn just beskrivs som barn. Mångfalden av lik-

heter och olikheter nämns, Sverige är ett mångkulturellt samhälle med invand-

ring och detta skall ses som en tillgång i förskolan (Lunneblad, 2018).  

Skolverket (2018) skriver att förutom ökad invandring har Sverige även influ-

erats av språk genom den tekniska utvecklingen och den allmänna globali-

seringen. Sverige diskuteras ibland som ett tvåspråkigt land då engelskan länge 

haft stor påverkan på svenskan och nästan alla har någon kompetens i engelska 

språket dock på olika kunskapsnivåer. Trots att antalet flerspråkiga personer i 

landet har ökat är Sverige ett land som sett sig som enspråkigt mycket länge 

och många gör det fortfarande. Hur du ska förstå och förhålla dig till begreppet 

flerspråkighet är därför många osäkra på trots att vi i Sverige idag har nära 200 

olika modersmål (Skolverket, 2018).  

Den svenska förskolan är flerspråkig och mångkulturell, Sverige har på nat-

ionell nivå anslutit sig till konventioner där barn har rätt till sina språk, sin 

religion och sin kultur. Nationellt fastställda mål skall uppnås genom att Myn-

digheten för skolutveckling stödjer och stimulerar förskolans utveckling i lik-

värdighet och verksamhet (Calderon, 2004). Den mångkulturella förskolan 

stöds av styrdokumenten, i läroplanen för förskolan tydliggörs arbetet genom 

planering, genomförande, utveckling och utvärdering (Skolverket, 2016). 

Centrum är barnets utveckling och lärande men barnet ska inte mätas eller be-

dömas i sina prestationer. Barns kulturella bakgrund ska uppmärksammas på 

ett positivt sätt och deras olika språk ska ses som en tillgång. Förskolans verk-

samhet ska erbjuda alla barn en möjlighet till att utvecklas på sina egna villkor, 

sin egen bakgrund och i sin egen takt (Skolverket, 2016).  

Calderon (2004) beskriver att förskolan för många föräldrar är det första mötet 

med svensk kultur och ses som en kulturell mötesplats som har en central roll 

för tolerans och solidaritet. Förskolans personal behöver därför vara medveten 

om sin roll och förstå hur förskolan på olika sätt kan återspegla det mångkul-

turella samhället. En viktig del är att barnen stimuleras till att använda sina 

språk, då språk, identitet och lärande är sammanlänkade.  

 

1.2 Förskolans styrdokument 

Förskolans läroplan definierar förskollärarens uppdrag med att förskolan ska 

bidra med att barn som har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet 

att utveckla det svenska språket såväl som sitt modersmål. Det är alltså upp-

draget som definieras men inte några konkreta förslag på hur förskollärare ska 

arbeta för att uppnå målen. Förskollärare får då många gånger arbeta utifrån 
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egna föreställningar och erfarenheter om vilka metoder och arbetssätt som fun-

gerar bäst utifrån praktiska överväganden. Dessa praktiska överväganden grun-

dar sig oftast i ideologiska grundval som i sin tur skapas av samhälleliga nor-

mer och värden. Beroende på hur var och en ser på normer och värderingar blir 

arbetet på förskolan olika och många gånger ett problem mellan vad de säger 

och vad de egentligen menar, eller mellan vad de menar och vad de gör. Ett 

problem som kan uppstå är läroplanens flertydiga uppdrag där förskolan ska 

medverka till att barns flerspråkighet utvecklas samtidigt som den svenska för-

skolan i regel är en enspråkig institution. Den samhälleliga normen om att för-

skolan är enspråkig möter den mångkulturella policyn (Skolverket, 2016). De 

enspråkiga och flerspråkiga synsätten kolliderar med varandra, den svensk-

språkiga förskolan har i uppdrag att arbeta flerspråkigt. Utifrån detta sker upp-

draget med flerspråkighet på olika sätt, främst beroende på den enskilda förs-

kollärarens kunskaper, erfarenheter och strategier kring språkets utveckling 

och lärande (Puskás, 2013).  

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Flerspråkighet 

Att ha ett första språk och ett andraspråk har tidigare forskare benämnt som att 

du är tvåspråkig men på senare tid har det begreppet ersatts med benämningen 

flerspråkig. Många individer behärskar fler än två språk, i synnerhet barn som 

har en mamma och pappa med olika språk och där ett tredje gemensamt språk 

talas. Under 2000-talet har därför begreppet flerspråkig definierat personer 

som använder två eller flera språk medan tvåspråkighet avser personer som 

använder sig av två språk (Skolverket, 2018).  

Arnqvist (1993) skriver att barn kan bli flerspråkiga på två olika sätt, du kan 

lära dig två språk samtidigt – simultan tvåspråkighet och du kan lära dig två 

språk vid olika tillfällen – successiv tvåspråkighet. Det är olika faktorer som 

påverkar hur och när barnen lär sig sina olika språk, faktorer som visat sig ha 

ett stort värde för barns språkliga utveckling är att det finns en positiv attityd 

till utveckling av de olika språken.  

1.3.2 Modersmål  

Modersmål och förstaspråk likställs många gånger i språkvetenskapliga sam-

manhang, att modersmålet definieras som språket du tillägnade dig först, detta 

betyder inte att det är ditt förstaspråk/modersmål som du har bäst kunskaper i. 

Många gånger, framförallt när det kommer till immigration så behärskar 

många barn andraspråket bättre än första språket, särskilt om andraspråket är 

majoritetsspråk där barnet växer upp. Beroende på ordningsföljd som barnet 
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exponerats för språken benämns de som första- och andraspråk, detta har 

ingenting med barnens kunskapsnivå i de olika språken att göra, inte heller i 

vilken ordning de har fått lära sig språken. Ett barn kan ha flera första språk, 

oftast då barnet växer upp med föräldrar som har olika språk där båda språken 

exponeras hemma (Abrahamsson och Bylund, 2012).  

Att barn lär sig sitt modersmål innebär mer kunskap än grammatik och ordför-

råd, de lär sig även normer, regler och värderingar som tillhör den kulturen. 

Barnen socialiseras in i ett sätt att leva och får lära att förhålla sig till vad som 

är rätt och fel. Modersmålet är i största avseendet viktigt för barns självkänsla 

och identitet. Identitetsutveckling och språkutveckling går hand i hand och 

barn som har ett utvecklat modersmål och känner trygghet i sig själv utvecklar 

språket genom att lyssna, öva och praktisera i lekfulla former (Calderon, 2004). 

1.3.3 Leken som språkutvecklande  

Skolverket (2013) skriver om språkets funktion och att det handlar om att för-

medla budskap, vi förmedlar våra behov, känslor och attityder till dem runt 

omkring oss genom språket. Hur tar leken gestalt och vad händer i leken när 

barn talar flera olika språk? I förskolans läroplan betonas leken som central 

och viktig för barns lärande och utveckling. Lek kan ses utifrån olika teoretiska 

perspektiv och i förskolan har det länge varit med glasögonen ur en utveckl-

ingspsykologisk syn men även andra teorier som betonar lekens sociala funkt-

ion. Skolverket (2013) framhåller att forskning visar barns lek som något vik-

tigt när det gäller att skaffa kamrater men även en betydelse för språkande och 

språkligt lärande.  

Enligt Hälls (2013) studie om den flerspråkiga fria leken beskriver hon hur 

barn som har begränsade förutsättningar i att använda det verbala språket, helt 

enkelt väljer andra tillvägagångssätt för att samspela och leka. Brister i det 

verbala språket leder många gånger till konflikter, därmed är alla tillgängliga 

språk på förskolan viktiga för leken. En värdefull resurs för det sociala sam-

spelet kan vara att tala flera olika språk. Om de språkliga resurserna inte fun-

gerar visar Hälls (2013) studie på att det är andra uttrycksmedel som blir bety-

delsefulla för barnens lek och samspel. Många gånger utgörs resurserna av 

kroppen, exempelvis att barnen, hoppar, jagar, kryper, dansar, kramas eller 

knuffas. Leken initieras och genereras genom fysiska handlingar i den för-

kroppsligade leken. Vid den fysiska leken framkommer det att ljud och gester 

används som resurser för att samspela och kan ses som lekinviter som leder till 

att lek uppstår. Barns kombination av olika kommunikativa resurser så som 

ljud, tal och rörelser är olika uttrycksformer som barn använder sig av i sin lek.  
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1.3.4 Föräldrars delaktighet  

Alla som arbetar i förskolan vet att inskolningsperioden är en viktig del och 

den som lägger grunden för förtroende och samverkan mellan föräldrar, barn 

och personalen på förskolan. Beroende på föräldrars tidigare erfarenheter av 

svensk förskola, samt deras språkkunskaper i det svenska språket behöver in-

skolningen vara så tydlig som möjligt. För att missförstånd ska undvikas tar 

många förskolor hjälp av tolk vid de inledande samtalen men även under in-

skolningsperioden. Både föräldrar och personalen på förskolan behöver få in-

formation av varandra och då har tolken en betydelsefull roll (Skolverket, 

2013).  

1.3.5 Identitet 

Barn som växer upp med olika kulturer måste få visa sina identiteter, alltså 

vem barnet är eller uppfattar sig som, såväl hemma som i förskolan. Det är av 

stor vikt att de får känna rätten till sitt hela jag. Något som är betydelsefullt för 

barns språkutveckling är att förskolan har flerspråkig personal. Det underlättar 

även samarbetet med föräldrarna och fungerar då som identifikationsobjekt. 

Genom att ha en öppen dialog med alla ges föräldrar en möjlighet till att på-

verka förskolans arbete och planering i stort. Skapa goda förhållanden till barn 

och föräldrar görs genom att möta alla människor med empati, självkännedom 

och tydliga värderingar (Calderon, 2004).  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur förskollärare uppfattar möjligheter och hinder till att 

utveckla barns flerspråkighet i förskolan samt vilka förutsättningar de har för 

att verksamheten ska kunna utvecklas i detta avseende.  

 

1.5 Frågeställningar 

Hur upplever förskollärare att barns utvecklingspotential för flerspråkighet 

synliggörs då de dagligen interagerar med sin fysiska miljö på förskolan? 

Vilka strategier använder sig förskollärare av vid barns språkutveckling och 

vid vilka tillfällen eller vid vilka aktiviteter bedömer förskollärare är de mest 

gynnsamma för en utveckling av flerspråkighet? 

Vilken betydelse för barns utveckling av flerspråkighet anser förskollärare ha 

av aktiv delaktighet från berörda vårdnadshavare?   
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I följande avsnitt redovisar jag tidigare forskning som jag anser är relevant för 

min studies syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen kan bidra med 

mer kunskap och ökad förståelse för min egen forskning och på så sätt skapa 

ny kunskap och lärande. Jag har sammanfattat fem olika avhandlingar där jag 

kortfattat beskriver problemområdet, metod och resultat.  

2.1 Kultti 

Kultti (2012) skriver om; Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande 

och lärande. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i vårt flerspråkiga land där var 

femte barn i förskolan har annat modersmål än svenska. Då förskolan är det 

första steget i utbildningssystemet väcker det ett stort intresse över att förstå 

förskolans roll samt flerspråkiga barns villkor till att tillägna sig språkkun-

skaper från tidig ålder. Kultti (2012) nämner att rapporter från Skolverket visar 

på hur flerspråkiga barn har sämre förutsättningar än barn med svenska som 

modersmål att uppnå målen i grundskolan. Det är då intressant att titta på och 

undersöka villkor och språklighet i miljöer där små barn vistas och kommer i 

kontakt med olika språk för att studera och belysa barnens möjligheter till del-

tagande. 

Kulttis studie (2012) tar sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv för 

att knyta samman individens lärande och utveckling med de sociala och kultu-

rella villkoren. Barns utveckling anses öka då de börjar kommunicera språkligt 

och här har sociala och kulturella sammanhang stor betydelse. Studien tar även 

utgångspunkt i barns perspektiv som betyder ett intresse för vad det är som 

engagerar barnen samt vad som uppmärksammar dem. Genom att studera och 

ta sig an frågan om flerspråkiga barns språkutveckling studeras förskolor som 

språkmiljöer men även som miljöer för utveckling och lärande. Ett teoretiskt 

perspektiv används i studien för att förstå de villkor som finns för flerspråkiga 

barns lärande och utveckling i förskolan. Perspektivet inkluderar begrepp som 

interaktion, kommunikation, deltagande och redskap inom ramen för aktivite-

ter i en specifik institutionell miljö. 

Studiens slutsatser visar på hur gemensamma aktiviteter där barn kan delta på 

olika villkor ges goda förutsättningar för språklig och kommunikativ utveckl-

ing. Genom att barnen får göra aktiviteter i grupp möjliggörs deras språkliga 

och fysiska deltagande genom upprepade handlingar. Vid dessa tillfällen kan 

pedagogen rikta sig till både gruppen samt enskilda barn, detta gör att samtliga 

barn blir delaktiga i förskolans språkliga aktiviteter på det svenska språket. 

Barns deltagande i aktiviteter i förskolan flätas samman till en helhet då barns 
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språkkunskaper innebär mer än att mäta den i form av antal ord eller gramma-

tisk förståelse. (Kultti, 2012). 

2.2 Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams  

Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) har intervjuat 30 förskol-

lärare där studien tar sin utgångspunkt i deras syn på kompetens kring samar-

betet mellan förskola och hemmet. För att upprätthålla samarbetet mellan för-

skola och hem menar förskollärarna att dialog och förtroende mellan parterna 

är viktiga komponenter. Det som kännetecknar mötet med föräldrar och som 

anses nödvändigt för att kunna bygga en relation är främst sociala förmågor, 

som att upprätta och underhålla kontakten, se till att alla är olika individer samt 

att kommunikationen fungerar, med andra ord att skapa tillit och förtroende.  

2.3 Skans 

Skans (2011) studie grundar sig i hur samhällets förändringar speglar sig i of-

fentliga institutioner, han menar på att det är av stort intresse att undersöka hur 

förskolans praktik möter det nya samhället som ständigt är i förändring. Det är 

och blir förändrade villkor och förutsättningar för såväl personalen i förskolan 

som barn och vårdnadshavare. Syftet med studien är att undersöka och analy-

sera didaktiken i en flerspråkig förskola, hur pedagogerna vill arbeta och hur 

de faktiskt arbetar. Utgångspunkten i studien är ur ett sociokulturellt perspektiv 

där språk och tänkande hör ihop, drivkraften i utvecklingen är interaktionen 

mellan individ och dess omgivning. Skans (2011) menar på att han ser försko-

lans kommunikation som grunden till att utveckla ett lärande. Det lilla barnet 

ses som kommunikativt genom att leta kontakt med andra människor runt om-

kring. Genom medfödda egenskaper svarar barn på både verbal och icke verbal 

kommunikation för att skapa och utveckla sociokulturella resurser.  

Skans (2011) har valt att genomföra sin studie med hjälp av en fallstudie kom-

binerad med intervjuer och observationer, detta för att få en mångsidig bild av 

förskolans praktik. Fyra pedagoger intervjuades och syftet var att ta reda på 

deras uppfattningar kring förskolans innehåll och arbetssätt. Med hjälp av in-

tervjuerna skulle det även vara en slags vägledning för val av observationssi-

tuation. Det var delvis strukturerade intervjuer, ett antal huvudfrågor med ef-

terföljande följdfrågor för att svaren skulle specificeras. Tre utav frågorna var 

riktade personligen till den enskilda pedagogen medan övriga frågor riktade 

sig till vad avdelningen arbetade med tillsammans.  

Resultatet av Skans (2011) studie visar hur pedagogarenas svar i intervjuerna 

stämmer överens med deras arbete genom observationerna, i båda metoderna 

framträder det att språket är det mest centrala men det skiljer sig lite i olika 
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sammanhang. Gemensamt som pedagogerna lyfter fram är arbetet med språket 

när det gäller samling och sagoläsning. Vid intervjuerna framkommer det att 

pedagogerna tycker det är viktigt att barnen kommunicerar oavsett vilket språk 

de använder. Gemensamma upplevelser mellan pedagog och barn utmanar för-

skolan till att utveckla kommunikationen, det blir då barnens nuvarande kultur 

på förskolan som är i centrum. Detta ses som en fördel då barnen inte tillskrivs 

speciella kunskaper eller egenskaper utifrån deras bakgrund utan grundar sig i 

det gemensamt upplevda på förskolan. Avslutningsvis menar pedagogerna 

som intervjuats att det viktigaste är att barnen kommunicerar, inte vilket språk 

de använder (Skans, 2011).   

2.4 Skaremyr 

Skaremyrs (2014) studie undersöker vilka kommunikativa redskap nyanlända 

barn praktiserar samt deras deltagande i språkliga händelser. Med detta syfte 

utgår hon från ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande som av-

ser föreningen mellan biologiska resurser och förmågor som erbjuds i den so-

ciala och kulturella miljön. Den mänskliga utvecklingen och det mänskliga be-

teendet påverkas och är beroende av händelser och normer som både är av kul-

turell och social form. Med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv på språk och 

tänkande centreras det att studera människors interaktion med varandra i olika 

sociala kontexter, kultur och språk iscensätts, förkroppsligas och material-

iseras.  

Studiens fokus har riktats mot de språkliga händelserna i förskolan och vad det 

är barnen samspelar om. Genom analysen identifierades sex olika kategorier 

med olika innehåll som en språklig händelse kan innehålla, även vilken funkt-

ion de kommunikativa redskapen har. De identifierade kategorierna är: Refe-

rera till och upprätthålla strukturer i omgivningen, Förhandling om material 

och deltagande, Tillgång till deltagande, Upprätthålla deltagande, Inflytande 

över deltagande och Bekräfta innehåll i deltagande (Skaremys (2014). 

Resultatet av studien visar på hur en kombination av olika kommunikativa red-

skap används av nyanlända barn och att de deltar genom att de hittar på språk, 

blandar språk, uttrycker sig med sin röst men även gester med kroppen. De 

använder sig av metakommunikation som kan beskrivas som ett språk där bar-

net förklarar kort vad som händer i leken. Det framgår även hur barnens delta-

gande ändras under studiens fem månader, från att vara en kroppslig och fysisk 

form till att bli mer verbal. Användandet av kommunikativa redskap visar på 

olika typer av deltagande som möjliggörs för barnen i exempelvis aktiviteter 

och rollek som finns i förskolan (Skaremyr, 2014).  
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2.5 Ljunggren  

Ljunggren (2013) vill med sin studie belysa och förstå hur olika situationer på 

en flerspråkig förskola ger barnen möjlighet till kommunikation. Hon menar 

på att barnen i förskolan behöver ges utrymme för kommunikation och samspel 

med varandra för att kunna utveckla förmågor som att kommunicera, leka med 

ord och sätta sig in andras perspektiv. Där av är intresset stort och relevant att 

ta reda på hur och när förskolan ger barnen detta utrymme. Studien tar sin ut-

gångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv där vikten betonas på samspel i 

kontexten som den ingår. Interaktionen ses som grundläggande i allt lärande 

och något som är avgörande för den mänskliga utvecklingen. 

Metodvalet är huvudsakligen observationer men kompletteras med semistruk-

turerade intervjuer med förskolans personal.  Intervjuerna hade grundfrågor 

men även utrymme för att personalen själva kunde utveckla eller ta upp andra 

saker, så kallad semistrukturerad intervju. Ljunggren (2013) påpekar att studi-

ens fokus är erbjudandet till kommunikation mellan barnen men att intervju-

erna ändå har ett värde, då ofta pedagogernas val i erbjudanden till kommuni-

kation blir synliga och där av betydelsefullt för studiens syfte. Hon menar på 

att intervjuerna kan hjälpa henne att se på observationerna ur olika perspektiv.  

Ljunggren (2013) har studerat lekens och måltidens erbjudanden till kommu-

nikation. Lekar som hon valt ut visar på en variation och är aktionslek, kon-

struktionslek och lek med pussel och spel. I hennes observation ”Lek på mat-

tan” (Ljunggren, 2013, s. 77) är det förskolans inredning som bjuder in till lek, 

på en av mattorna finns en avbildad världskarta. Tanken med mattan är i första 

hand inte tänkt som en leksak men just vid den tidpunkten uppstår en intressant 

lek och nya kommunikationsmöjligheter. Mattans olika symboler ger barnen 

idéer om vad de ska leka och nya ord används med hjälp av mattan. Mot slutet 

av observationen låtsar ett av barnen att mattan är ett hav då barnet lägger sig 

ner och simmar på den. Mattan kan här ses som en del av fantasilek men även 

en fysisk rörelselek. Måltidens erbjudande till kommunikation visar sig i olika 

former beroende på om det är frukost eller lunch som serveras. Frukosten ses 

som det tillfälle barnen samtalar mest med varandra, de slipper vänta och kan 

börja prata direkt när de satt sig vid bordet till skillnad från lunchen då ett av 

barnen har i uppgift att säga varsågoda innan de kan börja äta. Vid matsituat-

ionerna i förskolan tar pedagogerna tillfälle att arbeta med språket genom att 

sätta ord på det som omger matstunden, viktigt att tänka på är dock att det ska 

vara lugn och ro samtidigt. Barnen i interaktion tillsammans och artefakter runt 

måltiden är bidrag till att barn erbjuds kommunikation vid matsituationerna, 

olika sorters samtal leder till lärande och utveckling (Ljunggren, 2013).  
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3 TEORI 

I min studie har jag valt att utgå från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Perspektivet utgår från att människan lär sig i interaktion med varandra i olika 

sociala sammanhang. Då förskolan är en plats för lek, lärande och interaktion 

och som ska lägga grunden för barns utvecklig och lärande tycker jag att detta 

perspektiv passar bra för studiens syfte och frågeställningar. Jag kommer pre-

sentera det sociokulturella perspektivet och tillhörande begrepp i följande ka-

pitel.   

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij (1896–1934). 

Det som intresserade honom var hur människan genom arbete och gemensam 

verksamhet i olika tillämpningar kan omskapa världen och hur detta formar 

oss som människa. Han menade på att människan i samspel med andra under 

sociala och kulturella erfarenheter formas som kommunicerande, tänkande och 

kännande. En av Vygotskijs utgångspunkter är att människan är både en kul-

turvarelse och en biologisk varelse, det vill säga den biologiska utvecklingen 

följer barnet väldigt lika oavsett vart du bor medan den sociokulturella faktorn 

påverkas av din omgivning och kommunikationen runt omkring barnet. Nyck-

elrollen för den sociokulturella utvecklingen är i hög utsträckning språket (For-

sell, 2011).  

3.2 Mediering av redskap 

Ett av de grundläggande antagandena inom det sociokulturella perspektivet är 

mediering av sociala handlingar, han skiljer mellan psykologiska och fysiska 

redskap (artefakter). Artefakter kan ses likt föremål som människan skapat, ett 

slags hjälpmedel som har en betydelse för utveckling och lärande, exempelvis 

en hammare för att slå i en spik. Psykologiska redskap är det vi använder för 

att kommunicera och tänka med, exempelvis vårt alfabet och siffersystem. 

Språket är det viktigaste redskapet, det är så människan blir delaktig i andras 

perspektiv och det är genom språket människan förmedlar erfarenheter (For-

sell, 2011).  
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3.3 Den närmaste utvecklingszonen 

Det mest kända begrepp för Vygostkij är den närmaste utvecklingszonen. Säljö 

(2013) beskriver Vygotskijs begrepp: den närmaste utvecklingszonen som ge-

nom att behärska vissa kunskaper och färdigheter är det nära att behärska andra 

kunskaper och färdigheter. Avståndet mellan det som du klarar av på egen hand 

och det som du klarar av med stöttning av andra definieras som utvecklingszo-

nen. Genom att stötta barnet hjälper du barnet framåt.  

Sandvik och Spurkland (2015) beskriver utifrån Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv att stöttandet kan ses som en vägledning för barnet, gemensamt för 

all stöttning är att den är tillfällig och att den försvinner när barnet klarar sig 

utan den. För att du som förskollärare ska veta hur du kan stötta barnet är det 

av vikt att du vet vart barnet befinner sig språkligt, detta för att veta hur du ska 

stötta men även uppmuntra barnet i olika situationer. Fokus blir då inte bara på 

vad barnet kan just nu utan vad barnet kommer klara av inom den närmsta 

tiden, på detta sätt kan du få en bredare bild av barnets utveckling under tiden 

på förskolan. I ett sociokulturellt perspektiv ses läraren och vuxnas handlingar 

som betydelsefulla när det gäller barns utveckling och lärande.  

3.4 Språket  

Sandvik och Spurkland (2015) beskriver utifrån det sociokulturella perspekti-

vet att de flerspråkiga barnen är på väg, de är på gång framåt mot en utveckling. 

De menar att flerspråkiga barn inte är språklösa för att de inte pratar på 

svenska, det är den enspråkiga förskolläraren som inte har tillgång till det som 

barnet säger på sitt språk. Förskolans personal måste skaffa sig kunskap om 

hur de kommunicerar för att undvika tanken om att de flerspråkiga barnen inte 

har något språk och att detta blir ett problem i gruppen. Barn lär sig språk på 

olika sätt men oavsett vilken inlärningstyp barnet är behöver de vuxna på för-

skolan arbeta med språkmiljön, en miljö där barnen möter olika språksituat-

ioner och som motiverar till att använda sig av språket. Oberoende av barnens 

kulturella bakgrund är samtalet och att prata med varandra grunden för lärande 

och socialisering.  
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4 METOD 

I följande avsnitt kommer jag beskriva studiens valda metod, kvalitativa inter-

vjuer och varför jag valde just den metoden. Jag kommer att presentera inform-

ation om studiens deltagare och hur jag har gått tillväga med min datain-

samlingsmetod och genomförande. Avslutningsvis redogör jag för studiens re-

liabilitet och validitet samt etiska överväganden.  

4.1 Metodval  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod bestående av 

semistrukturerade intervjuer. Christoffersen och Johannessen (2015) menar på 

att det är mest lämpligast att använda sig av kvalitativa intervjuer när du som 

forskare vill få fram människors erfarenheter och uppfattningar. Bryman 

(2011) beskriver att den kvalitativa intervjun gärna få röra sig i olika riktningar 

då detta ofta visar på kunskap om de intervjuades upplevelser och därmed vik-

tig och relevant för forskningen. Den kvalitativa studien blir på detta sätt flex-

ibel och ger ofta detaljerade svar som jag som forskare är ute efter. Jag vill 

med min forskning undersöka hur förskollärare uppfattar möjligheter och hin-

der till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan samt vilka förutsättningar 

de har för att verksamheten ska kunna utvecklas och tror att just denna metod 

passar bra till det. Genom semistrukturerade intervjuer vill jag få så breda svar 

som möjligt med hjälp av respondenternas berättelser om egna upplevda erfa-

renheter kring arbetet om flerspråkighet i förskolan.  

4.2 Deltagare 

Bryman (2011) skriver om målstyrda urval, där forskaren har som mål att på 

ett strategiskt sätt välja ut sina deltagare till undersökningen genom att välja ut 

dessa personer så de passar in på de formulerade forskningsfrågorna. I min 

undersökning har jag valt att intervjua förskollärare då jag vill att alla deltagare 

har samma bakgrund när det gäller utbildning. Nu i efterhand när jag gjort mina 

intervjuer visar det sig även att de fyra deltagarna har den gemensamma näm-

naren, lång erfarenhet i yrket dvs. 11–24 år som verksamma förskollärare. För-

skollärarna arbetar i samma kommun men två är verksamma på kommunala 

förskolor medan de andra två arbetar på privatägda förskolor. Det blev just 

denna uppdelning då jag efter mina förfrågningar fick svar om medverkan av 

just dessa förskollärare. 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver metoden kvalitativ som mer 

flexibel och tillåter därmed mer spontanitet mellan mig som forskare och de 

deltagande i intervjun. Med en kvalitativ metod utgår intervjun från mer öppna 

frågor där deltagarna har möjlighet till att svara fritt och mer utförligt och de-

taljerat i sina svar. Utgångspunkten för en semistrukturerad intervju bygger på 

en slags intervjuguide, med öppna frågor utan formulerade svarsalternativ. 

Bryman (2011) menar att intervjuguiden kan ses som en minneslista över de 

frågeställningar som ska beröras under intervjun och med hjälp av dem göra 

det möjligt att få rätt information av de intervjuades upplevelser i det berörda 

ämnet. Vid utformningen och formuleringen av intervjuguiden är det av vikt 

att inte gå in med alltför många förutfattade meningar utan formulera frågorna 

på ett sätt att det finns utrymme för nya synsätt och idéer.  

Bryman (2011) skriver vidare att det bör finnas ett visst mått av ordning i frå-

gorna samtidigt som jag måste vara medveten om att ordningen kan ändras 

under intervjuns gång. Tänka på att formulera frågorna så det underlättar sam-

manställningen av svaren men också tänka på att inte vara för specifik i frå-

gorna. Christoffersen och Johannessen (2015) nämner vidare att det är en för-

del med en viss standardisering vid intervjuer, alltså att alla informanter tillde-

las samma frågor. Senare när intervjuerna ska sammanställas är det enklare då 

jag kan jämföra informanternas olika svar då samma frågor ställts. Kvalitativa 

intervjuer har till syfte att förstå eller beskriva något, för att kunna tolka det 

som beskrivs bör det framkomma beskrivningar om informanternas vardags-

värld på förskolan i intervjuerna. 

Jag har med denna kunskap om den kvalitativa metoden tagit till mig olika 

aspekter och efter det utformat en slags intervjuguide (som finns bifogad som 

bilaga 3). Frågorna är utformade så att deltagarna kan svara på ett öppet sätt 

men även en viss ordning. Intervjuguiden börjar med frågor kring erfarenhet i 

yrket samt hur barngrupperna ser ut när det gäller olika språk, vidare ställs det 

frågor om hur arbetet ser ut idag med just flerspråkighet och varför det ser ut 

så. Intervjun avslutas med tillfälle för övriga frågor samt sådant som jag undrat 

över under intervjuns gång, då jag inte tidigare har velat avbryta med mina 

frågor då detta kan bli ett störningsmoment. Alla informanter har tilldelats 

samma intervjuguide så att jag på ett enkelt sätt sedan kan sammanställa sva-

ren. 

4.4 Genomförande  

Först av allt utformade jag ett informationsbrev (bilaga 1) där jag presenterade 

mig och min studie samt studiens syfte. Därefter skrevs en samtyckesblankett 



Möjligheter och hinder till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan  Sara Melzén 

15 

 

(bilaga 2) till deltagande i studien samt en intervjuguide (bilaga3) för kom-

mande intervjuer. Dessa tre dokument skickades till min handledare som i sin 

tur godkände dessa innan jag kunde fortsätta. Efter godkännande av de tre bi-

lagorna började jag med att kontakta kommunens förskolechefer, det är en 

mindre kommun där det finns både kommunala och privatägda förskolor. Jag 

valde att kontakta både kommunal och privat då jag vet att det ser väldigt olika 

ut vad det gäller antalet flerspråkiga barn på förskolorna och samtidigt nå ut 

till att fler förskollärare kunde tänkas att medverka. Kommunens förskolechef 

skickade själv ut förfrågningar till de behöriga förskollärarna medan jag kon-

taktade förskollärarna på den privata förskolan. Jag fick snabbt svar från båda 

och intervjuade två förskollärare från den privata förskolan och två förskollä-

rare från den kommunala förskolan då det var just den uppdelningen som blev 

efter att jag fått svar från förskollärarna om att delta. Efter att ha pratat med de 

berörda förskollärarna via mejlkontakt bestämdes det med samtliga att vi 

skulle träffas på deras respektive arbetsplats på en tid som passade dem, alla 

deltagarna fick intervjuguiden skickad till sig via mejl så att de kunde förbe-

reda sig inför intervjuerna (se bifogad bilaga nr. 3). Inför varje intervju presen-

terade jag mig och studiens syfte. Vid alla enskilda intervjuer satt vi avskilt i 

lugn och ro, intervjuerna spelades in via ljudupptagning på min telefon.  Bry-

man (2011) menar att inspelning av intervjuer ger många fördelar, bland annat 

att jag som forskare upprepade gånger kan lyssna på svaren och därmed göra 

en noggrann analys av vad som sagts. När intervjuerna var klara transkribera-

des allt material ner på min dator och därefter analyserades materialet till vad 

som senare blev mitt resultat.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är omdiskuterade begrepp när det gäller kvalitativa 

undersökningar. Reliabilitet står för undersökningens tillförlitlighet och är be-

roende av hur det mäts medan validitet är en bedömning av undersökningens 

slutsatser och hur de hänger ihop eller inte. Forskare har diskuterat begreppen 

i relation till kvalitativ forskning och har två olika slags ståndpunkter att utgå 

från, den ena är anpassning av begreppen reliabilitet och validitet där man vill 

lägga mindre vikt på frågor som rör mätning utan att ändra begreppets bety-

delse. Den andra ståndpunkten har diskuterats gällande om den kvalitativa stu-

dien ska granskas utifrån andra kriterier än den kvantitativa studien samtidigt 

som de menar på att det i så fall måste vara likvärdiga begrepp till det som 

reliabilitet och validitet utgör. Genom denna bedömning kan det finnas fler än 

en beskrivning eller tolkning av den sociala verkligheten. Förslag till en be-

dömning av kvalitativ studie behöver då uppfylla två kriterier och det är till-

förlitlighet och äkthet.  
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Tillförlitligheten har fyra delkriterier som består av trovärdighet, överförbar-

het, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten står 

för andras människors acceptans vad det gäller forskningens resultat, det måste 

finnas en trovärdighet i resultatet som visar på att du som forskare har genom-

fört studien i enlighet med de regler som finns samt att resultaten du kommit 

fram till rapporteras till de som deltagit i studien för att du ska få bekräftat att 

det du uppfattat av verkligheten är på rätt sätt. Överförbarhet kan sammanfattas 

med att fylliga och täta beskrivningar ska framställas och genom detta skapa 

en bred redogörelse som en slags databas där resultaten kan bedömas i hur 

överförbara de är till en annan miljö, alltså att forskningsresultat kan jämföras 

med tidigare forskningsresultat som utförts med samma metoder. Pålitlighet 

betyder ett granskande synsätt där du säkerställer forskningsprocessens alla fa-

ser. Det sista delkriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, det innebär att 

forskaren ska visa på och säkerställa att hon eller han har agerat i god tro och 

inte lag sina egna värderingar i utförande och slutsats av studien (Bryman, 

2011).  

Äkthet har som tillförlitlighet också kriterier. Dessa gäller mer generella frågor 

i allmänhet exempelvis om undersökningen visar en rättvis bild av deltagarnas 

olika åsikter och uppfattningar och om deltagarna fått en bredare bild av sin 

egna sociala situation men även andras. Undersökningen kan leda till att med-

verkande fått möjlighet till att förändra sin situation på olika sätt. Äkthetskri-

terierna ses många gånger som utmanande men har samtidigt ett mindre infly-

tande (Bryman, 2011).   

I min studie är respondenterna verksamma i förskolan som utbildade förskol-

lärare, de besitter kunskap kring förskolans arbete både i teori och praktik. Ut-

ifrån tillförlitlighetens fyra aspekter visar min studie på trovärdighet då det är 

informanternas egna upplevda erfarenheter som framkommer i intervjuerna. 

Allt material är inspelat vilket har gett mig en bred bild av respondenternas 

svar och jag har kunnat lyssna på svaren flera gånger då det kan finnas tillfällen 

som är mer klara än andra. Detta har även gjort att jag har kunnat koppla mitt 

eget resultat till tidigare forskning. Min studies pålitlighet uppfyller kraven då 

jag på ett tydligt och korrekt sätt har genomfört min studie utifrån alla de steg 

som ska göras, så som informationsbrev, samtyckesblankett och intervjuguide. 

Allt i samråd och godkännande från min handledare. Det sista kriteriet är möj-

lighet att styrka eller konfirmera, min studie har utförts i god tro om att respon-

denterna svarar och berättar sanningsenligt utan att jag lägger till mina egna 

värderingar i det som sagts.  Äktheten i min studie visar en rättvis bild av de 

fyra intervjuade pedagogerna, utifrån studiens syfte har jag valt ut mina re-

spondenter med passande frågor för att få ett så tydligt och rättvist resultat som 

möjligt. Samtliga förskollärare som intervjuat har även den gemensamma näm-

naren lång erfarenhet i yrket, vilket styrker studiens äkthet.  
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4.6 Etiska aspekter 

Det finns fyra huvudkrav som är grundläggande som individskyddskrav när 

det gäller forskning och det är informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet. Vid informationskravet ska forskaren in-

formera om studiens syfte till samtlig berörda i den kommande undersök-

ningen, informationen kan vara mer eller mindre detaljerad men i stora drag 

ska det beskrivas hur undersökningen ska gå till. I informationen ska det 

framgå undersökningens vinster, alltså att ny kunskap upptäcks, detta för att 

deltagarna ska känna sig mer motiverade till att delta (Vetenskapsrådet, 2017) 

Samtyckekravet betyder att de som deltar i studien själva har rätt till att be-

stämma över deras deltagande. Jag som forskare behöver innan intervjun ha 

samtycke för deras medverkan och samtidigt informera om att när som helst 

under studiens gång kan avbryta sitt deltagande utan att detta får negativa följ-

der (Vetenskapsrådet, 2017). 

Mitt informationsbrev (se bilaga 1.) skickades ut 1–2 veckor innan själva in-

tervjuerna ägde rum. Jag presenterade mig själv samt min studie och studiens 

vinster. I informationsbrevet fanns även information om hur studien skulle gå 

till och att det beräknades ta ca 30 minuter per intervju. Samtidigt informerades 

det om att deltagandet är helt frivilligt och att du när som helst kan avbryta din 

medverkan. Inför varje intervju hade jag med mig en samtyckesblankett (se 

bifogad bilaga 2.) där varje respondent fick skriva under innan vi påbörjade 

intervjun.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommer i undersök-

ningen så som personuppgifter ska ha största möjliga konfidentialitet så inte 

obehöriga kan ta del av den. Etiskt känsliga uppgifter ska vara praktiskt omöj-

ligt att som utomstående komma åt, det vill säga att alla uppgifter som kan 

identifieras till personer ska antecknas, lagras och avrapporteras så ingen kan 

komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är något som jag har in-

formerat alla om respondenter om och att namn på pedagoger, förskolor eller 

andra personliga uppgifter inte går att identifiera i mitt arbete. Allt material har 

förvarats på ett säkert sätt där inga utomstående kan ha tillgång till informat-

ionen.  

Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter från forskningen endast 

får användas till forskningens ändamål. Kommersiellt bruk och andra icke-ve-

tenskapliga syften är inte tillåtna (Vetenskapsrådet, 2017). Även detta är något 

som jag ha informerat samtliga deltagare om i mitt informationsbrev men även 

innan varje intervju har börjat. 
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5 RESULTAT 

I denna del kommer jag redovisa resultatet. Jag har valt att benämna de inter-

vjuade förskollärarna och avdelningarna med fiktiva namn och siffror, nedan 

görs en redovisning av förskollärare samt avdelningar. Jag kommer att redo-

visa med hjälp av mina frågeställningar där jag har sammanställt relevant data 

under respektive frågeställning. Efter varje frågeställning görs en narrativ be-

rättelse av svaren som jag har fått fram genom mina intervjuer av de fyra olika 

förskollärarna. Svaren är uppdelade efter avdelningar för att jag tycker att det 

blir ett överskådligt sätt att läsa det på. Avslutningsvis analyseras resultatet 

under fyra olika kategorier som är utformade efter forskningsfrågorna.  

Anna på avdelning 1 är på en kommunal förskola och har varit verksam förs-

kollärare i 11 år. Hon arbetar på en 1–2-årsavdelning där det finns åtta barn 

varav tre barn har fler än ett språk.  

Elin på avdelning 2 är på en kommunal förskola och har varit verksam förs-

kollärare i 11 år och hon arbetar på en 3–4-årsavdelning där det finns trettio 

barn varav sex barn har fler än ett språk.  

Malin på avdelning 3 är på en privatägd förskola och har varit verksam förs-

kollärare i 19 år och arbetar på en 5-årsavdelning där det finns åtta barn varav 

sju barn pratar fler än ett språk.  

Sofia på avdelning 4 är på en privatägd förskola och har varit verksam som 

förskollärare i 24 år. Hon arbetar på en avdelning med 4-åringar där det finns 

elva barn varav nio stycken barn har fler än ett språk.  

5.1 Hur upplever förskollärare att barns utvecklingspot-

ential för flerspråkighet synliggörs då de dagligen 

interagerar med sin fysiska miljö på förskolan? 

Avdelning 1 

Anna säger att hon inte tycker att det synliggörs tillräckligt på förskolan. Det 

hon kommer på är att de har är en karta med de olika ländernas flaggor på. Ett 

projekt som barnen hade var att de fick välja en flagga som de sedan fick måla, 

detta var inte barnen i hennes grupp som är ett och två år utan de äldre barnen 

på förskolan. Flaggorna valdes utifrån barnens önskemål vilket ofta resulterade 

i färgglada flaggor. I samband med att det målades flaggor pratades det om 

vart landet låg och om det fanns något barn som kom därifrån. Något som per-

sonalen har diskuterat är att sätta upp en välkomstskylt där ordet välkommen 

står på olika språk.  
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Vidare berättar hon att det finns en arabisktalande tjej som är anställd för att 

utveckla sitt svenska språk på förskolan och att hon många gånger hjälper till 

med det arabiska språket i barngruppen. Anna beskriver att hon läser på ara-

biska för de barnen som har det språket, pratar och förklarar olika saker när 

barnen inte förstår. Detta kan ske när som helst som samling, vid instruktioner 

eller i den fria leken.  

 

Avdelning 2 

Det första som Elin nämner är att det finns böcker på förskolan som är på olika 

språk, även olika ord på barnens språk, ibland är orden uppsatta på väggarna 

och ibland nedtagna för att ligga tillgängliga på ett bord för barnen. De har 

även tagit fram QR-koder. En QR-kod är en slags streckkod som barnen med 

hjälp av en läsplatta scannar in och kommer vidare till exempel en sång, bok 

eller ett videoklipp. På Elins avdelning har de med hjälp av QR-koderna tagit 

fram sagor och räkneramsor på barnens olika språk. Böckerna och QR-koderna 

är synligt material på förskolan och finns tillgängligt för alla barnen.  

Elins avdelning har en arabisktalande tjej anställd, hon är där för att utveckla 

sitt svenska språk. Elin menar att det till 90 procent är till god hjälp samtidigt 

som hon förklarar att jag inte kan svara till hundra procent på att det som sägs 

är korrekt eftersom jag inte förstår om hon har uppfattat allt rätt. Den arabisk-

talande tjejen läser gärna för barnen på arabiska men är även till stor hjälp om 

något barn är ledset eller inte kan göra sig förstådd.  

Elin menar vidare på att det största fokus ligger på att utveckla barnens svenska 

språk i förskolan och att detta görs genom de dagliga aktiviteterna på förskolan.  

 

Avdelning 3 

Malin förklarar hur hennes avdelning precis startat upp i nya lokaler och att 

mycket är under uppbyggnad. Än så länge är det inte mycket som visar på 

deras flerspråkiga barngrupp och hon beskriver att det känns svårt många 

gånger. Jag behöver få hjälp med den biten för jag vill att det ska bli rätt, säger 

Malin. Hon förklarar att hon behöver ha någon kunnig i språken som finns i 

barngruppen för att det ska bli korrekt. Malin vill t.ex. sätta upp olika ord på 

barnens språk då många av barnen gärna vill skriva, tanken är att barnen ska 

lära sig att känna igen de olika orden.   

Fokus har nog mest varit det svenska språket då det är språket som barngrup-

pen har gemensamt. Vi har försökt leka fram saker med sådant som intresserar 

barnen, just nu är det mycket siffror som intresserar dem. När vi så småningom 
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får en Ipad är tanken att använda sig av olika appar som kan främja barnens 

språk, det är det enda sättet som Malin kan komma på att göra det på.  

Avdelning 4 

Sofia berättar att hon inte tycker att det synliggörs vidare mycket när det gäller 

den fysiska miljön. Det hon kan komma och det hon nämner är att det finns 

böcker på olika språk samt information. Informationen är då inte riktad till 

barnen utan mer till vårdnadshavare. Böckerna som finns är till för att visa på 

att barngruppen har olika språk och att barnen genom det kan känna en stolthet. 

Varken jag eller min kollega kan läsa på andra språk än svenska och engelska 

säger Sofia.  

Vidare förklarar Sofia att hennes barn börjar bli äldre och att dem på senare tid 

har visat ett intresse för text, så deras nästa steg är att försöka skriva ut ord på 

barnens olika språk. Hon tänker att hjälp finns att tillgå med villiga vårdnads-

havare och en del hjälp kan fås av förskolans flerspråkiga personal.  

Sofia menar på att hon tror att det är två saker som påverkar barnen till att 

utveckla sina språk. Det första är att barnen får träffa intresserade pedagoger 

och det andra är att det är en stor tillgång att ha tvåspråkig personal anställd på 

förskolan.  

5.2 Vilka strategier använder sig förskollärare av vid 

barns språkutveckling och vid vilka tillfällen eller 

vid vilka aktiviteter bedömer förskollärare är de 

mest gynnsamma för en utveckling av flerspråkig-

het? 

Avdelning 1 

Anna berättar om olika sorters hjälpmedel som finns att tillgå på deras förskola. 

Hon nämner att de använder sig av TAKK, tecken som alternativ och komplet-

terande kommunikation. Detta är något som används vid samling, det är då vi 

kan fånga barnen, säger Anna. Hon berättar även att det går att använda sig av 

tecken i leken, barnen tar efter direkt och upplevs tycka det är roligt. Sånger är 

bra och att använda sig av bilder, att vi tänker på att prata tydligt men även 

upprepa det vi sagt, det är viktigt.  

De använder sig även av något som kallas för Bornholms modellen, ett material 

för språkinlärning hos barn. I detta arbete ingår något som heter polyglutt, 

Anna beskriver det som en app med massor av böcker som finns tillgängliga 

på många olika språk. Alla böcker finns inte på alla språk men många finns, vi 

brukar koppla upp Ipad på vår projektor så alla kan se bättre och följa med. 
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Boken är upplagd så att man kan lyssna på ett språk och samtidigt ha ett annat 

språk på texten så vi pedagoger ändå kan hänga med, förklarar Anna.  

Vid situationer som maten och samling upplever Anna som gynnsam för bar-

nens språkutveckling men leken är nog ändå den aktivitet som är mest gynn-

sam. Där utbyter de mycket både genom språket och sitt kroppsspråk. Anna 

avslutar med att säga att det är av vikt att hela tiden samtala och föra en dialog 

med barnen.  

 

Avdelning 2 

Elin börjar förklara att språkutveckling är något de arbetar aktivt med då detta 

är ett av kommunens prioriterade mål för förskolan. De har så kallade språk-

samlingar varje vecka. När det är språksamling försöker vi ha mindre grupper 

om fyra till åtta barn och det fungerar bra, säger Elin. Just nu arbetas det 

mycket med rim, ramsor och barnböcker. Vi har även arbetat med fonomix, ett 

material som ska hjälpa barnen att känna igen olika språk- och pratljud. Barnen 

är väldigt intresserade och lättfångade och tycker det är roligt med språksam-

lingar, de gillar att läsa böcker. Dem har jobbat mycket med vännerna i kung-

askogen där temat är värdegrunden, alla är vi olika och olika är bra. Elin för-

klarar hur barnen gärna berättar och reflekterar tillsammans över det som bar-

nen gjort eller varit med om.  

När det gäller andra språk menar Elin på att det sker i diskussioner nu när bar-

nen är lite äldre, det kan handla om olika saker t.ex. när vi sitter och äter eller 

läser en bok tillsammans. Att då ta tillfälle att fråga barnen om olika saker och 

vad det betyder på det barnets språk. De använder sig av sitt modersmål i leken 

tillsammans med andra barn som har samma språk, då blir det väldigt påtagligt 

nu när de är äldre.  

Något som Elin beskriver är hur hon ser en skillnad på om barnen är i stor 

grupp eller i mindre grupp. Hon menar att barnen öppnar upp sig mer i mindre 

grupp och kanske att det kan bero på tryggheten. Det blir extra påtagligt med 

de flerspråkiga barnen, dem har lättare för att prata när vi är i mindre grupp. I 

stor grupp säger sällan de flerspråkiga barnen något men vi kan se på kropps-

språket och mimiken att barnen hänger med och att de tycker saker vi gör är 

roligt. Det är svårt när jag inte förstår till hundratio procent om barnen hänger 

med på det jag säger och det är självklart frustrerande både för dem och för 

mig, säger Elin.   

Det är en rikedom att kunna flera språk. Barn med samma språk har den ge-

mensamma nämnaren i just språket, jag menar att språket ska ses som en kom-

petens och med det kunna glädja varandra, avslutar Elin.   
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Avdelning 3  

Just nu arbetar vi med bokstäver, intresset har vuxit fram bland barnen, förkla-

rar Malin. Ett av barnen har ett stort intresse för just bokstäver och detta är 

något som har smittat av sig till de andra barnen. Barnen skriver sina namn och 

jämför sina bokstäver med varandra. Vi använder oss även av grön flagg, ett 

pedagogiskt verktyg som arbetar med hållbar utveckling i den dagliga verk-

samheten på förskolan. Vi har precis valt ett nytt tema säger Malin och förkla-

rar hur hon kände att detta kommer bli komplicerat men sen kom idén med att 

välja matlagning och bakning. Barnen har visat ett intresse när det gäller att 

baka och detta var något som Malin tänkte på. Mat är något som alla kan sam-

las kring, mat är gott och där får vi in orden, vi gör någonting tillsammans. Det 

blir förhoppningsvis ett tema som vi alla kan samlas kring, kanske att vi kan 

bjuda in föräldrar. I bakning och matlagning märks inte språkskillnaderna, Ma-

lin tror att detta blir ett bra tema att fokusera på tillsammans och hon tror även 

att barnen lär sig bäst av att göra saker.  

Andra aktiviteter som är gynnsamma för den flerspråkiga utvecklingen är mu-

sik, det är något som barnen lyssnar mycket på. I leken och i spel, det spelas 

mycket spel på avdelningen, där kan vi räkna och säga färger på barnens olika 

språk. Matsituationen är gynnsam men även samlingar. Malin beskriver hur 

hon framför allt värdesätter att barnen gör saker tillsammans, leker, spelar, 

pusslar, målar. Det bygger mycket på vänskap, humor och skratt, alla ska 

kunna vara med och att vi accepterar varandra sen kommer språket efter hand. 

Språket är egentligen inte prioritet utan att vi ska ta hand om varandra.  

Avdelning 4 

Sofia menar på att först och främst är det viktigt att dagligen prata om att vi 

har olika språk, att barnen ska känna en stolthet över sitt eller sina språk och 

sitt ursprung. Att vi i förskolan hela tiden visar ett intresse, t.ex. det här heter 

penna på svenska vad heter det på ditt språk? Att vi på förskolan alltid använ-

der de rätta orden och de rätta begreppen, inte förenkla som många tror ska 

hjälpa barnen, jag tror närmare att vi stjälper dem. Då lär vi barnen något fel-

aktigt som dem sedan ska lära om, jag tycker att vi ska lära barnen rätt från 

början. Inte säga ”pippi” istället för fågel eller ”vovve” istället för hund. Detta 

gäller generellt, inte bara flerspråkiga barn utan det gäller alla barn, menar So-

fia. Likadant ska vi inte undvika att använda svåra ord eller begrepp för att 

barnen anammar det lättare än vad vi tror. Du kanske lär dig säga ett ord, men 

du förstår inte innebörden i det men någon gång kommer förståelsen och då 

har du redan kunskapen att kunna säga det, det tycker jag är jätteviktigt.  
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Via sånger lär man sig också språket, ibland lättare än genom att tala för då har 

du en melodi att luta dig mot. Sofia tror på att hela tiden ställa nyfikna frågor 

till barnen i alla situationer på förskolan som dem är i under dagen. Vad gör 

du? Hur tänkte du nu? Om dem bygger t.ex. att utmana dem vidare i tanken, 

att helt enkelt använda mycket dialog, det tror jag gynnar språkutvecklingen, 

säger Sofia.  

Min erfarenhet säger att är barnet ovillig till att prata och du ställer den frågan 

och du erbjuder att barnet får prata för hundrade gången och inte vill så kan 

barnet den hundraandra gången vara mogen för att göra det. Sofia tror det hand-

lar om osäkerhet.  

En annan strategi beskriver hon med att försöka att inte använda sig av så 

mycket ja eller nej frågor. Det gör vi ibland, även jag men att vi tänker på att 

försöka hitta andra vägar till att barnen får svara med en hel mening eller med 

flera ord. När du ställer en fråga att du väntar in svaret, får du inte svar inom 

loppet av några sekunder så kanske du ställer frågan igen, men en del kan be-

höva tid till att svara. Du kanske behöver omformulera frågan för att barnet 

lättare ska förstå. Likadant tänker Sofia om barnet säger fel, att man förtydligar 

och upprepar ordet rätt tillbaka. Kan du barnets språk kan vi försöka säga me-

ningen på båda språken t.ex. engelska, do you want some milk? Vill du ha lite 

mjölk? Att dem får höra båda språken, det tror hon är ett bra sätt att arbeta 

språkutvecklande.  

5.3 Vilken betydelse för barns utveckling av flersprå-

kighet anser förskollärare ha av aktiv delaktighet 

från berörda vårdnadshavare?  

Avdelning 1 

Anna menar på att vårdnadshavares delaktighet är en viktig del när det gäller 

barnens språkutveckling. Hon säger att förskolan försöker uppmuntra vård-

nadshavare till att prata, läsa men även att titta på tv med barnen på deras språk. 

Hon uttrycker att det finns ett önskemål om att de vore mer delaktiga i försko-

lan men det är samtidigt svårt, säger hon. Det finns en del som är engagerade 

men det är ett fåtal sett till helheten, detta gäller även de svenska föräldrarna. 

Anna tänker att de skulle kunna vara med en stund i förskolan och sedan 

komma med tips och idéer till deras verksamhet. En fest kanske skulle kunna 

vara något, att vi gör någonting tillsammans, laga mat tillsammans med olika 

kulturella rätter och se värdet av att vi har varandra. Anna är övertygad om att 

dem skulle uppskatta att bli inbjudna samtidigt som hon säger att vårdnadsha-

vare påpekat att förskolan sköter sitt jobb bra och dem sina.  
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Avdelning 2 

Elin berättar om att varje barn som börjar på förskolan gör en så kallad språk-

kartläggning tillsammans med barnets vårdnadshavare. Det är en kartläggning 

över hur långt barnet har kommit i sin språkutveckling men även vilka språk 

de har sedan tidigare. Många vårdnadshavare påpekar redan här att de gärna 

vill att barnen ska lära sig det svenska språket i förskolan. Frågar vi efter ord 

som vi vill använda oss av här på förskolan är de villiga att hjälpa och över-

sätta, säger Elin. Just nu är det mer sporadiskt och kan vara vilka ord som helst. 

Där jag arbetade förut använde vi fler ord som var kopplade till det tema som 

vi arbetade med, detta är något som vi borde utveckla tillsammans med vård-

nadshavare. Men de är snabba vid både lämning och hämtning, fortsätter Elin, 

det gäller att vi är med. 

Över lag så tycker jag det är svårt att få delaktiga föräldrar i förskolans verk-

samhet, såväl svenska som utländska. Men vi har gjort nu ganska nyligen ge-

nom läslyftet en undersökning, då har föräldrarna fått fylla i en enkät med olika 

frågor, bl.a. vilken deras barns favoritbok var och vad de mest tyckte om att 

göra hemma. Många barn runt om i kommunen fick ta med sin favoritbok, men 

vi har så många barn och jag kände att det här inte blir hanterbart så jag samlade 

ihop böckerna som var barnens favoriter sen la vi fram böckerna på ett bord 

och skapade delaktighet och diskussioner. Så det gäller att hitta små saker. Vi 

läste och berättade om böckerna och pratade om att det här var din favoritbok. 

Ibland brukade jag inte säga utan fråga om det var någon som läste denna bok 

hemma och så fick man lite se om det stämde med det föräldrarna skrivit. Detta 

var ju något som föräldrarna var delaktiga i. Sen har vi haft på föräldramöten 

tidigare lite likvärdigt som denna enkät men då frågade vi vad deras barn var 

intresserade av vad de ville att de skulle utveckla sen så arbetade vi med det, 

så vi har ju försökt med småsaker att få med föräldrars delaktighet, berättar 

Elin.  

Avdelning 3 

Malin har inte tänkt så mycket på värdet av föräldrars delaktighet när det gäller 

barnens språkutveckling på förskolan. Hon menar att många föräldrar har ett 

önskemål om att barnen ska lära sig det svenska språket på förskolan.  

Malin tror att vårdnadshavare skulle kunna bidra med mer, kanske bjuda in 

dem oftare. Fråga dem om hjälp när vi vill ha något skrivet på ett annat språk 

eller ett bidragande recept nu till vårt tema som är matlagning och bakning, det 

kan bli spännande för både barnen och oss vuxna. Att barnen får dela med sig 

av något från deras kultur och visa sina kompisar, avslutar Malin.  
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Avdelning 4  

Sofia menar att vårdnadshavares delaktighet är jätteviktig för barnens språkut-

veckling, har du intresserade vårdnadshavare blir det lättare för barnet att 

känna stolthet över sitt ursprung och språk. Det blir i sin tur lättare att föra en 

dialog med barnen om att vi har olika språk och samtidigt att vi visar ett in-

tresse för att upptäcka likheter och olikheter. Just nu säger Sofia att vårdnads-

havarna inte är så involverade i deras arbete mer än om dem frågar efter något 

särskilt. Förra terminen däremot bidrog vårdnadshavare med mer då vi arbe-

tade mer tematiskt och valde ut vissa ord som vi ville ha på alla barnens språk. 

Sofia tror att vårdnadshavare skulle kunna bidra med mer vardagliga ord och 

uttryck som används i förskolan för att vi lättare ska förstå varandra. Sen tänker 

jag också att det inte skulle vara helt fel om någon kom och berättade om nått 

särskilt som betyder mycket för dem i deras kultur, någon högtid eller maträtt 

eller något annat, avslutar Sofia.  

5.4 Flerspråkighet i den fysiska miljön  

Tre av fyra förskollärare säger att barnens flerspråkighet inte synliggörs till-

räckligt i förskolans fysiska miljö. Alla informanter uppger i intervjuerna att 

det är en bra och intressant fråga och något som samtliga behöver arbeta med 

för att det ska bli bättre. Den fjärde förskolläraren tar upp böcker, ord och QR-

koder som exempel på att flerspråkigheten synliggörs för barnen men menar 

samtidigt på att det inte är så mycket mer. Samtliga förskollärare trycker på 

vikten av att barnen ska känna en stolthet över sitt ursprung och språk och att 

förskolan ska lyfta barnens likheter och olikheter till något värdefullt.  Utifrån 

informanternas svar kan det tolkas som att det finns en medvetenhet kring för-

skolans styrdokument där verksamheten ska utgå från grundläggande värden 

så som demokrati och värdegrund (Skolverket, 2016) men att de alla upplever 

det som svårt att genomföra i praktiken. Detta kan tolkas som att samtliga har 

svårigheter med att uppfylla läroplanens strävansmål och riktlinjer då alla in-

formanter medger att de inte kan stödja de flerspråkiga barnen på samma sätt 

som de barn som har det svenska språket. En av informanterna ställer frågan 

tillbaka; Behöver man stödja alla på samma sätt? En tankeställare som fick mig 

att fundera. Jag tror och vet att alla barn är olika och därmed kan stöttning se 

ut och vara på olika sätt. Problemet kan vara att förskollärarna har svårt att 

uppskatta vart flerspråkiga barn befinner sig i sitt lärande. Utifrån ett sociokul-

turellt perspektiv med begreppet den närmaste utvecklingszonen kan då vara 

svår. Fokus blir att stötta barnet i det svenska språket eftersom det är det språ-

ket som förskollärarna kan ge stöttning i och ha en uppfattning om hur barnet 
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behärskar. Den flerspråkiga utvecklingen blir därmed inte i fokus då alla infor-

manterna saknar kunskap i andra språk än svenska och engelska.  

5.5 Gynnsamma situationer för flerspråkig utveckling 

Informanterna visar ett mönster i deras svar kring gynnsamma situationer eller 

aktiviteter för barnens flerspråkiga utveckling. Tre av fyra nämner att matsitu-

ationen och leken är tillfällen som barnen anses ha till fördel för att utveckla 

sina språkkunskaper. Detta kan tolkas som att förskollärarna ser matsituationen 

som ett tillfälle där alla är samlade och där de får en närmare relation till barnen 

vid bordet. Barnens språkkunskaper synliggörs på ett tydligt sätt när var och 

en får tid till att höras och synas. Likaså när det gäller leken, utifrån informan-

ternas svar är det genomgående att de tycker att barnens flerspråkiga kompe-

tens blir mer synlig under just leken. Detta kan tolkas som att leken är det till-

fälle där barnen vågar mer och där de känner sig bekväma med att använda sig 

av sitt andra språk. Särskilt synligt är det på avdelningarna där det är flera barn 

som pratar samma språk. Detta är något som stämmer bra överens med det 

sociokulturella perspektivet där just språket ses som det viktigaste redskapet. 

Forsell (2011) beskriver att det är genom språket som människan blir delaktig 

i andras perspektiv och det är genom språket som människan förmedlar erfa-

renheter. En tolkning är att barnen med samma språk lättare kan relatera och 

sätta sig in i varandras perspektiv då den gemensamma nämnaren är just språ-

ket. Den fjärde informanten nämner också hon matsituationen som ett exempel 

på hur förskolan kan ta tillvara på tillfällen för en gynnsam språkutveckling. 

Hon beskriver det ändå mer som att du som förskollärare ska ta tillvara på alla 

tillfällen som uppstår under dagen till en bra samtalande situation, inte bara 

tänka på de planerade aktiviteterna.  

5.6 Strategier vid barns språkutveckling 

Strategier som informanterna använder sig av vid barnens språkutveckling kan 

nämnas utifrån ett sociokulturellt perspektiv som artefakter. De kommunala 

förskolorna använder sig av stödmaterial som Bornholms modellen och poly-

glutt. De använder sig även av TAKK, fonmix och QR-koder. Det är något 

som de privata förskolorna inte arbetar med. Detta kan tolkas som att de kom-

munala förskolorna har bättre ekonomiska förutsättningar då en del av stöd-

materialen kostar lite mer. En annan tolkning är att det kan handla om en kom-

petensfråga, att det inte finns tillräckligt med kunskap kring ämnet och därmed 

inte kunskap om hur det ska arbetas med flerspråkighet på förskolan. Intressant 

är att de kommunala förskolorna har mindre antal flerspråkiga barn jämfört 

med de privata förskolorna, samtidigt som de kommunala förskolorna har mer 

material för att främja barnens språkutveckling än vad de privata förskolorna 
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har. Genom mina informanters svar kan det ändå tolkas som att de privata för-

skolorna har en bredare förståelse för vikten av en flerspråkig utveckling jäm-

fört med de kommunala. Informanternas svar från den kommunala förskolan 

var att på förskolan fokuserar vi på det svenska språket, samtidigt som de vill 

lyfta vikten av att vara stolt över att vara flerspråkig och att se det som en 

kompetens. Informanterna från de privata förskolorna betonar vikten av att se 

varje tillfälle och situation som lärande och att varje steg är ett litet steg framåt, 

samtidigt som även de betonar vikten av att flerspråkighet ska ses som en kom-

petens.  

5.7 Vårdnadshavares delaktighet 

Vad det gäller vårdnadshavares delaktighet och deras betydelse av en flersprå-

kig utveckling menar samtliga informanter att det är svårt att få delaktiga för-

äldrar över lag till förskolan, svenska som utländska. Alla menar att vårdnads-

havare skulle kunna bidra med mer samtidigt som det är svårt att veta hur och 

på vilket sätt. Det är bristen på språkkunskaper som sätter stopp, att det är svårt 

att förstå varandra och att göra sig förstådd. Ofta är kommentaren, att vård-

nadshavare kan bidra med ord på deras olika språk. Tre av fyra informanter 

berättar om vårdnadshavares önskemål där de vill att deras barn ska lära sig 

det svenska språket i förskolan och att förskollärarna i sin tur påpekar vikten 

av att använda sig av deras språk i hemmiljön. Detta kan tolkas till det socio-

kulturella perspektivet och den närmaste utvecklingszonen. Föräldrar känner 

att de kan stötta sina barn i deras språk och att de anser att förskolan kan stötta 

barnen i det svenska språket på bästa sätt. Två av informanterna belyser vikten 

av vårdnadshavares delaktighet som något viktigt för barnens språkutveckling. 

Sofia menar att intresserade vårdnadshavare gör det lättare för barnet att känna 

stolthet över sitt ursprung och språk. Informanternas uppfattning om delaktiga 

vårdnadshavare kan tolkas som att de känner det som svårt att veta på vilket 

sätt som de kan göras delaktiga. Bristande kunskaper i språket gör att det är 

svårt att förstå varandra och många gånger att man inte ens försöker då det 

ändå inte går. Det framgår klart och tydligt av skollagen att förskolan ska med-

verka till att barnen får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt mo-

dersmål (Skolverket, 2016). Detta kan tolkas som att informanterna är väl med-

vetna om samtidigt som det saknas strategier för hur de ska arbetas med på 

förskolan. Vårdnadshavare har en önskan om att barnen ska lära sig svenska i 

förskolan, samtidigt som förskolan har i uppdrag att främja både det svenska 

språket samt modersmål. Av informanternas svar kan det tolkas som att förs-

kollärarna upplever det som bra att vårdnadshavare vill att deras barn ska lära 

sig svenska på förskolan och att förskollärarna i sin tur då kan fokusera på 

svenskan och inte barnets modersmål. Detta är något som blir motsägelsefullt 
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då det finns en medvetenhet kring förskolans policy när det gäller flerspråkig-

het samtidigt som det inte eftersträvas i tillräcklig mån.  
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat och metod. Resultatet diskuteras i 

relation till studiens syfte och frågeställning men även till studiens teori, tidi-

gare forskning, styrdokument och annan relevant litteratur som tidigare nämnts 

i arbetet. Avslutningsvis skriver jag om studiens slutsatser men även förslag på 

vidare forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar hur pedagogerna arbetar på förskolan, alla barn deltar 

utifrån egna villkor men i de gemensamma aktiviteterna som finns på försko-

lan. Då pedagogerna inte har kunskap i andra språk än svenska är det språket 

som används vid de flesta tillfällen och aktiviteter. På de kommunala försko-

lorna finns det extratjänster med arabisktalande personal, de barnen som har 

arabiska där får då möjlighet till att lyssna på sagor på deras modersmål. Likaså 

arbetar de med inläsningstjänsten polyglutt som gör det möjligt för barn med 

andra språk att få lyssna till sagor på deras modersmål. Detta kan kopplas till 

Kulttis studie (2012) som visar att gemensamma aktiviteter ger goda förutsätt-

ningar för språklig och kommunikativ utveckling och där barnen deltar utifrån 

olika villkor. Pedagogen kan rikta sig till enskilda barn men även hela gruppen. 

Calderon (2004) menar att barnen har rätt att få känna hela sitt jag och att få 

visa sina identiteter både på förskolan och i hemmet, flerspråkig personal är 

betydelsefull för barns språkutveckling men även identitetsutveckling.  
 

  

I min studie visar resultatet att leken och matsituationen är tillfällen som förs-

kollärarna anser som mest gynnsam för den flerspråkiga utvecklingen. Detta 

är något som får mig att tänka på studiens svar angående den fysiska miljön på 

förskolan. Informanterna är eniga om att det behövs arbetas med den fysiska 

miljön för att synliggöra barnens flerspråkiga utveckling men upplevs tycka 

det som svårt att veta hur de ska göra. Detta är något som stämmer bra överens 

med Ljunggrens (2013) studie om lekens och måltidens erbjudande till kom-

munikation. I studien framgår hur förskolans inredning bjuder in till intressant 

lek som i sin tur leder till nya kommunikationsmöjligheter. Mattan i Ljung-

grens (2013) studie är en avbildad världskarta som inbjuder barnen till rolig 

och utvecklande lek och är något som jag tror skulle gynna de flesta förskolor. 

Mattans ursprungliga syfte var inte avsedd till lek men blev utgångspunkten 

till många nya lärande tillfällen. Många gånger stirrar du kanske dig blind på 

att materialet ska vara anpassat till ett specifikt ändamål, medan det lilla oför-

utsedda föremålet är det som skapar utveckling och lärande.  
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Jag ser en likhet i min studie och Ljunggrens (2013) studie gällande matsituat-

ionens erbjudande till kommunikation. Jag tolkar mina informanters svar om 

måltidens tillfälle till gynnsam flerspråkig utveckling, som att det har att göra 

med att de upplever det som konkret att benämna olika saker vid matsituat-

ionen och att mat är något som alla har gemensamt, att vara hungrig, äta och 

bli mätt. Jag tror som Ljunggren (2013), det har att göra med hur förskollärarna 

ser det som ett tillfälle att arbeta med språket genom att sätta ord på det som 

omger matstunden. Måltidens artefakter bidrar till att barnen erbjuds kommu-

nikation som i sin tur leder till utveckling och lärande. Detta kan kopplas till 

det sociokulturella perspektivet där språket är det centrala och mediering av 

redskap (Forsell, 2011). 

   

Mitt resultat visar att det är de gemensamma upplevelserna mellan pedagog 

och barn som utmanar till utvecklande kommunikation. Även om det inte är 

samma tillfällen kan jag koppla till Skans (2011) studie som visar att samling 

och sagoläsning är gemensamma upplevelser på förskolan och ses som språk-

utvecklande tillfällen där de lyfter fram arbetet med just språket. Skans (2011) 

menar att det grundar sig i det gemensamt upplevda på förskolan och det som 

händer i den nuvarande kulturen på förskolan. Jag tänker då att situationerna 

kan vara olika från förskola till förskola men att det i grunden handlar om det 

som barn och pedagog upplever tillsammans.   

 

Något som jag inte kan koppla till min studie är Skaremyrs (2014) studie om 

hur olika kommunikativa redskap används och där språk kan blandas men även 

att barnen uttrycker sig med gester. Detta kan bero på att jag i mina intervjuer 

inte ställde sådana frågor så vi kom in på detta ämne. Skaremyrs (2014) studie 

sträckte sig även över fem månader vilket möjliggjorde att se en utveckling av 

barnens agerande från att vara kroppslig till att bli mer verbal.  

Min studie visar att de intervjuade förskollärarna upplever det som svårt med 

dialog när det gäller flerspråkiga föräldrar då det ofta blir problem med att för-

stå varandra och att göra sig förstådd. Detta är något som är problematiskt då 

många förskolor inte har flerspråkig personal. Vuorinen, Sandberg, Sheridan 

och Williams (2014) studie visar på att det är dialog och förtroende som är 

viktiga komponenter för att bevara samarbetet mellan förskola och hem. Cal-

deron (2004) menar att flerspråkig personal underlättar samarbetet med föräld-

rarna och fungerar som identifikationsobjekt. Skolverket (2013) menar att in-

skolningsperioden på förskolan är en viktig del och att det många gånger sätts 

in tolk för att missförstånd ska undvikas. Vidare menar Skolverket (2013) att 

både föräldrar och personal behöver få information av varandra och då har tol-

ken en betydelsefull roll. Detta är naturligtvis bra men jag kan tycka att det inte 

bara är inskolningsperioden som är viktig. Många gånger blir det fler frågor 

och funderingar från förskolans personal, barnen och vårdnadshavare under 
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tidens gång på förskolan och då om ännu viktigare att kunna samtala om det 

som uppstår.  

Läroplanens flertydiga uppdrag blir problematiskt när förskolan ska medverka 

till att barns flerspråkighet utvecklas samtidigt som den svenska förskolan i 

regel är en enspråkig institution. I läroplanen är det förskollärarens uppdrag 

som definieras i arbetet men inte några konkreta förslag på hur arbetet kring 

modersmål kan se ut (Skolverket, 2016). Många gånger får då förskollärare 

arbeta med egna arbetssätt och metoder och jag tror det är här som det tar stopp 

för förskolans personal. Genom mina intervjuer har det varit övervägande lik-

nande svar kring hur det arbetas med flerspråkighet på förskolan. Det finns 

böcker och lite annat material men jag får till svar att vi kan inte språken och 

vi vet inte hur vi ska arbeta med det för att göra på rätt sätt. Detta kan kännas 

igen vid Skolinspektionens (2017) granskning om att majoriteten av försko-

lorna uppmuntrar till att prata svenska på förskolan. Likaså saknar majoriteten 

en medvetenhet kring arbetet med barnens olika språk. Under mina intervjuer 

har det framkommit att vårdnadshavare har ett önskemål om att deras barn pra-

tar och lär sig det svenska språket på förskolan. Jag har tolkat det som att de 

intervjuade ser det som en lättnad och ett slags medgivande att det är ok från 

vårdnadshavarna att prata svenska på förskolan så då behöver inte vi lägga så 

mycket vikt vid modersmålet på förskolan.  

Frågan är om vårdnadshavare är medvetna om deras barns rätt till att få ut-

veckla alla sina språk på förskolan eller att de helt enkelt bara vill att de ska 

lära sig det svenska språket. Detta är något som hade varit intressant att ta reda 

på om mer tid funnits till studien. Jag kan tycka att du som förskollärare inte 

tar dig an uppdraget på ett korrekt sätt om du tillåter dig att acceptera vård-

nadshavares önskemål om att bara prata svenska på förskolan. Samtidigt har 

jag full förståelse för att det är ett svårarbetat uppdrag när det inte finns kon-

kreta exempel på hur du ska gå till väga och naturligtvis ska vårdnadshavare 

och personal kunna komma fram till vad som är bäst för det enskilda barnet. 

Flerspråkig personal är något som alla förskolor borde ha med tanke på läro-

planens flertydiga uppdrag, något som enligt min mening är gynnsam för alla.  

 

 

 

 

 

 



Möjligheter och hinder till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan  Sara Melzén 

32 

 

6.2 Metoddiskussion 

 Jag tycker att mitt metodval med semistrukturerade intervjuer har varit ett bra 

val för min studie. Semistrukturerade intervjuer har gett mig breda och djupa 

svar med förskollärarnas egna upplevda erfarenheter och jag vill med min stu-

die bidra med mer kunskap om förskollärarnas arbete när det gäller flersprå-

kighet i förskolan. Bryman (2011) menar att den kvalitativa intervjun ofta rör 

sig i olika riktningar och visar på de intervjuades upplevelser på ett flexibelt 

sätt. Jag märkte under intervjuernas gång att många frågor ledde till svar som 

i sin tur resulterade i nya saker att tänka på och diskutera om. Just semistruk-

turerade intervjuer lämpade sig bra då det kändes spontant mellan mig och in-

formanterna. Intervjuguiden var en bra utgångspunkt och stöd i själva inter-

vjun, detta tolkar jag från både min egen sida men även informanternas. Jag 

valde att skicka intervjuguiden innan själva intervjun till alla informanter för 

att de skulle få en överblick av vilka frågor som jag ville lyfta. Jag ville samti-

digt att de skulle vara förberedda med genomtänkta svar. Detta är något som 

jag har funderat över och frågat mig om det var bra eller mindre bra att göra. 

Jag tänker på ett sätt att informanterna bör vara ärliga i sina svar samtidigt som 

det kanske är lätt att svara så som de tror att jag vill höra. Jag har efter mina 

intervjuer ändå kommit fram till att jag tolkar det som att alla informanterna 

har varit raka och ärliga i sina svar och detta är min utgångspunkt.  

En tanke var från början att även ha observationer i barngrupp för att se om 

förskollärarnas utsagor stämmer överens med det praktiska arbetet på försko-

lan. Detta fick jag dock avstå då tiden inte fanns till inom min tidsram för stu-

dien. 

Något som jag tänkt på under studiens gång är att det hade varit intressant att 

ha intervjuat vårdnadshavare och deras syn på sin delaktighet och arbetet kring 

flerspråkighet. Kultti (2017) skriver i sin artikel om att pedagoger upplever att 

föräldrar med invandrarbakgrund saknar intresse för barnens vardag på försko-

lan och att detta visas genom att inte vara delaktiga. Från föräldrarnas sida 

visade sig ett stort intresse för deras barn utbildning men att det svenska språket 

många gånger gjorde att det kändes obekvämt. Jag tänker att detta kanske är 

ett vanligt missförstånd mellan förskolans personal och barnens vårdnadsha-

vare, att förskollärarna tolkar vårdnadshavarna fel och att det därmed uppstår 

missförstånd och tvärtom. Om bådas erfarenheter och upplevelser synliggjor-

des kanske det lättare går att förstå varandra och tillsammans arbeta mot en 

flerspråkig utveckling.  
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6.3 Slutsatser  

Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder förskollärare 

uppfattar i förskolans arbete kring barns flerspråkiga utveckling och vilka för-

utsättningar de har önskemål om för att detta ska kunna utvecklas i verksam-

heten. Utifrån mina intervjufrågor har jag fått fram mitt resultat som i sin tur 

har hjälpt mig att svara på studiens frågeställningar. Resultatet av studien visar 

att de intervjuade förskollärarna klart ser fler hinder än möjligheter till att ut-

veckla barns flerspråkighet i förskolan. Det finns önskemål om att få fler del-

aktiga vårdnadshavare till förskolans verksamhet och hjälp med barnens fler-

språkiga utveckling, i frågan om hur det kan göras är det svårt att få tydliga 

svar. De intervjuade är även eniga om att flerspråkigheten inte synliggörs i 

större uträckning i den fysiska miljön och att det är något som kan arbetas mer 

med, förskollärarna pratade om flaggor, böcker och QR-koder som exempel på 

att flerspråkigheten kunde synliggöras. Strategier som förskollärarna använder 

sig av vid barns språkutveckling är olika stödmaterial som exempelvis Born-

holms modellen, polyglutt och TAKK, samt att ta tillvara på alla samtalande 

tillfällen som uppstår på förskolan. Matsituationen och den fria leken är till-

fällen och aktiviteter som majoriteten upplever som mest gynnsam för den fler-

språkiga utvecklingen. Betydelsen av delaktiga vårdnadshavare i förskolan an-

ses som viktig men alla medger att det är ett svårt ämne och att de inte riktigt 

vet hur de ska arbeta för att få fler delaktiga.  

Jag hade nog förväntat mig att det arbetades mer med just barnens olika språk 

med tanke på att alla intervjuade besitter kompetensen som utbildad förskollä-

rare. De fyra förskollärarna som jag intervjuat har även den gemensamma näm-

naren, lång erfarenhet, 11–24 år som verksamma i förskollärarrollen. Detta kan 

tolkas som att de borde ha både praktiska samt teoretiska erfarenheter kring 

ämnet. Av resultatet att döma besvaras inte min tolkning till att stämma utan 

att de alla upplever det som svårt att arbeta med flerspråkighet. Vad kan då 

detta bero på? Detta är något jag tänker kring fortsatt forskning. 

6.4 Vidare forskning  

Utifrån min tidigare fråga om vad det beror på att förskollärare tycker att ämnet 

flerspråkighet är svårt i förskolans verksamhet, tänker jag att detta skulle kunna 

vara ett ämne att fördjupa sig i för att få mer klarhet. En studie om hur utbild-

ningen ser ut och hur det skapas förutsättningar kring arbetet med flerspråkig-

het i den praktiska verksamheten på förskolan. En annan viktig och intressant 

del är hur både barn och vårdnadshavare upplever och ser på den flerspråkiga 

utvecklingen.  En helhetssyn för att kunna tolka och förstå allas perspektiv och 

för att få en så rättvis bild av resultatet som möjligt.  
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BILAGOR 

BILAGA 1. Informationsbrev 

Mitt namn är Sara Melzén och jag läser min sjätte termin på förskollärarutbild-

ningen på Karlstads universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och stu-

dien är inriktad på flerspråkighet i förskolan. Studiens syfte är att undersöka 

hur förskollärare uppfattar möjligheter och hinder till att utveckla barns fler-

språkighet i förskolan samt vilka förutsättningar de har önskemål om för att 

verksamheten ska kunna utvecklas i detta avseende.  

Studien kommer att genomföras via intervjuer med dig som utbildad förskol-

lärare och beröra dina erfarenheter/uppfattningar kring arbetet med flersprå-

kighet i förskolan. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter, det är viktigt att inter-

vjun sker i ostörd miljö på en plats och tid som du bestämmer. Intervjun kom-

mer att spelas in via ljudupptagning och sedan skrivas ut i text. 

Personuppgifterna behandlas genom ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivillig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak. Alla uppgifter som samlas in i samband med intervjuerna kommer 

att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

sparas till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karl-

stads universitets studentregister för att sedan förstöras. Efter detta raderas in-

spelade intervjuer, utskrifter av intervjuer förstörs.  

Karlstad universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del 

av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rät-

tade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot 

behandling av personuppgifter och det finns möjlighet att ange klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads uni-

versitet är dpo@kau.se.  

Ansvariga för studien är Sara Melzén och Bo-Lennart Ekström. Har du frågor 

om studien är du välkommen att fråga oss. 

 

Sara Melzén  Bo-Lennart Ekström 

 Student   Handledare-Universitetslektor

 saramelz100@kau.se  bolennart.ekstrom@kau.se 
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BILAGA 2. Samtycke till att delta i studien: 

Flerspråkighet i förskolan. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gäl-

lande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

…………………………………….... 

Underskrift 

 

…………………………………          …………………………… 

Namnförtydligande    Ort och datum 

 

 

Ansvariga för studien är Sara Melzén och Bo-Lennart Ekström. Har du frågor 

om studien är du välkommen att fråga oss. 

 

Sara Melzén  Bo-Lennart Ekström 

 Student   Universitetslektor 

 saramelz100@kau.se  bolennart.ekstrom@kau.se 
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 BILAGA 3. Intervjuguide  

 

1. Hur många år har du varit verksam i förskola? 

2. Hur många barn pratar fler än ett språk på er avdelning? 

3. Hur synliggörs flerspråkigheten i den fysiska miljön på er avdelning? 

4. När blir deras förmåga att tala ett eller fler språk än svenska synlig? 

5. Finns det något som kännetecknar barnens flerspråkighet? 

6. I vilka situationer på förskolan använder barnen sin flerspråkiga kom-

petens? 

7. Vilka strategier använder du dig av som förskollärare för att stimulera 

barns språkutveckling? 

8. På vilket sätt skapas det möjligheter för barnen att utveckla sina olika 

språk? 

9. Vilka tillfällen eller situationer bedömer du som mest gynnsamma för 

en flerspråkig utveckling? 

10. Bedömer du det som möjligt att stödja alla barns språk på samma 

sätt? Finns modersmålsstöd/modersmålspedagoger? Hur ser det arbe-

tet ut? 

11. Hur bedömer du värdet av vårdnadshavares delaktighet när det gäller 

språkutveckling? 

12. Vad bidrar vårdnadshavare med i ert arbete kring barnens olika språk?  

13. Finns det något ni vill tillägga utöver de redan ställda frågorna? 

 


