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Abstrakt 
 

Titel: Flerspråkighet i förskolan: 

En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar för att stimulera barns 

flerspråkighet i förskolan. 

Title:  

Multilingualism in Preschool: 

A Qualitative Study of Preschool Teachers’ prerequisites for stimulating children's 

multilingualism in preschool. 

 

Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar 

förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. I vilka situationer 

barns flerspråkighet  kan innebär en möjlighet respektive begränsning för den 

pedagogiska verksamheten, hur förskollärare arbetar för att stimulera barns 

flerspråkighet och vilka kunskaper och färdigheter lärare verksamma i en flerspråkig 

barngrupp behöver vara i besittning av. Undersökningen genomfördes med hjälp av 

intervjuer av fyra olika förskollärare som arbetar på mångkulturella förskolor. Resultatet 

visade att majoriteten av förskollärarna såg möjligheter i form av att barnen i tidig ålder 

möter olika språk och kulturer. Begränsningar som nämndes var bland annat 

kommunikationen med barn och vårdnadshavare som inte utvecklat det svenska språket 

än samt brist på tid för att stimulera och stödja barnen i sina olika språk. Förskollärarna 

använder olika material och resurser i arbetet med flerspråkiga barn för att ge dem bästa 

möjligheter till att utveckla alla sina språk. Dessutom nämner flera förskollärare att det 

är viktigt att tänka på sitt förhållningssätt och att det speglas i arbete med flerspråkiga 

barn samt att det är viktigt med rätt kompetens och kunskap för att kunna stimulera 

barns flerspråkighet på bästa sätt. Det är viktig att vara positiv till barnens språk och att 

uppmuntra och ge dem möjligheter till att använda språken även i förskolan. Språket är 

ett viktigt redskap för att kunna kommunicera med andra. Språket utvecklas främst i 

sociala sammanhang som även bidrar till ett gemensamt lärande. Barnens 

språkutveckling är därför viktigt för att kunna delta i sociala sammanhang som skapar 

lärande. 
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1 Inledning 
Det svenska samhället har allt mer utvecklats till ett mångkulturellt samhälle med 

invånare med annat modersmål än svenska. Detta medför även att förskolorna blir mer 

mångkulturella och fler flerspråkiga barn med annat modersmål än svenska präglar 

samhället, och för att kunna delta i det svenska samhället är det svenska språket av vikt 

(Bunar 2014). Förskolan är också den första plats som barn med utländsk bakgrund 

kommer i kontakt med när de kommer till Sverige. Det innebär att barnen möter det 

svenska språket för första gången i förskolan. Svensson (2012) skriver att det är viktigt 

att förskollärare ger barnen möjligheter till att utveckla det svenska språket redan i 

förskolan. Enligt Läroplanen för förskolan (2016) ska barns modersmål men också det 

svenska språket stimuleras. 

 

Att flerspråkigheten har varit och är ett aktuellt ämne framgår bland annat från olika 

artiklar i facktidskrifter under en tioårsperiod. Enligt Lagerlöf (2008) i Lärarnas tidning 

bidrar modersmålsundervisning till att barnen utvecklar sin identitet samt lär sig det 

svenska språket lättare. Det är viktigt att i tidig ålder stimulera flerspråkiga barn för att 

ge dem möjligheter till att utveckla deras flerspråkighet redan i förskolan, detta kan ske 

till exempel genom modersmålsundervisning. Lagerlöf (ibid.) skriver vidare att en del 

politiker är kritiska till modersmålsundervisning, de anser att det svenska språket ska 

prioriteras i förskolan och skolan för att barnen lättare ska komma in i samhället. I en 

annan artikel i Lärarnas tidning skriver Ohlin (2013) att modersmålsundervisning 

bidrar till att elever som deltar i undervisningen uppnår ett bättre studieresultat och 

stimuleras språken i tidig ålder blir det lättare för eleverna att uppnå studieresultaten i 

skolan. Vidare lyfter han att det råder brist på modersmålslärare och att andelen 

modersmålslärare har minskat. Idag har endast 40 procent av modersmålslärare en 

pedagogisk högskoleutbildning och den kompetensen som krävs för yrket. Bristen på 

modersmålslärare leder till att många barn och elever inte ges samma möjlighet att 

uppnå sin fulla språkliga förmåga (Ohlin 2013). Koch (2015) menar att en annan 

bidragande faktor till rådande brist på modersmålslärare kan bero på att de anses 

underbetalda och inte prioriteras i lika stor utsträckning som andra lärargrupper. 

Arbetsgivare väljer istället att satsa på förskollärare och grundskollärare i löneökning 

och lärargrupper, såsom modersmålslärare och sfi-lärare, hamnar längre ner i 

löneutvecklingen (ibid.). Slutligen tar Thorén (2017) upp att förskollärare upplever att 

de är osäkra på uppdraget gällande barns flerspråkighet samt att de saknar kunskap 

kring ämnet. Det lyfts även fram att det är av vikt att arbeta med flerspråkig 

språkstimulans varje dag och inte enbart ett fåtal gånger. Har förskollärare en 

medvetenhet kring flerspråkig språkstimulans blir det lättare för förskollärare att 

stimulera flerspråkiga barn i verksamheten (ibid.). 

 

Denna undersökning vill synliggöra vilka förutsättningar förskollärare har för att 

stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Undersökningen tar upp i vilka situationer 

barns flerspråkighet innebär en möjlighet respektive begränsning för den pedagogiska 

verksamheten, hur förskollärare arbetar för att stimulera barns flerspråkighet samt vilka 

kunskaper och färdigheter lärare verksamma i flerspråkig barngrupp behöver vara i 

besittning av. 
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2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar 

förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Detta kommer 

konkretiseras genom följande frågeställningar: 

• I vilka situationer innebär barns flerspråkighet en möjlighet respektive 

begränsning för den pedagogiska verksamheten?  

• Hur arbetar förskollärare för att stimulera barns flerspråkighet? 

• Vilka kunskaper och färdigheter behöver lärare verksamma i en flerspråkig 

barngrupp vara i besittning av?  
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3 Bakgrund  
I kapitlet kommer förskolors och förskollärares uppdrag och roll gällande flerspråkig 

språkstimulans redogöras. Kapitlet ger en inblick i vilka riktlinjer förskolor och 

förskollärare har för att arbeta med språkstimulans och barns flerspråkighet.  

 

3.1 Förskolans uppdrag enligt läroplanen för förskolan 

Förskolans Läroplan (Skolverket 2016) anger att förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande. Vår studie utgår från flerspråkighet och i Läroplanen för 

förskolan (ibid.) finns ett särskilt mål där förskolan ska ge barn med annat modersmål 

än svenska möjligheter att utveckla sitt modersmål. “Förskolan ska sträva efter att varje 

barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (ibid., s. 11). 

Enligt Läroplanen för förskolan (ibid., s. 9) har förskollärare i uppdrag att uppmuntra 

samt stimulera barns språk och identitetsutveckling. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för 

den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål 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. 

Ovanstående citat visar att förskolans uppdrag är att alla barn, oavsett språklig 

bakgrund, har rätt till att utveckla sin språkliga förmåga såväl på modersmålet som på 

svenska. Denna skrivning i Läroplanen kan förstås utifrån Ladberg (2003) som betonar 

vikten av att barns omgivning ska uppmuntra flerspråkigheten för att barnen ska känna 

en trygghet i att använda alla sina språk. Därav har förskolan en viktig roll över att se 

till att stimulera språkutvecklingen hos barn med flera språk. Vidare menar författaren 

(ibid.) att det är viktigt att förskollärare i möten med flerspråkiga barn har kunskap om 

att barnet behöver alla sina språk och att förskollärare ger barnen utrymme till att 

använda språken (ibid.). 

3.2 Förskollärares roll 

I Skolverkets rapport (2013) går det att läsa hur viktig pedagogers roll är för barns 

språkutveckling. 

Flerspråkighet är en tillgång både för individen och för samhället. Viktiga faktorer i 

arbetet med flerspråkighet i förskolan är personalens förhållningssätt och 

kunskaper om hur man kan ge barn som talar flera språk möjlighet att utveckla 

både svenska och sitt eller sina modersmål. Barnens förutsättningar att utveckla alla 

sina språk påverkas i hög grad av attityder de möter och vilken språklig stimulans 

de får (s. 4). 

Ovanstående citat belyser att pedagoger på förskolan ska uppmuntra samt stimulera 

barns flerspråkighet. Att ge barn stöd samt utrymme att använda alla sina språk är av 

vikt för barns språkutveckling. Det är viktigt att pedagoger har rätt verktyg samt 

kunskap för att kunna arbeta med flerspråkiga barn. Pedagogers förhållningssätt är a och 
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o och ska bland annat karaktäriseras av nyfikenhet och öppenhet. Ladberg (2003) menar 

på att om pedagogerna har ett negativt förhållningssätt kan det orsaka att det svenska 

språket i språkutvecklingen försummas. Vidare skriver författaren att pedagogernas låga 

förväntningar på barn med flera språk kan medföra att barnen begränsas i användandet 

av sina språk. Har pedagogerna den inställningen att användandet av barnens flera språk 

sätter stopp för deras utveckling och lärande, finns det risk att det faktiskt blir så. 

Pedagogers förhållningssätt till barns olika språk samt engagemang och positiv 

inställning, lyfter Eriksen Hagtvet (2004) fram som viktiga faktorer för barns 

språkutveckling. Samspelet mellan pedagoger och barn är därav mycket värdefullt. 

Skolverket (2010) skriver att det är av vikt att förskollärare har kunskap om hur de ska 

gå tillväga för att stimulera barns lärande i en undervisning. Begreppet undervisning är 

nytt i förskolans verksamhet och ska enligt Skollagens 1 kap. 3 § (SFS 2010:800) 

förstås som ”målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 

värden”. Det handlar alltså om att förskollärare behöver har kunskap om vad som 

påverkar ett barns lärande samt kan ta tillvara olika situationer i förskolans verksamhet 

som kan leda till ett avsett lärande. Det är därav stor vikt att förskollärare har en 

förmåga att motivera barnen till att vilja lära sig där barnens intresse och individuella 

behov har tagits i beaktande (ibid.). Enligt Palla (2011) ska detta förstås som att 

förskolan ska vara en plats där alla barn inkluderas och inget barn ska känna sig ensamt. 

Det är pedagogernas ansvar att utifrån barnens individuella behov ge stöd åt varje 

enskilt barn där pedagogernas arbetssätt är främjande för barns utveckling och lärande. 
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4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning som används i studien har tagits fram genom att söka på olika 

databaser som Libris, Onesearch och ERIC (Education Resources Information Center) 

samt genom att titta på forskning som andra undersökningar har refererat till. Sökord 

som användes såväl på svenska som på engelska var bland annat modersmål, 

flerspråkighet i förskolan, språkstimulans i förskolan, språkmiljöer i förskolor. Därefter 

valdes studier ut efter relevans till studiens syfte, det vill säga att ur ett lärarperspektiv 

synliggöra vilka förutsättningar förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i 

förskolan. Därav har forskning som undersöker förskollärarnas roll och arbetssätt samt 

språkstimulerande aktiviteter valts ut.  

 

4.1 Förskollärarnas roll och arbetssätt 

Skans (2011) har undersökt förskollärares didaktiska val som är verksamma på 

flerspråkiga förskolor i Sverige i en fallstudie. Totalt gjordes sex intervjuer och 32 

observationer under en sexmånadsperiod. Resultatet visar att arbetssättet pedagogerna 

strävar efter stämde överens med arbetssättet de arbetar med i praktiken (ibid.). 

Pedagogerna arbetar med barnens olika språk genom samlingar och sagoläsning men 

även i matsituationer. Pedagogerna använder sig även av olika hjälpmedel som till 

exempel tecken- och bildstöd samt konkreta föremål. Enligt Skans (ibid.) sker 

förskollärares undervisning i sociala sammanhang som gynnar det gemensamma 

lärandet då lärandet bygger på kommunikation mellan olika parter. Pedagogerna betonar 

vikten av att barnen får möjligheter till att kommunicera och samspela med andra, 

oberoende på vilket språk barnen väljer att använda (ibid.).  

 

Barnen behöver möta sina olika språk i olika sociala miljöer som stimulerar och 

utmanar språken. Skans (ibid.) menar att det är viktigt att förskollärare planerar sin 

undervisning noga med hjälp av frågorna: Vad ska barnen lära sig, varför ska de lära sig 

det och hur ska de lära sig? Förskollärarnas förhållningssätt och didaktiska val är viktiga 

för barnens språkutveckling. Skans betonar även att det är viktigt att barnen känner sig 

motiverade till att utveckla sina språk. Språkutvecklingen ska vara meningsfull för 

barnen och fylla ett syfte, som till exempel att kunna kommunicera med släkten eller 

vänner. Språk skapar en tillhörighet och gemenskap till familjen/släkten, kulturer och 

folkgrupper. Identitet handlar bland annat om självkänsla och självbild men även hur 

omgivningen identifierar individen. För att barnen ska utveckla sitt modersmål och 

andraspråk är det därför viktigt att barnen har en positiv inställning till språken för att de 

ska bli motiverade till att utveckla dem (ibid.). 

 

Skans (ibid.) forskning kopplar vi framförallt till vår frågeställning, hur förskollärare 

arbetar för att stimulera barns flerspråkighet, men även till vilka kunskaper och 

färdigheter lärare som är verksamma i flerspråkiga barngrupper behöver vara i 

besittning av och i vilka situationer barns flerspråkighet innebär en möjlighet respektive 

begränsningar för den pedagogiska verksamheten. Förskollärarnas kunskaper och 

färdighet samt deras syn på möjligheter och begränsningar med barns flerspråkighet kan 

spegla deras didaktiska val. 

 

Svensson (2012) diskuterar om flerspråkiga barns språkliga situation i förskolan i 

Sverige utifrån tidigare forskning. Förskolans roll är att stimulera barnens 

språkutveckling genom att stödja och ge barnen möjligheter till att utveckla sitt 

ordförråd. Författaren menar vidare att förskolan utgör en viktig del i barnens 

språkutveckling. Förskolan ska uppmuntra och stimulera barnens första- och andraspråk 
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genom att skapa olika miljöer och situationer i vilka barnen känner sig trygga och 

skapar ett intresse för att utveckla sin språkförmåga. Därför är förskollärarnas didaktiska 

val samt kunskap och medvetenhet som Skans (2011) och Svensson (2012) lyfter fram, 

viktiga för att kunna ge barnen de bästa möjligheter till utveckling och lärande. Det är i 

förskolan som de flesta flerspråkiga barnen möter majoritetsspråket för första gången 

(ibid.), vilket är svenska i detta fallet. Förskolans uppdrag är att ge barnen möjligheter 

att bli en del av samhället genom att ge barnen möjligheter till att utveckla sina språk för 

att på så vis kunna kommunicera med sin omgivning. Att kunna kommunicera på sina 

olika språk ger barnen möjligheter att delta i samhället samt ta del av sin egna kultur. 

Författaren skriver även att barn som har utvecklat ett starkt modersmål har lättare för 

att utveckla sitt andraspråk. Barnens modersmål gynnar på så vis deras utveckling av 

andraspråket. Flerspråkiga barn kan lättare urskilja språkljud i ord än vad enspråkiga 

barn kan, vilket betyder att flerspråkiga barn har lättare för att utveckla språk. Det anses 

som något positivt att kunna kommunicera på språk som används i stora delar av 

världen (ibid.). Barn som har lärare med positiv syn på flerspråkighet lyckas bättre i 

förskolan och skolan än barn som har lärare med negativ syn på flerspråkighet. För att 

barnen ska få möjligheter att utveckla sitt modersmål och andraspråk är förskollärares 

inställning till språken viktig. Barnens modersmål ska ha lika stor betydelse som landets 

majoritetsspråk, vilket är svenska i Sverige och ses som en tillgång till verksamheten 

(ibid.). 

 

4.2 Språkstimulerande aktiviteter 

I avsnittet tar vi upp forskning som mer konkret beskriver hur förskollärare undervisar 

för att stimulera språkutveckling. Avsnittet har särskilt stor betydelse för den andra 

forskningsfrågan hur förskollärare arbetar för att stimulera barns flerspråkighet. Kultti 

(2012) undersöker vilka aktiviteter och möjligheter till kommunikation som förskolor 

erbjuder flerspråkiga barn för att skapa sammanhang och bidra till språkutveckling och 

känsla av grupptillhörighet. Författarens studie bygger på observationer i form av 

inspelningar och anteckningar för att synliggöra pedagogernas förhållningssätt till 

flerspråkighet samt arbetssätt för att stimulera barns språkutveckling. I studien deltog 

åtta olika förskolor, på sex av förskolorna gjordes observationer på småbarnsavdelning 

ett till tre år och på tre av förskolorna på syskonavdelning ett till fem år samt att totalt 

32 pedagoger observerades. Observationerna pågick i sex månader i Sverige med totalt 

47 timmar videoinspelning.  

 

I resultatet lyfter Kultti (ibid.) olika aktiviteter som språkutvecklande. Bland annat 

nämns leken, sångstunder, sagostunder och måltider som aktiviteter som används i 

förskolorna för att ge barn möjligheter till sociala interaktioner och kommunicera med 

andra. Även Skans (2011) lyfter aktiviteter som måltider, samlingar och sagostunder 

som språkstimulerande. Förskolorna i Kulttis (2012) studie arbetar även varierande i 

stor grupp och smågrupper för att ge alla barn möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Grupperna är inte alltid samma för att ge barnen möjligheter till att 

samspela och kommunicera med andra barn och vuxna. Vuxna finns som stöttning för 

barnen som inte kan göra sig förstådda på svenska vilket blir tydligt i den planerade 

undervisningen där pedagogerna noga väljer undervisningens struktur, deltagarna, 

material samt tid, för att alla barn ska kunna delta (Kultti 2012). Dessa didaktiska val 

som även Skans (2011) tar upp är som tidigare nämnt viktiga i undervisningen och 

andra aktiviteter. Barnen deltar i olika aktiviteter genom att observera, lyssna, imitera, 

kroppsspråk eller med stöttning av en vuxen (Kultti 2012). I dessa aktiviteter skapas en 

gemenskap och ett gemensamt lärande vilket även gynnar språkutvecklingen. Barnen lär 

av varandras språkkunskaper genom att samspela och samarbeta. Detta kopplar till vår 
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frågeställning, hur förskollärare arbetar för att stimulera barns flerspråkighet och vilka 

kunskaper och färdigheter lärare som är verksamma i en flerspråkig barngrupp behöver 

vara i besittning av.  

 

I resultatet lyfts även att material som barnen känner igen och har tidigare erfarenheter 

av ger möjligheter till deltagande och kommunikation (ibid.). Barnen kan delta i olika 

aktiviteter utan att kunna det svenska språket och barnen kan göra sig förstådda på andra 

sätt som tidigare nämnts. Det svenska språket är det gemensamma språket vilket 

undervisningar och andra lärarledda aktiviteter sker på samt kommunikationen med 

personer som har olika språkkunskaper. Det svenska språket ses som normen medan 

andra språk inte uppmärksammas på samma sätt vilket påverkar flerspråkiga barns 

möjligheter till att utveckla sina modersmål negativt (ibid.). De bristande möjligheter 

för flerspråkiga barn att utveckla sitt modersmål påverkar även barnets andraspråk och 

identitet. Svensson (2012) tar upp att ett starkt modersmål underlättar i utvecklingen av 

andraspråket samt skapar en känsla av tillhörighet till familj och släkt. Detta kopplar vi 

till vår frågeställning i vilka situationer barns flerspråkighet kan innebära en möjlighet 

respektive begränsning för den pedagogiska verksamheten. 

 

4.2.1 Läsning och berättandet 

Svensson (2011) utvärderade projektet Att läsa och berätta – gör förskolan rolig och 

lärorik som pågick i två år i Sverige. Samarbetsprojekt skickade ut enkäter till 

förskolorna för att få en överblick av vilka arbetssätt personalen använde för att 

stimulera språket samt hur mycket läsning och berättande som förekom i förskolorna. 

Svensson (ibid.) besökte 43 av de 66 förskolorna som deltog i projektet. Totalt 

genomfördes 190 intervjuer varav 116 barn, 60 förskollärare, fem bibliotekarier och nio 

skolledare på 60 olika förskoleavdelningar. Undersökningen gjorde kartläggningar på 

den fysiska språkmiljön på förskolorna. Studien undersökte om projektet bidrog till 

ökad medvetenhet kring språkstimulerande miljöer och arbetssätt i förskolan samt om 

projektet har bidragit till ökat samarbete mellan förskolor och bibliotek.  

 

Resultatet visade att det hade skett ett ökat samarbete mellan förskola och bibliotek, 

dessutom har flera förskollärare ändrat sina miljöer samt arbetssätt för att förskolan ska 

bli mer språkstimulerande. Högläsning och det fria berättandet får i många förskolor 

mer utrymmer (ibid.). Majoriteten av förskolorna hade bokhörna som var lättillgängliga 

av barn, inbjudande och bekväma, böcker som var synliga och lockande för läsning och 

inspirerades av andra kulturer. Endast några få avdelningar hade böcker på barnens 

olika språk (ibid.). Att barnen måste få möjligheter till att höra språken samt själv öva 

på att prata för att kunna utveckla språken menar flera forskningar som bland annat 

Kultti (2012), Skans (2011) och Svensson (2012). För att ge barnen möjligheter till att 

höra och öva på språken används aktiviteter såsom högläsning, sångstunder, lek och 

måltider. Olika sociala situationer benämns som möjligheter till språkutveckling samt 

gemensamt lärande. Detta kopplar vi till vår frågeställning i vilka situationer barns 

flerspråkighet kan innebär en möjlighet respektive begränsning för den pedagogiska 

verksamheten och hur förskollärare arbetar för att stimulerar barns flerspråkighet, 

eftersom det är förskollärarna som ska ge barnen möjligheter till att utveckla sina språk, 

men även kan begränsa barnens språkutveckling genom att inte ge dem rätta 

förutsättningar för språkstimulans.  

 

Projektet ledde till att fler förskolor har börjat arbeta mer medvetet med språk och 

miljöer som stimulerar språken. Framförallt har de olika miljöerna förändrats på många 

förskolor för att bli mer stimulerande och inbjudande för språk (ibid.). Förändringar av 
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miljöer ledde till att det läses mer nu än innan projektet, vilket har stor betydelse för det 

talade och skrivna språket. I boksamtal får barnen möjligheter till att bearbeta händelser, 

utveckla förståelse och kunskaper inom olika områden samt utveckla sina språk. Många 

förskollärare är mer medvetna om läsningens och berättandets betydelse för barnens 

språkutveckling (ibid.).  

(stycke borttagen)  

 

4.3 Sammanfattning 

Såväl de svenska som internationella forskningar som här har redovisats, belyser olika 

arbetssätt och aktiviteter som stimulerar barnen i sin språkutveckling. Tillgången till 

språken skapar även större möjligheter för deltagande och känsla av gemenskap. 

Förskollärarnas roll är att ge barnen möjligheter till att utveckla både sitt modersmål 

samt det svenska språket genom olika miljöer och aktiviteter. Förskollärarnas didaktiska 

val i undervisningen påverkar enligt forskning ovan barns möjligheter till 

språkstimulans. Språkstimulerande aktiviteter som flera forskningar ovan tar upp är 

bokläsning och berättandet, även lek och måltider betonas som en viktig del i barnens 

språkutveckling eftersom språket utvecklas i sociala sammanhang vilket leken och 

måltiderna präglas av, vilket vi kopplar till den sociokulturella teorin. Lika som ovan 

nämnda aktiviteter ger barn möjligheter till att utveckla språk, kan barns språk 

begränsas om verksamheten inte präglas av sociala aktiviteter och språkstimulans. I 

leken lär barn av varandras språkkunskaper och skapar ett gemensamt lärande. Barnen 

får möjligheter till att höra och öva på sina språk. Barnens möjligheter till språklig 

stimulans påverkar barnens språkutveckling. (stycke borttaget)  
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5 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Teorierna har valts utifrån syfte 

samt frågeställningar. Den didaktiska teorin och den sociokulturella teorin utgör 

grunderna för undersökningen då syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv 

synliggöra vilka förutsättningar förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i 

förskolan. Förskollärarnas planering vid undervisning är viktigt för barns utveckling och 

lärande därför är de didaktiska valen viktiga att ha i åtanke. Språket utvecklas i sociala 

sammanhang vilket betyder att förskollärarna behöver skapar lärandesituationer som 

präglas av sociala sammanhang. Teorierna används för att synliggöra i vilka situationer 

barns flerspråkighet kan innebära möjligheter respektive begränsning för den 

pedagogiska verksamheten, hur förskollärare arbetar för att stimulerar barns 

flerspråkighet samt vilka kunskaper och färdigheter förskollärare verksamma i en 

flerspråkig barngrupp behöver vara i besittning av. 

 

5.1 Didaktiska teorin 

I en värld där människan erfar, upplever samt upptäcker är det viktigt med integration 

för att skapa en förståelse (Lindström och Pennlert 2012). Detta gäller även i skolans 

värld mellan lärare och elever. Ett lärande sker i socialt sammanhang där lärarens 

uppgift är att skapa goda relationer och bevara goda relationer mellan lärare och elever. 

En lärare ses oftast som en ledare och ska enligt styrdokumenten kunna utföra sitt 

arbete. Därför är det av vikt att ha en utvecklad social kompetens där läraren på ett 

professionellt sätt kan genomföra en undervisning (ibid.). Enligt Jank och Meyer (1997) 

ses didaktiken som ett system som lärs ut till eleven och med hänsyn ser till att eleven 

tar till sig kunskap. Den didaktiska metoden ska enligt Jank och Meyer (ibid.) vara till 

hjälp för en lärare att planera en undervisning där hen förstår sin egen kompetens.  

 

Den didaktiska teorin hjälper till att identifiera olika frågor och reflektera över 

undervisningssituationer. I förskolans Läroplan (Skolverket 2016) står det tydligt att 

förskollärare har ett större ansvar över att designa lärprocesser genom att utforma 

undervisningen. Enligt Wahlström (2016) så innebär didaktik att en förskollärare har 

förmåga att se ett samband mellan innehåll och arbetssätt, för att verksamheten ska 

utformas på ett varierande sätt. När förskollärare planerar en aktivitet är det viktigt att 

tänka grundfrågorna som är vad barnen ska lära sig och varför barnen ska lära sig det. 

För att barnen ska få en förståelse så är det viktigt hur förskollärare väljer att gå tillväga 

med att nå ut till barnen. Förskollärare kan välja att använda sig av den didaktiska 

triangeln för att ytterligare förenkla grundfrågorna: 

 
Figur 1. Undervisningens dimensioner ur: didaktisk översiktskarta (Lindström och Pennlert 2006, s. 27). 
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Genom att förskollärarna tar hjälp av den didaktiska triangeln skapas en förståelse kring 

innehållet i en aktivitet eller undervisning  (Hopmann 1997). Därför är det av vikt att 

förskollärare utgår ifrån frågorna i triangeln vid utformningen av en 

undervisningssituation. Det är även av vikt att förskollärare har en medvetenhet kring 

varför ett barn ska lära sig det som undervisas. I relation till studien är det viktigt att 

förskollärare har en medvetenhet kring flerspråkighet samt kunskap om varför 

flerspråkiga barn ska stimuleras. När förskollärare fått en medvetenhet är nästa steg att 

bestämma innehållet i undervisningen som sedan skapat ett hur (ibid.). Den didaktiska 

triangeln kan alltså användas som ett verktyg där förskollärare kan analysera 

undervisningen för att förbättra den till nästa tillfälle (Molloy 2007). Såväl utifrån 

tidigare forskning som i didaktiska teorier är det viktigt att barn och lärare skapar en 

relation till varandra (Hopmann 1997). Utifrån den didaktiska triangeln är det viktigt att 

läraren förstår hur hen ska forma undervisningen och samtidigt ha styrdokumenten i 

åtanke i planering av undervisning (ibid.). Jonsson (2011) lyfter att det krävs en 

medvetenhet hos förskollärare där barnets tidigare erfarenheter har tagits i beaktandet. 

Även Skans (2011) betonar vikten av att välja relevant innehåll utifrån barnens 

individuella förutsättningar. Det didaktiska perspektivet bidrar alltså med en möjlighet 

att beskriva och granska olika undervisningssituationer såväl utifrån undervisningens 

syfte, läraren och barnets möjligheter till att lära i förhållande till de olika didaktiska 

frågorna. 

 

5.2 Sociokulturella teorin 

I det teoretiska ramverket kompletteras didaktiken med den sociokulturella teorin. Den 

sociokulturella teorin utgår ifrån att lärandet sker i samspel med andra där 

kommunikationen är betydelsefull (Säljö 2014). Det är genom kommunikationen som 

interaktion sker människor emellan. När barn samspelar med andra utvecklas de 

individuellt, det vill säga barnets jag utvecklas i sociala möten (ibid.). 

 

Inom den sociokulturella teorin ses språket som en viktig del. Språket ses som ett 

redskap som utvecklas i sociala och kulturella sammanhang och har stor betydelse för 

personens kunskapsutveckling (ibid.). Utifrån den sociokulturella teorin behöver barnen 

möta både sitt modersmål och sitt andraspråk i vardagen för att kunna utveckla sin 

språkliga förmåga och nya kunskaper. Denna teori motiveras utifrån tidigare forskning 

och hur språkutvecklande arbete genomförs på förskola och i skola. Då språket används 

som ett redskap för att kunna kommunicera med andra är det viktigt att pedagogerna tar 

tillvara på det och ger barnen möjligheter till samspel i olika sociala sammanhang för att 

stimulera flerspråkiga barn i alla sina språk (Strandberg 2006). Barnen kan då använda 

och utveckla sina språk i de olika mötena och få en känsla av att deras språk är 

betydelsefulla, vilket gör att de blir motiverade till att utveckla språken. 

 

Enligt den sociokulturella teorin ses interaktion med andra som en förutsättning för 

lärande (Säljö 2014). Det är av vikt att pedagogerna skapar aktiviteter som främjar 

barnens lärande och det sker framförallt i interaktion med andra barn och pedagoger. 

Det är också av vikt att pedagogerna har en medvetenhet kring vad syftet är med 

aktiviteterna. Barnets språk under förskoleåldern är av stor vikt för begreppsbildning där 

även den intellektuella utvecklingen främjas. Interaktionen med andra medför att språk 

utvecklas. I samspel med andra barn och vuxna är barnet i behov av att kommunicera 

och detta medför att det språkliga stimuleras (ibid.). Språk har en viktig roll i vår 

kunskapsutveckling. Lärandet sker i sociala sammanhang och språk är redskap för att 
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kunna delta i sociala situationer för att på så sätt förstå och göra sig förstådd (ibid.). 

Därför är det viktigt att förskolläraren utmanar och uppmuntrar barnen till att utveckla 

sina språk för att barnen ska kunna delta i samhället samt utveckla nya kunskaper och 

känna tillhörighet. (Stycke borttagen)  
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6 Metod 
Kapitlet belyser metodval, urval, presentation av deltagarna, genomförande, bearbetning 

av data, etiska övervägande och avslutningsvis en metodkritik. 

 

6.1 Metodval 

Studien belyser ur ett lärarperspektiv i vilka sammanhang barns flerspråkighet kan 

innebära möjligheter och begränsningar i förskolans pedagogiska verksamhet. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har  kvalitativa intervjuer valts som 

 undersökningsverktyg, där intervjuer genomförts med förskollärare som arbetar på 

olika mångkulturella förskolor. För att ta reda på förskollärares olika syn på 

flerspråkighetens möjligheter och begränsningar valdes därmed semistrukturerad 

intervju. Med semistrukturerad intervju kommer människors åsikter, känslor och 

erfarenheter fram (Denscombe 2016), vilket motiverar denna kvalitativa metod då 

studien vill belysa förskollärares egna erfarenheter och åsikter kring flerspråkighet i 

förskolan. En semistrukturerad intervju kan också jämföras med ett vardagligt samtal 

men som har ett bestämt fokus och syfte.  Den som intervjuar har det övergripande 

ansvaret över att samtalet håller sig till ämnet samt i vilken riktning samtalet ska ske i 

(ibid.). Det är något som vi har tagit hänsyn till såväl i framtagandet av intervjuguide 

som vid genomförandet av intervjuer (Se Bilaga B). 

 

För att få en djupare förståelse och kunskap kring studiens ämne började vi med att läsa 

tidigare forskning samt övrig litteratur om modersmål och flerspråkighet i förskolan. 

Detta ledde till att vi fick en större överblick över vilka områden som har undersökts 

och vad tidigare forskning har kommit fram till. Det underlättade även när 

intervjuguiden designades.  

 

En intervjuguide (Se Bilaga B) skapades utifrån studiens frågeställningar som en 

utgångspunkt för intervjun och som användes under samtalen. Intervjufrågorna 

skapades för att kunna besvara frågeställningarna och göra dem undersökningsbara. En 

kvalitativ metod kännetecknas bland annat av öppna frågor under en intervju (ibid.). 

Därför var intervjufrågorna öppna och inte ledande för att inte påverka svaren. Ett 

neutralt förhållningssätt tillämpades som inte styrdes av personliga åsikter och 

intervjufrågorna var undersökningsbara. Genom intervjufrågorna har förskollärarnas 

olika perspektiv kring hur de ser på flerspråkighet tagits fram. 

 

Fördelar med intervjuer menar Denscombe (ibid.) är att de är lätta att arrangera och att 

uppfattningar samt synpunkter lättare kommer till uttryck under intervjun. En annan 

fördel med intervjuer är att det är lättare att skriva ned transkriberingen av ett inspelat 

samtal när det endast är en deltagare (ibid.). En nackdel med att intervjua en respondent 

kan vara att intervjuaren påverkar respondentens svar och lägger egna värderingar under 

samtalet. En annan nackdel kan också vara att respondenten vill ge svar som hen tror att 

intervjuaren förväntar sig (ibid.). 

 

6.2 Urval 

För att samla in data har fyra förskollärare intervjuats. Ett subjektivt urval har gjorts där 

utbildade förskollärare på olika förskolor efterfrågades. Ett subjektivt urval betyder att 

det finns en viss förkunskap om förskolan som ska undersökas (ibid.). Att 

respondenterna ska ha en förskollärarutbildning samt att de jobbar på mångkulturella 

förskolor är de enda kraven som vi tagit hänsyn till inför datainsamlingen. 
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Respondenternas ålder har därmed av bekvämlighetsskäl inte tagits hänsyn till. Valet att 

ha med respondenter med endast förskollärarutbildning är för att förskollärare har en 

pedagogisk utbildning och att förskollärare har en fördjupad förståelse för yrket. Även 

Kihlström (2007) anser att urvalet bör vid en kvalitativ intervju vara en person som har 

erfarenhet inom av området. Författaren menar på att svaren då blir mer tillförlitliga där 

svaren inte endast grundar sig i åsikter utan personliga upplevelser. 

 

6.2.1 Presentation av deltagarna 

I studien benämns inte respondenterna vid deras riktiga namn, utan har istället bytts ut 

mot förskollärare 1, 2 ,3 och 4. Samtliga förskollärare har svenska som modersmål. 

Förskollärare 1 har arbetat som barnskötare i trettio år inom förskolan. Hen tog 

förskollärarexamen 2007 och arbetar i en barngrupp 3-5 år. På avdelning arbetar två 

förskollärare, en barnskötare och en outbildad resurs. Förskollärare 2 tog sin 

förskollärarexamen år 1994 och var inte verksam inom förskolan innan det. 

Förskollärare 2 arbetar med en barngrupp på 3-5 år och arbetar tillsammans med en till 

förskollärare och en barnskötare. Förskollärare 3 tog förskollärarexamen 2007 och 

utbildade sig till barnskötare 1982, förskollärare 3 har varit verksam inom förskolan 

sedan 1978 och hen arbetar med en barngrupp på 1-5 år. Det är två förskollärare och tre 

outbildade resurser som arbetar på avdelningen. Förskollärare 4 tog sin 

förskollärarexamen år 1992 och arbetade innan dess inte inom förskolan. Förskollärare 

4 arbetar med en åldershomogen barngrupp i 3 årsåldern. Förskollärare 4 är ensam 

förskollärare på sin avdelning och arbetar ihop med en barnskötare samt tre outbildade 

resurser. Förskollärarna arbetar på fyra olika förskolor och alla förskolor ligger i södra 

Sverige, i tre olika städer.  

 

Tabell 1: 

Person Ålder  
Förskollärarexamen 

(årtal) 

Verksamma 

år i 

förskolan 

Ålder på 

barngrupp 

Förskollärare 1  60 2007 30 3-5 

Förskollärare 2 45 1994 24 3-5 

Förskollärare 3  59 2007 40 1-5 

Förskollärare 4  52 1992 26 3 

 

6.3 Genomförande  

Inför studien togs först en personlig kontakt med förskollärarna för att höra om ett 

intresse finns av att delta i studien. Sedan skickades ett missiv (Bilaga A) och 

intervjufrågor (Bilaga B) ut till förskolecheferna och till förskollärarna. I missivet 

förklarades syftet med studien samt att en beaktning tas i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). En personlig kontakt med förskollärarna togs 

återigen för att boka in datum och tid för att genomföra intervjuerna. Intervjufrågorna 

fick respondenterna innan intervjutillfällena ägde rum på grund av önskemål av 

respondenterna, följdfrågorna fick de dock inte i förväg. Genom att skicka ut 

intervjufrågor i förväg bidrar det till att respondenterna blir införstådda med de frågor 

som kommer att ställas. Respondenterna får en chans att förbereda sig och tänka igenom 

frågorna.  
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De fyra intervjuerna ägde rum på respektive förskola. Vi valde att intervjua två 

förskollärare var, dock inte samtidigt. Intervjuerna inleddes genom att gå igenom 

studiens syfte och en muntlig information gavs angående de etiska rättigheter som 

respondenterna har. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner samtidigt som 

anteckningar fördes. Under intervjuerna undveks ledande frågor eftersom 

respondenternas svar kan påverkas (Denscombe 2016). När respondenterna hade svarat 

på alla frågor avslutades intervjun med att ge förskollärarna möjlighet till att utveckla 

tidigare svar och tankar samt att tacka för deras medverkande.  

 

6.4 Bearbetning av data 

Efter intervjuerna transkriberades empirin av den som genomförde intervjun och lades 

sedan in i ett gemensamt dokument, för att sedan tillsammans bearbeta empirin. 

Inspelningarna tog mellan 15–40 minuter och totalt en timme och 39 minuter. 

Intervjuerna tog olika långt tid på grund av att förskollärarna hade förberett sig på olika 

sätt inför intervjuerna. Två av förskollärarna hade skrivit ned mer utförliga svar på 

papper medan de två andra förskollärare endast hade stödord och punkter som de ville 

lyfta fram. Ytterligare en faktor som påverkade hur långt tid intervjuerna tog var hur 

mycket förskollärarna vävde in av sina egna erfarenheter och tankar samt avbrott som 

förekom under två intervjuer.  

 

Det är viktigt att i analysprocessen sammanställa den kvalitativa data som inkommit och 

att som forskare gör sig bekant med all insamlad material för att kunna bearbeta, tolka 

och värdera studiens material (ibid.). Inspelningarna lyssnades igenom ett antal gånger 

för att få med exakt vad förskollärarna sade, eventuella pauser, skratt och annat. 

Därefter transkriberades de fyra intervjuerna var för sig av oss och skrevs in i ett 

gemensamt dokument som är synligt för båda och som ger en bättre överblick av 

materialet. Transkriberingarna lästes sedan individuellt ett antal gånger och bearbetades 

sedan tillsammans för att bli bekant med innehållet. Empirin sorterades i olika 

kategorier utifrån studiens frågeställningar. De olika kategorierna kodades i varsin färg 

för att lättare skilja de olika kategorierna åt, detta bidrog till att sammanställningen av 

resultatet underlättades. I resultatet användes kategorierna och det skapades även 

underkategorier efter att likheter och skillnader i de olika intervjuerna synliggjordes. För 

att styrka resultaten valdes ett antal lämpliga citat ut. Efter det analyserades empirin 

med hjälp av teorier och forskning som studien lyft tidigare i studien.  

 

6.5 Etiska överväganden 

Vid insamlande av data måste hänsyn tas till den enskilda individens integritet och hälsa 

(Vetenskapsrådet 2017). När kvalitativa studier genomförs är det av stor vikt att berätta 

för deltagarna att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta studien.  

 

När en undersökning genomförs är det viktigt att som forskare ta hänsyn till 

vetenskapsrådet (2002) etiska principer och de fyra huvudkraven gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Genom att informera förskollärarna om studiens syfte och genomförandet av 

intervjuerna har vi därmed tagit hänsyn till informationskravet. Genom att ge 

förskollärarna en möjlighet att välja om de vill delta i vår studie eller inte och att de får 

information om att de kan avbryta sin medverkan när de vill, har även samtyckeskravet 

tagits hänsyn till. Vid de olika intervjutillfällena informerades respondenterna 

ytterligare gällande studiens syfte och sina rättigheter gällande deltagandet.  Materialet 

kommer endast att användas i forskningssyftet och vara oåtkomlig för obefogade och 
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täcker så med nyttjandekravet. I vår studie kommer alias i form av förskollärare 1, 

förskollärare 2 och så vidare att användas för att förskollärarna ska förbli anonyma och 

för att information inte ska kunna spridas vidare. Vi tar även hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att inga personliga uppgifter om deltagarna kommer att 

lämnas ut eller nås av obehöriga (ibid.).  

 

6.6 Metodkritik 

Nedan diskuteras begreppen trovärdighet och tillförlitlighet i relation till studien. 

 

6.6.1 Trovärdighet 

I en studie bedöms resultatets trovärdighet av hur den framställs och kontrollerats där 

resultatet ska svara på syfte och frågeställningar. Enligt (Denscombe 2016) finns det 

metoder som påvisar trovärdigheten även om det inte går att säga att resultatet är till 

hundra. I denna studie har resultatet arbetats fram med hjälp av en intervjuguide som 

utgått från syfte och frågeställningar (Se Bilaga B). För att öka trovärdigheten i studien 

användes bland annat intervjuguiden men också miljöer som förskollärarna känner sig 

trygga och kan slappna av i (ibid.). Respondenterna hade tid för att tänka igenom sina 

svar samt utveckla dem ytterligare utan någon påverkan från oss som intervjuar. 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Detta medför att all insamlad data 

blir tydlig som i sin tur leder till att studien blir mer trovärdig. Genom att använda 

ljudupptagning vid intervju får vi med exakt allt som sägs och kan när som återgå till att 

lyssna på inspelningarna för att inte missa något, detta ökar också studiens trovärdighet. 

Hade vi enbart skrivit ned svaren hade det funnits en risk att missa viktiga detaljer. 

Trovärdigheten kan också påverkas av val av metod och bör därför övervägas noga. 

Studien ska synliggöra i vilka sammanhang barns flerspråkighet kan innebära 

möjligheter och begränsningar i förskolans pedagogiska verksamhet. Därav ansågs 

intervju som metod som ett bra redskap att ta till för att komma förskollärarnas egna 

upplevelser och erfarenheter. Förskollärarna fick en möjlighet att berätta hur det ser ut 

på deras arbetsplatser. Genom att använda sig av citat från intervjuerna stärks och 

förtydligas resultatet som uppstått och det ökar studiens trovärdighet ytterligare. Detta 

styrker även Kihlström (2007) att genom att använda citat från intervjuerna styrks 

resultatet och som på så vis ökar studiens trovärdighet. Enligt Allwood och Erikson 

(2017) ska det finnas en relevans i det som undersöks med syfte och frågeställningar. 

De menar på att för att få en ökad trovärdighet i en studie ska frågeställningar vara 

lämpliga samt ha relevant litteratur och urval ska vara passande (ibid.). Det är något 

som vi i denna studien har förhållit oss till. 

 

6.6.2 Tillförlitlighet 

Underlaget för denna studien utgörs av fyra intervjuer. Studien har en begränsad tid till 

tio veckor, vilket gjorde att vi valde att endast intervjua fyra förskollärare. Denscombe 

(2016) menar på att desto fler intervjuer en studie har med styrker det tilliten till 

resultatet som ökar trovärdigheten ytterligare. De fyra förskollärarna intervjuades 

enskilt av oss, en och en. För den ena var båda förskollärarna bekant sedan tidigare 

medan för den andra av oss var en bekant sedan innan och den andra var det inte, på 

grund av att en tidigare förskollärare blev sjuk var vi tvungna att hitta en annan 

förskollärare som kunde delta. Detta gjorde att den intervjun blev mer formell eftersom 

att parterna inte kände varandra. Detta är något som också kan ha en inverkan på 

genomförandet av intervjuerna. Finns det en relation sedan tidigare mellan deltagarna 

kan det påverka utvecklingen av intervjun då den tenderar att bli mer dialogliknande. 

Kihlström (2007) menar på att i sådana fall är det viktigt att bortse från förförståelsen 

som redan finns för att svaren ska bli så objektiva som möjligt. I intervjuerna försökte vi 
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därför bortse ifrån den tidigare relationen till förskollärarna och vår syn på deras 

arbetssätt genom att ställa konkreta frågor och följdfrågor för att få svar på studiens 

syfte och frågeställningar. För att studien ska anses vara tillförlitlig är det viktigt att vara 

objektiv och att inte påverka respondenternas svar utifrån våra egna åsikter och 

fördomar. Tillförlitlighet handlar om att undersökningen gjorts på ett korrekt sätt 

(Denscombe 2016). Därför var intervjufrågorna öppna och inte ledande samt att 

relevanta intervjufrågor utifrån studiens syfte och frågeställningar användes. För att öka 

tillförlitligheten redogjordes metod och analys tydligt för att andra ska kunna genomföra 

samma undersökning och få liknande resultat. (Stycke borttagen)  
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7 Resultat och analys 
Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar 

förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Utifrån det har 

materialet kategoriserats i tre olika kategorier 7.1 Flerspråkighet som möjlighet 

respektive begränsning för den pedagogiska verksamheten, 7.2 Hur förskollärarna 

arbetar för att stimulera barn flerspråkighet och 7.3 Kunskaper och färdigheter i arbetet 

med flerspråkighet. Efter varje kategori har materialet analyserats utifrån den didaktiska 

teorin och den sociokulturella teorin samt tidigare forskning som studien tagit upp. 

 

7.1 Flerspråkighet som möjlighet respektive begränsning för 

den pedagogiska verksamheten 

Förskollärarna tar upp olika möjligheter och begränsningar i arbetet med flerspråkighet. 

Detta redogörs i underrubrikerna flerspråkighet som möjlighet för den pedagogiska 

verksamheten och flerspråkighet som begränsning för den pedagogiska verksamheten.  

 

7.1.1 Flerspråkighet som möjlighet för den pedagogiska verksamheten 

Förskollärarna lyfter barnens olika språk som en möjlighet för den pedagogiska 

verksamheten. Då barn möter olika språk i förskolan skapas en förståelse för varandras 

olikheter och en mångfald som barnen har nytta av i samhället.  

 
Ja, men först tänker jag ju på att det är väldigt berikande för barnen, och för 

familjerna då det skapar mångfald och att man ska ta vara på varandras olikheter 

och det här. Ja just det här att man kan lära av varandra, vi började ju med det 2014 

med lite Reggio inspirerat arbetssätt där vi var runt på lite studiebesök och så. Då 

var det mycket att man skulle skapa en mötesplats för oavsett vilken ålder, och 

språk barnet har så ska man ändå samspela och känna glädje och det är lite att 

bygga på när man jobbar med flerspråkighet också tycker jag.  
(Förskollärare 2) 

                                                                                                                  

Förskolan är en plats där barn och vuxna med olika språk och bakgrund möts. 

Förskollärare 2 menar att det är viktigt att alla barn och vuxna känner glädje och kan 

samspela med varandra, oavsett vilket språk som talas. Förskollärare 3 menar att leken 

skapar goda möjligheter till att barnen utvecklar och tränar språk. Alla förskolläraren tar 

upp olika sociala situationer som möjligheter till att barnen utvecklar och tränar sina 

olika språk.  

 

Förskollärare 3 uttrycker att språk och kultur hör ihop och att det ena leder till det andra 

“Möjligheter är ju att man kan få lära sig mycket om andra människors språk och kultur, 

för oftast gå de ju i hand att man är flerspråkig och att man har en annan kultur [...]” 

Förskolläraren ser på så vis möjlighet i form av att flerspråkiga barn lär sig sina olika 

språk i leken samt andra sociala sammanhang och då även utvecklar sin kulturella 

tillhörighet och identitet. Förskolläraren tar även upp möjligheten att lära av varandras 

språk och kulturer. 

 

Tre av förskollärarna tar upp att de anser att flerspråkighet ger möjligheter till att barnen 

i tidig ålder möter olika kulturer och så med ökar sin förståelse för olikheter. 

Förskollärare 3 menar att det är viktigt att ta tillvara på varandras olikheter och lära sig 

av varandra. Förskollärarna tar upp mångfaldens betydelse ur ett samhällsperspektiv 

genom att lyfta omvärlden samt familjerna. De tre förskollärarna tar upp att 

flerspråkighet skapar mångfald och synliggör olikheter som något positivt. 
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Den fjärde förskolläraren lyfter främst språket som en möjlighet och inte kulturen i 

intervjun. Förskolläraren lyfter istället kroppsspråket som ett viktigt redskap för att 

skapa förståelse för barnen men även vårdnadshavarna. 

 

7.1.2 Flerspråkighet som begränsning för den pedagogiska verksamheten  

Tre av förskollärarna tar upp att de upplever att de inte har tid att stimulera barnen 

tillräckligt mycket i deras språkutveckling.  

 
[...] men de man ibland kan uppleva är ju också tidsbrist för dom där goa samtalen 

och tiden eh.. det är... men visst man ska inte skylla på att man inte har tid, men det 

är .. man skulle liksom hinna med, räcka till, finnas bredvid, stödja mer i leken och 

det sociala samspelet och eh.. kunna översätta och liknande många gånger som kan 

va lite svårt.  
(Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 1  menar att det inte alltid finns tid för att finnas där och stödja barnen i 

sociala situationer samt benämna ord. Även Förskollärare 2 uttrycker att arbetet med 

flerspråkighet i förskolan kräver mycket tid och barnen behöver bekräftelse genom 

ögonkontakt. Förskollärare 3 menar att arbetet med flerspråkiga barn kräver tid, 

kompetens och rätt material för att kunna stimulera barn i sin språkutveckling.  

 

En annan begränsning som förskollärarna tar upp är kommunikation med barn och 

vårdnadshavare, eftersom att det då kan uppstå missförstånd mellan parterna. När 

vårdnadshavare och barn inte behärska det svenska språket tillräckligt kan detta 

medföra en risk att inte kunna förmedlar viktig information så att det framkommer på 

rätt sätt. 

 
De första som händer då, de är ju hur man ska göra sig förstådd. För oftast har man 

ju då inte svenskan med sig alls, man kanske talar engelska eller franska eller tyska 

men oftast är det ju inte så. Och då dyker första problemet upp. De är att göra sig 

förstådd och oftast får vi ju inte hjälp av tolk och oftast har man inte någon 

personal som talar språket i personalgruppen.  
(Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3 menar att det är svårt att göra sig förstådd när barnet eller 

vårdnadshavarna inte förstå det svenska språket och att de då många gånger ta hjälp av 

personal som kan barnets eller vårdnadshavarnas språk, istället för att få hjälp av tolk. 

Alla förskollärare tar upp att barnens olika språk kan vara en utmaning eftersom att 

förskollärarna inte behärska alla barnens språk och inte kan förstå barnen och 

vårdnadshavarna som inte har utveckla det svenska språket än. Förskollärarna upplever 

att det då är svårt att kommunicera och förmedla information. Alla förskollärare nämner 

att de använder olika hjälpmedel för att kommunicera i dessa situationer. 

 

7.1.3 Analys av flerspråkighet som möjlighet respektive begränsning för 

den pedagogiska verksamheten 

Förskollärarna nämner fler möjligheter med barns flerspråkighet för den pedagogiska 

verksamheten. För det första nämns barns olika språk som en möjlighet då barnen på 

förskolorna möter olika språk, vilket leder till en mångfald och att olikheter synliggörs 

som något positivt. För det andra lyfts barns olika kulturer som en möjlighet eftersom 

kulturen lika som språken skapar mångfald och en förståelse för olikheter. I intervjun 

ger förskollärare 3 uttryck för att språk och kultur hör ihop och att de genom sociala 
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sammanhang utvecklar sina kulturella tillhörigheter. Även Skans (2011) skriver att 

språket hör ihop med identiteten och att språket skapar gemenskap och tillhörighet till 

familj och släkt. 

 

Flerspråkighet ökar förståelse för olikheter då barnen möter olika språk och kulturer i 

tidig ålder. Samtliga förskollärare ser möjligheter med barns flerspråkighet för den 

pedagogiska verksamheten och menar att barnen lära av varandras olikheter i sociala 

sammanhang, vilket den sociokulturella teorin bygger på. Genom dessa sociala 

sammanhang utvecklas språket och nya kunskaper uppstår (Säljö 2014). Det är av vikt 

att barnen möter alla sina språk i vardagen för att utveckla dem. Förskollärarnas syn på 

vilka möjligheter barns flerspråkighet medför för den pedagogiska verksamheten kan 

påverkar förskollärarens didaktiska val av undervisning samt hur de bemöter 

flerspråkiga barn.  

 

Förskollärare 1 tog upp att förskolan är en mötesplats där flera kulturer samt olika språk 

möts. Även Svensson (2012) menar att förskolan är en mötesplats för många 

flerspråkiga barn där de möter majoritetsspråket för första gången. Om barnen ges 

möjligheter till att kommunicera på sina olika språk har de lättare för att delta i 

samhället och ta del av sin egen kultur. Alla förskollärare tar upp de sociala 

situationerna och mötena på förskolan som en avgörande faktor i barnens 

språkutveckling. De olika möten i verksamheten ger möjligheter för de olika språken att 

komma till uttryck där barnen får tillämpa samt utveckla sina språk. Skans (2011) ta 

också upp vikten av att barn möter sina olika språk i olika sociala miljöer som 

stimuleras och utmanar barnens språkutveckling. 

 

Begränsningar för den pedagogiska verksamheten som förskollärarna tar upp är för det 

första tid för att stimulera och utmana barnen i sina språk. Flera av förskollärarna tar 

upp att de upplever att de inte har tid att stimulera flerspråkiga barn tillräckligt mycket i 

deras språkutveckling. Förskollärarna har en viktig roll i barnens språk- och 

identitetsutveckling, vilket enligt Förskollärare 3, kräver tid, kompetens och rätt 

material för att ge barnen bästa möjlighet. Vid planering av undervisning är det viktigt 

att tänka på vad barnen ska lära sig, varför de ska lära sig det och hur de ska lära sig det 

menar Hopmann (1997). Som Förskollärare 3 nämner så krävs därför kompetens för att 

kunna planera undervisningen på bästa sätt och rätt material för att kunna genomföra 

den på bästa sätt, samtidigt behövs det tid för att både kunna planera och genomföra 

undervisningen.  

 

För det andra nämns kommunikationssvårigheter med barn och vårdnadshavare som 

inte utvecklat det svenska språket än som en begränsning för den pedagogiska 

verksamheten. Språket är ett viktigt redskap för att kunna kommunicera med andra 

enligt den sociokulturella teorin (Säljö 2014), vilket blir tydligt i förskollärarnas svar. 

Bristen på språk kan leda till missförstånd och svårigheter att kommunicera med 

varandra. Alla förskollärare nämner att de använder olika material och resurser för att 

kommunicera med barn och vårdnadshavare i dessa situationer för att skapa förståelse. 

Detta synliggör förskollärarnas didaktiska val om vad de ska förmedlar, varför de ska 

förmedlar det och framförallt hur de ska förmedlar informationen.  
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7.2 Hur förskollärarna arbetar för att stimulera barns 

flerspråkighet  

Förskolläraren nämner flera olika kollegor och material som de använder sig av i arbetet 

med barns flerspråkighet.  

 

7.2.1 Kollegial undervisning  

Med kollegial undervisning menar vi all personal på förskolan som förskollärare kan ta 

hjälp av för att stimulera barns flerspråkighet. Förskollärarna använder sig bland annat 

av specialpedagoger, logopeder, vikarier samt språkresurser från arbetsförmedlingen i 

arbetet med flerspråkighet. Några förskollärare använde även tolk i vissa situationer, till 

exempel inskolning och utvecklingssamtal. Tre av förskollärarna tar upp att de använde 

sig av personal och vikarie som har ett annat modersmål. 

 
Jaaa, och de var ju nyfikna på vad är det, vad är det han vill säga, vad har mitt barn 

sagt. Jaa och sen då har vi ju den här resurs personalen och där har dom ju ett annat 

modersmål med sig, och ta hjälp utav dom också, både i dom här lärprocesserna då 

och i det vardagliga med då. Ja och sen kan jag ju då använda mig av biblioteket då 

också ju.  
(Förskollärare 4) 

 

Förskollärarna ser de olika resurserna som en tillgång i verksamheterna. Både i möte 

med vårdnadshavare och barn kan resurserna förmedla och agera som översättare i 

många situationer. Förskollärare 1 har inte tillgång till resurspersoner, vikarie med annat 

modersmål eller liknande utan tar hjälp av olika material. 

 

Förskollärare 1 och 2 använder inte  tolk i så stor utsträckning utan bara i speciella 

situationer. Förskollärare 3 är kritisk till att använda tolk, men använde det lika som 

förskollärare 1 och 2 i vissa situationer. Förskollärare 4 använder tolk som ett verktyg 

för att kommunicera med vårdnadshavare.  

 
[...] De kan ju hända att man få telefontolk nån gång, kan ju hända att en god vän 

följer med och hjälper och tolkar till den här nya personen då. Men då kan man ju 

inte lita på, för de som man som personal upplever ibland är ju, jag säger nånting 

och så ska tolken eller den som hjälper till ska liksom översätta de och så påbörjas 

ett samtal mellan dom här personerna som jag inte vet vad dom säger, för jag förstå 

ju då att frågan eller svaret som jag sa de va inte sådär långt. Åh, då tappar man ju 

kontrollen på vad som sägs egentligen och de kan jag känna är inte så bra ibland 

för är man ny hos oss och ny i landet, då vill ju jag förmedlar precis... några 

specifika fakta om hur det är att vara på svensk förskola och den biten tappar jag ju 

där då.  
(Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3 är kritisk till tolk eftersom att det då är svårt att veta om informationen 

kommer fram på rätt sätt och om tolken översätter korrekt. Endast förskollärare 4 

använde tolk regelbundet medan förskollärare 1, 2 och 3 endast ta hjälp av tolk i 

speciella situationer.  Förskollärare 2 använder översättningsappar istället för tolk för att 

kommunicera med vårdnadshavare och barnen. Förskollärare 1 nämner Navet, en plats 

dit vårdnadshavarna kan gå för att få hjälp med översättning av olika saker. 

 
Finns ju Navet [...] de är ju en plats dit... där man jobba... där man slussar in barn 

som kommer nyanlända, slussa dom in. [...] och dit kan föräldrar gå, till exempel 
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om vi skulle ha en knepig blankett och vi klarar inte av att hjälpa och stödja, kan 

man gå dit som förälder så kan man få hjälp med det eller om man inte vet hur 
Vklass1 fungera eller nåt sånt där då kan man gå dit.  

(Förskollärare 1) 
 

Tre av förskollärarna använder sig av tecken och bilder som stöd för att skapa förståelse 

för barn och vårdnadshavare. Förskollärare 2 säger “sen är det ju så att engelskan är ju 

bra sen har vi tecken, där vi försöker teckna och visa”. Förskollärare 3 tar upp bildspråk 

som något de använder i verksamheten. För att förmedlar viss information till 

vårdnadshavare och barnen använder förskollärare 1, 2 och 3 bilder och tecken som 

stöd. Även i verksamheten används tecken och bilder som stöd för att öka förståelse för 

barnen. 

 

kroppsspråket tar både förskollärare 3 och 4 upp som något de använder aktivt i 

verksamheter för att skapar en samförståelse mellan barn och pedagog. Förskollärare 4 

menar att de arbeta mycket med olika uttrycksformer såsom kroppsspråk och inte bara 

det verbala språket. Vilka språk som används ses inte som relevant utan hur språken 

används.  

 

7.2.2 Att använda olika material för att stimulera barns flerspråkighet  

Förskollärarna använder sig av olika material i arbetet med flerspråkighet. Bland annat 

nämner de appar med böcker på flera olika språk, material från logoped och 

specialpedagog, men även konkreta material såsom böcker, vatten och linser för att 

benämna begrepp och samtala kring ämnet. Förskollärare 4 och 2 tar upp konkreta 

material som de arbeta med för att utveckla barnens språk. 

 
[...] Då har vi alltså koncentrerat oss på lite olika material. Till exempel har vi ett 

bord med lite linser där man kan ösa och hälla och det fångar barnen så mycket. Vi 

arbetar mycket med olika material såsom med vatten och dess olika former kan 

man ju säga.  
(Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 1 och 3 använder olika appar och böcker för att stimulera barns språk. 

Förskollärare 3 nämner även material från logoped och specialpedagog som de arbeta 

med för att benämna ord och utmanar barnens språk. 

 
[...] Dom här apparna som är flerspråkiga, och byta språk och lyssna och göra 

tillsammans, man måste ha utrymmet att sitta ner när man leker och säga titta 

boken, vi ska läsa, i soffan, titta där är dockan. Att man ge begrepp, att man ge 

utrymme för de, de ta tid. [...] vi få ju mycket hjälp och samtalsmaterial av 

logopeder som vi använder oss av och de är ju bilder och kort och spel så vi jobbar 

ju mycket med begreppsbildning, man använder ett kort vad händer på kortet vad 

är de på kortet och sen på de viset. Så man tydliggör de man prata om med hjälp 

utav bild då.  
(Förskollärare 3) 

 

Alla förskollärare arbeta med att benämna begrepp och samtala med barnen i olika 

situationer för att ge dem möjligheter till att utveckla språken. Genom de olika material 

                                                 

1Vklass är en app som en del förskolor använder för att bland annat registrera att barnen kommit/gått 

hem för dagen, lägga upp veckobrev samt annan information och där vårdnadshavare lägger in barnens 

scheman, med mera.  
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får barnen så med möjligheter att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

Barnen blir mer delaktiga genom att de få en ökad förståelse för materialet. 

 

7.2.3 Analys av hur förskollärarna arbetar för att stimulera barns 

flerspråkighet  

För att ge barnen möjligheter att utveckla sina olika språk använder förskollärarna olika 

kollegor och material. En del förskollärare har hjälp av flerspråkiga vikarie eller 

språkresurser från arbetsförmedlingen. Dessa personer kan samtala och utmana barnen 

på sitt modersmål och så med ge barnen möjligheter till att utveckla språken. Andra 

förskollärare använder material från specialpedagog och logoped till exempel bilder och 

böcker samt flerspråkiga appar som stimulera barnen i sin språkutveckling, men även 

konkreta material som vatten och linser för att benämna begrepp och skapar förståelse 

för olika sammanhang. Några förskollärare ta även hjälp av vårdnadshavare för att 

bland annat få ord översatta för att skapar en förståelse för vad barnen uttrycker. Att 

skapa olika möten där barnen kan använda sina olika språk menar Strandberg (2006) är 

viktigt för barnens språkutveckling. Förskollärarna skapar sociala sammanhang där 

barnen får möjligheter att höra och öva på sina språk, vilket även den sociokulturella 

teorin menar är nyckeln till lärande och språkutveckling (Säljö 2014). Genom att 

erbjuda olika material som böcker och appar eller att ta hjälp av resurspersonal och 

vikarie med annat modersmål, skapas möjligheter för barnen att använda och utveckla 

sina språk i olika situationer och miljöer. Barnen få på så vis möjligheter att möta det 

svenska språket, men även sitt modersmål och kan utvecklar alla sina språk. 

Förskollärarnas stimulerar barnens språk i sociala sammanhang vilket vi kopplar till den 

sociokulturella teorin (ibid.). Genom intervjuerna kan vi se hur förskollärarna arbetar 

och vad de använder för material och metoder för att stimulera barnens språk. 

Förskollärarna är medvetna om de didaktiska frågorna vad, hur och varför vid planering 

och genomförande av undervisning och aktiviteter för att på bästa sätt stimulerar 

barnens språkutveckling, vilket vi kopplar till den didaktiska triangeln (se figur 1). 

Förskollärarna använder olika kollegor och språkstimulerande material för att ge barnen 

möjligheter till att utveckla sina språk. 

 

Förskollärarna har olika material och använder sig av olika aktiviteter för att stimulera 

barnens språk bland annat böcker, appar och konkret material. Förskollärarna stimulerar 

även barnens språk genom att benämna ord och begrepp och stödja barn i olika 

situationer. Barnens möjligheter till att höra och använda sina olika språk i olika sociala 

situationer påverkar barnens språkkunskaper. Även Kultti (2012) tar upp olika 

språkstimulerande aktiviteter och material som lek, sångstunder, sagostunder och 

måltider. Svensson (2011) nämner dessutom läsning och berättande som 

språkstimulerande arbetssätt för alla barn oavsett språk. Något som flera förskollärare i 

intervjuerna också lyfter.  

 

7.3 Kunskaper och färdigheter i arbetet med flerspråkighet  

Förskollärarna tar upp sitt eget förhållningssätt till flerspråkighet samt kunskap och 

kompetens i arbetet med flerspråkighet. 

 

7.3.1 Förhållningssätt till flerspråkighet 

Förhållningssättet till flerspråkighet lyfter flera förskollärare fram som en viktig aspekt i 

arbetet med flerspråkighet. Ett positivt och stimulerande förhållningssätt till barnens 

olika språk är något som förskollärarna förhåller sig till för att gynna alla barns 

utveckling. 
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Jag måste ju titta på mitt eget förhållningssätt, att jag se flerspråkighet som en 

tillgång och inte som ett hinder eller nåt sånt ah, svåra arbetet utan det är jobba 

man med det här och har ett liksom positivt förhållningssätt då är det ju en 

guldgruva, då betyder det ju jättemycket, kan tillföra verksamheten, barngruppen 

och allt.  
(Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 1 och 2 menar att det är viktigt att erbjuda barnen ett rikt och nyanserat 

språk för att stödja barnen i sin språkutveckling. I arbetet med språkutveckling är det 

viktigt att tänka på sitt förhållningssättet gentemot barnens olika språk. Förskollärare 1 

menar att det är viktigt att titta på sitt eget förhållningssätt och ser flerspråkighet som en 

tillgång och inte som hinder. Förskollärare 2 uttrycket att det är viktigt att har ett 

språkutvecklande förhållningssätt och erbjuda barnen ett varierat språk.  

 

Förskollärare 3 uttrycker att det är viktigt att vara medveten om andras förhållningar 

och respektera andras kulturer och sätt att se på saker. Förskollärare 3 tar upp läroplanen 

som ett dubbelt uppdrag i forma av att förmedla svenska kultur men även vara öppen för 

andra kulturer. Förhållningssättet tar tre av förskollärarna upp som en viktig kunskap 

och färdighet i arbetet med flerspråkiga barn. Förskollärarnas inställning till 

flerspråkighet speglar sig i barnen och deras motivation till att utveckla språk och 

identiteter. 

 

7.3.2 Kunskap och kompetens 

Förskollärare 3 lyfter att det bland annat är viktigt att har rätt kompetens i arbetet med 

flerspråkighet för att barnen ska få de bästa möjligheterna för språkutveckling. 

Förskollärare 3 har två förskollärare och tre outbildade resurser som arbetar på 

avdelningen. 

 
Det är *namn* och jag som är förskollärare och så har vi tre outbildade personer 

som jobbar i gruppen, och de är klart att de blir ett problem. Därför är man här 

kanske starkare i omsorgsbiten men i den pedagogiska biten...  
(Förskollärare 3) 

 

Kompetens lyfter förskollärare 3 i form av personalens kompetenser och utbildningar. 

Förskolläraren menar att det är svårt att arbeta språkutvecklande när det endast finns två 

utbildade personal på avdelningen samt att personalen inte kan barnens språk. Tre av 

förskollärarna har två förskollärare på sin avdelning samt en barnskötare eller resurser. 

En förskollärare är ensam förskollärare på sin avdelning med barnskötare och resurs. 

Förskollärare 3 menar att det inte går att få för mycket kompetens och att de gärna hade 

gått på fortbildningar om det hade erbjudits. De får hjälp av specialpedagog och logoped 

genom olika språkstimulerande material. Förskollärare 1 nämner att varje avdelning på 

förskolan få en fördjupning från Skolverkets material för att få mer kunskap om 

flerspråkighet och att detta ska leda till kompetensutveckling. Förskollärare 2 menar att 

de får hjälp med att stimulera barnens modersmål genom resurser som kan stimulera 

barnens språk.  

 

Tre av förskollärarna har arbetsplaner eller kartläggningar i arbetet med flerspråkighet 

för att synliggöra vilka aktiviteter och material som är språkstimulerande och hur 

personalen ska stimulera barnen i sina språk. Den fjärde förskolan arbeta endast utifrån 

läroplanen och likabehandlingsplanen och har ingen arbetsplan utöver det.  
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7.3.3 Analys av kunskaper och färdigheter i arbetet med flerspråkighet  

Kunskaper och färdigheter som förskollärarna lyfter är för det första sitt eget 

förhållningssätt till barns flerspråkighet. Flera förskollärare menar att det är viktigt att 

tänka på sitt eget förhållningssätt till barnens flerspråkighet och skapar möjligheter och 

inte hinder för flerspråkiga barn. 

 

Förskollärarnas inställning till flerspråkighet kan speglas i deras förhållningssätt och 

påverkar barnens möjligheter till att utveckla sina språk och identitet menar Svensson 

(2012). Att ha en positiv inställning till barnens olika språk och kulturer är viktigt för 

barnens självkänsla och självbild (Skans 2011). Skans (ibid.) poängterar att 

förskollärarnas förhållningssätt och planering av undervisning har stor betydelse för 

barnens språkliga utveckling. Förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkighet 

påverkar därför de didaktiska valen som förskolläraren gör och som förutsätter barnens 

möjligheter till språk- och identitetsutveckling. Vidare menar Skans (2011) att barnen 

behöver motivation för att utveckla sina språk, vilket gör att förskollärarnas men även 

vårdnadshavarna och omgivningen är betydande för barnens språkutveckling.  

 

Intervjuerna visar att förskollärarna är medvetna om deras betydelse för barnens 

språkutveckling och att deras förhållningssätt till barnens flerspråkighet kan speglas i 

deras handlingar och didaktiska val. Förskollärarnas inställningar till flerspråkighet kan 

skapa möjligheter men även hinder för barnens utveckling och lärande. Svensson (2012) 

tar upp förskollärarens ansvar att uppmuntra och stimulera barnens olika språk i olika 

miljöer och situationer. Det är något en del förskollärare lyfter i form av lek och olika 

miljöer för att skapar sociala sammanhang och så med erbjuder barnen möjligheter till 

att utveckla sina språk. I de olika situationer skapar förskolläraren möjligheter för 

barnen att utveckla det svenska språket och bli en del av det svenska samhället. 

Dessutom använder flera förskollärare olika material och personal för att ge flerspråkiga 

barn möjligheter till att utveckla sitt modersmål. 

 

Kunskap och kompetens utvecklas genom åren. Förskollärare 3 menade även att det 

aldrig gå att få för mycket kompetens. Tre av förskollärarna har även arbetsplaner eller 

kartläggningar för att på bästa sätt arbeta med flerspråkighet. Dessa arbetsplaner och 

kartläggningar skapar kunskaper och kompetensutveckling genom att det framgår hur 

personalen ska arbeta för att stimulera barnens språk och vilka aktiviteter och material 

som är språkstimulerande. Arbetsplanering och kartläggningar skapar medvetenhet om 

förskollärarens roll och uppdrag samt vilken betydelse språken  får för barnens 

utveckling och lärande. Detta gynnar förskollärarnas didaktiska val och förhållningssätt 

till flerspråkighet. Jank och Meyer (1997) lyfter att den didaktiska  teorin ska hjälpa 

lärarna att planera undervisning men även att förstå sin egen kompetens. Intervjuerna 

visar att alla förskollärarna på olika sätt arbeta med att stimulera barnens språk och att 

förskollärarna har olika förutsättningar samt kunskaper och kompetenser för att arbeta 

med flerspråkighet. Dessutom visar förskollärarna medvetenhet om att sociala 

situationer är betydelsefulla för barns språkutveckling genom att nämna lek och olika 

möten som språkstimulerande, vilket även den sociokulturella teorin menar.   
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8 Diskussion 
I detta kapitlet redogörs resultatdiskussion och metoddiskussion. Avslutningsvis förs ett 

resonemang kring professions relevans och fortsatt forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka förutsättningar 

förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Resultatet visar att 

samtliga förskollärare på olika sätt arbetar med att stimulera barns flerspråkighet. 

Förskollärarna ser möjligheter med flerspråkighet då barnen möter olika språk och 

kulturer i tidig ålder, det är något som samtliga förskollärare tror gynnar mångfalden. 

Vilken inställning en förskollärare har på barns olika språk kan påverka deras möjlighet 

till språkutveckling menar Ladberg (2003). Vidare skriver författaren att det är viktigt 

att förskollärare ger utrymme för barnen att använda alla sina språk. Det är därmed av 

vikt att förskollärare är medvetna och har en kunskap om språkets betydelse där 

förskollärare i sin verksamhet använder material och olika tillvägagångssätt som 

stimulerar barns språkutveckling. I resultatet framkom det att de olika förskollärarna 

arbetar medvetet med att stimulera barns språkutveckling genom att skapa olika 

språkstimulerande aktiviteter och miljöer. Inom det sociokulturella perspektivet 

utvecklas språket i sociala sammanhang (Säljö 2014) och att förskollärare är medvetna 

om detta och skapar aktiviteter och olika miljöer visar på en stor medvetenhet hos 

förskollärarna.  

 

I arbetet med flerspråkiga barn är det viktigt att ha kunskap i barns språkutveckling 

menar Ladberg (2003). Det är viktigt att förskollärare är medvetna om språkets 

betydelse, vilken roll de har i barnens språkutveckling, hur de kan stimulera barnens 

språk och vilka aktiviteter som är språkstimulerande. Samtliga förskollärare tar upp 

olika aktiviteter som till exempel läsning, leken och konkreta material som diskuteras 

och förklaras. Alla aktiviteter och arbetssätt går ut på att barnen får höra språken och 

själva öva på att prata, vilket sker i sociala sammanhang. Resultatet visar att samtliga 

förskollärare är medvetna om hur de ska stimulera barns språk samt att de har en 

medvetenhet kring varför det är viktigt med språkstimulerande aktiviteter. Resultatet 

synliggör de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Hur förskollärarna arbetar för att 

stimulera barnens språk, metod. Vad de gör, innehåll. Förskollärarna tar också upp vad 

som är syftet med aktiviteterna, varför. Resultatet visar att samtliga förskollärare har en 

tanke bakom materialet och aktiviteterna som de använder för att stimulera barns 

språkutveckling. En annan faktor som resultatet påvisar är samtliga förskollärare är 

medvetna om sitt förhållningssätt i arbetet med barns språkutveckling och samtliga 

förskollärare menar på att det är av vikt att ha en positiv inställning till barnens olika 

språk, och att det även kan påverka förskollärarnas handlingar. Det är något som 

Skolverket (2013) skriver om att förskollärarnas förhållningssätt med flerspråkiga barn 

är en viktig faktor och att förskollärare ger utrymme där barnen kan utveckla sina olika 

språk. Har barn ett välutvecklat modersmål gynnar det även andraspråksutvecklingen då 

barnet kan ta hjälp av sina tidigare språkkunskaper (Svensson 2012).  

 

Utifrån Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) ska förskollärare ge barnen olika 

möjligheter att utveckla såväl det svenska språket som deras modersmål. Resultatet i 

studien visar att förskollärarna stimulerar barnens olika språk med hjälp av olika 

material som bland annat flerspråkiga appar och böcker samt personal som talar språket. 

Språket utvecklas i sociala situationer och är ett viktigt redskap för att kunna 

kommunicera med andra (Säljö 2014). Därför är det viktigt att förskollärarna ger barnen 



 

26 

möjlighet och utrymme där barnen får höra och prata språken. Tre av förskollärarna ta 

upp att de upplever att de inte alltid har tillräckligt med tid för att finnas där och stödja 

barnen i sin språkutveckling. Den tidsmässiga begränsningen ses som en stor utmaning i 

förskolan, alla barn har olika behov som ska tas hänsyn till vilket leder till att andra 

situationer måste prioriteras bort eftersom att barnens bästa alltid måste gå före. 

 

En annan begränsning som tas upp är svårigheter med att kommunicera med 

vårdnadshavare och barn som inte utvecklat det svenska språket än. Ett språk är nyckeln 

i all kommunikation och därmed ett viktigt redskap i att ha möjlighet att kommunicera 

med andra (ibid.). Kommunikationen mellan parterna blir begränsat då de inte behärskar 

samma språk. Samtliga förskollärare tar upp olika hjälpmedel och resurser som de tar 

hjälp av i dessa situationer för att skapa förståelse. Detta kopplar vi till förskollärarnas 

didaktiska val då de medvetet använder sig av material och resurser för att skapar ett 

sammanhang och förståelse. I resultatet framkom det även att förskollärarna inte har 

hjälp av modersmålsundervisning i förskolan och som vi tog upp i inledningen så är det 

brist på modersmålslärare (Ohlin 2013) och det kan dels vara en bidragande faktor till 

varför de inte använder sig av modersmålslärare. Förskollärarna tar istället hjälp av 

vikarie och andra resurser med annat modersmål för att stimulera barnens språk och 

identitet. Även olika flerspråkiga appar och böcker används som ett hjälpmedel. 

 

Thorén (2017) menar att förskollärare saknar kunskaper inom ämnet och därför känner 

sig osäkra i arbetet med flerspråkiga barn. Flera förskollärarna i vår studie tar upp att de 

inte tycker att de har tillräckligt med kunskaper inom ämnet eftersom att det alltid går 

att lära sig mer, men alla förskollärare tar upp olika arbetssätt som de arbetar med för att 

stimulera barnens språk. Vi ser därför att alla förskollärare har en viss kunskap inom 

ämnet och är medvetna om deras roll i barnens språkutveckling. Detta kan beror på att 

förskollärarna dagligen arbeta med flerspråkiga barn och att de därför har utvecklat 

erfarenheter och kunskaper inom ämnet. Förskollärare som inte i lika stor utsträckning 

möter flerspråkiga barn i verksamheten har inte hamnat i samma situationer och därmed 

inte utvecklat kunskaper och erfarenheter utifrån det. 

 

Slutligen kan vi säga att språket är ett viktigt redskap för att delta i samhället. Genom att 

ge barnen möjligheter till att utveckla och använda alla sina språk leder detta till att 

barnen kan använda sina kunskaper och färdigheter i båda språken och känna 

tillhörighet till familj och släkt. Det är framförallt förskollärarnas förhållningssätt och 

kunskaper som avgör vilka möjligheter barnen har för att utveckla sina språk. 

Språkstimulerande aktiviteter är framförallt sociala situationer som till exempel lek, 

matsituationer, högläsning, samling. I dessa situationer få barnen höra och öva på 

språken vilket stimulerar deras språkutveckling. En annan variant av högläsning är 

flerspråkiga appar som flera förskollärare använder, där barnen kan lyssna på böcker 

och sånger på sitt modersmål. Det är även viktigt att ta hjälp av kollegornas och övrig 

personals kunskaper och erfarenheter i arbetet med flerspråkiga barn, för att kunna ge 

barnen bästa möjlighet till att utveckla sina språk. 

 

8.2 Metod- och teoridiskussion 

I vår studie utfördes intervjuer på respondenternas respektive arbetsplatser.(Stycke 

borttaget) Datainsamlingen skedde under en begränsad tid vilket ledde till att vi gjorde 

vissa strategiska val gällande urval och antal respondenter som intervjuades. En metod 

som diskuterats var observationer. Observationer hade gett en djupare inblick i hur 

förskollärarna arbetar och då hade inte förskollärarnas egna tankar och erfarenheter 

synliggjorts på samma sätt som med intervjuer. Studiens syfte hade förändrats om annan 



 

27 

metod hade valts. Vårt syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra vilka 

förutsättningar förskollärare har för att stimulera barns flerspråkighet i förskolan. Därav 

valdes intervjuer som metod istället. En annan sak som vi har haft i åtanke är att det 

hade varit intressant att intervjua fler förskollärare från samma förskola för att se 

likheter och skillnader i tankesättet samt hur de arbetar med flerspråkighet och hur det 

ser ut förskollärare emellan på samma arbetsplats. I studien valde vi att inte intervjua 

förskollärare på samma förskolor då vi ville ha större variation i arbetssätten. 

 

Materialet som har samlats in från intervjuerna anser vi är tillräckliga för att ge svar på 

studiens syfte och frågeställningar, vilket gjorde att resultatet gav svar på 

forskningsfrågorna som därmed gör studien trovärdig. Studiens metod och analys har 

tydligt redogjorts som medför att andra kan genomföra samma studie och uppnå 

liknande resultat.  

 

Eftersom att språket är beroende av sociala sammanhang var den sociokulturella teorin 

passande för vår studie, den sociokulturella teorin synliggör språkets betydelse för att 

kunna kommunicera samt kunna delta i samhället. Genom sociala sammanhang 

utvecklas lärandet där vi ständigt lär av vår omgivning och anpassar oss efter sociala 

regler och normer i samhället. Då Läroplanen för förskolan (2016) genomsyras av den 

sociokulturella teorin och lärande sker i samspel med andra ansåg vi därför den 

sociokulturella teorin som passande. Den didaktiska teorin, som studien också grundar 

sig, i speglar förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet kring hur de arbetar med 

flerspråkighet. En förskollärare ska planera och utföra undervisning så att det gynnar 

alla barn, därför är det viktigt att tänka på de didaktiska frågorna som bland annat är 

vad, hur och varför. Vad ska barnen lära sig, hur ska de lära sig det och varför ska de 

lära sig det.  

 

Urvalet bestod av fyra förskollärare som vi varit i kontakt med under vår utbildning. 

Varför vi valde att intervjua förskollärare som vi dels har varit i kontakt med sedan 

tidigare är på grund av att vi hade en kunskap om hur deras barngrupp ser ut gällande 

flerspråkighet. För att spara tid åt oss valde vi av bekvämlighet att kontakta dem. De 

olika förskollärarna hade arbetat många år inom förskolan vilket har påverkat resultatet. 

I genomsnitt har samtliga förskollärare arbetat inom förskolan i 30 år, vilket medför att 

de har en del bagage med sig i form av erfarenheter och kunskap. Detta tror vi även 

gynnar förskollärarna i deras didaktiska val och arbete med flerspråkiga barn. Om 

urvalet hade bestått av förskollärare med mindre arbetserfarenhet hade liknande resultat 

möjligtvis inte getts då de inte hade haft lika stor erfarenhet samt kunskap inom ämnet 

flerspråkighet. Vi anser därför att det är viktigt att ta hjälp av varandra och dra nytta av 

varandras olika kunskaper och erfarenheter för att skapa bra förutsättningar för barnen i 

förskolan. 

 

8.3 Professionsrelevans 

Våra förhoppningar är att vår studie kommer bidrar till kunskap och idéer i arbetet med 

flerspråkiga barn och att modersmålets betydelse synliggörs mer. Flera 

språkstimulerande material och arbetssätt tas upp i studien som kan vara till hjälp för 

andra förskolor. Bland annat betonas leken, matsituationer, läsning, berättandet, 

samlingar och flerspråkiga appar, upp som språkstimulerande. Även förskollärarnas 

kunskaper och förhållningssätt lyfts fram som en viktig del i barnens språkutveckling. 

Studien kan öka medvetenhet om vilka möjligheter och begränsningar flerspråkighet 

kan medföra. Forskning som tas upp i studien kan även bidra till ökade kunskaper och 

medvetenhet om flerspråkighet och modersmål. Barnens modersmål gynnar 
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andraspråksutveckling och det är förskollärarens roll att ge barnen möjligheter till att 

använda alla sina språk där de utvecklar sina fulla potentialer. 

 

8.4 Framtida forskningsområden 

Ett intressant område hade även varit att intervjua förskolor som inte är mångkulturella 

för att se likheter och skillnader i inställning till flerspråkighet samt arbetssättet, med 

mångkulturella förskolor som användes i vår studie. 

 

Ett annat intressant forskningsområde som kommit upp under studiens gång är 

vårdnadshavares syn på flerspråkighet, hur stimulerar de barnens modersmål. Anser de 

att det är viktigt att barnen lär sig modersmålet och svenskan och hur ger de barnen 

möjligheter till att utveckla alla språken. Anser de att det är förskolans roll att stimulera 

barnens språk eller att det är båda parterna som bidrar till att barnen utveckla språken. 
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Bilagor 

Bilaga A Missiv till förskolechef och förskollärare 

 

Hej! 

Vi är två blivande förskollärare som heter Linnea Beyersdorff och Ilda Halilovic som 

läser vår sista termin på Linnéuniversitet i Växjö. Vi håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete som handlar om flerspråkighet i förskolan. Vi skulle vilja undersöka hur 

några förskollärare väljer att arbeta med flerspråkiga samt hur de tänker kring 

flerspråkighet. Metoden för vår studie är att intervjua förskollärare och vi skulle vilja 

göra ljudupptagningar om det känns ok och det kommer endast användas i studiens 

syfte. Vi kommer skickar ut frågorna i förväg för att ge er tid att förbereda er. Vi 

beräknar att intervjun tar cirka 30 min. Vi kommer inte använda oss av förskollärares 

och förskolans riktiga namn utan byta ut dem mot andra i vår studie för att de ska förbli 

anonyma, dock har examinator rätt att se vårt material och vi kan därför inte lova full 

anonymitet. Förskollärarna har rätt att när som helst hoppa av studien och kan därmed 

avbryta sitt deltagande om det inte skulle kännas bra. 

 

Vi ser fram emot ert deltagande. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Linnea Beyersdorff Lb222pn@student.lnu.se 

Ilda Halilovic Ih222aq@student.lnu.se 

 

 



 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Vad är din ålder? 

När tog du examen? 

Hur många år har du arbetat inom yrket? 

Åldersgrupp som du arbetar med? 

Hur många förskollärare respektive barnskötare arbeta på din avdelning? 

 

Intervjufrågor: 

- När du hör flerspråkighet, vad tänker du på då? 

- Vilka möjligheter ser du med flerspråkighet? 

- Hur påverkar det barns lärande? 

- Vilka hinder kan du som förskollärare  se med att arbeta med flerspråkighet i 

förskolan? 

- Vilka begränsningar skulle du säga att det finns med att arbete med flerspråkighet i 

förskolan utifrån ditt perspektiv som lärare? 

- Känner du att du som förskollärare har tillräckligt med kunskap och resurser för att 

kunna stimulera flerspråkiga barnen? 

- Vilka möjligheter har ni som förskollärare för att arbeta med barns flerspråkighet? 

- Har ni modersmålsundervisning, flerspråkiga pedagoger, samarbete med 

arbetsförmedling m.m.? 

- Hur arbetar ni för att barnen ska få utveckla sina olika identiteter och språk? 

- Hur tar ni tillvara på språken i er verksamhet? 

- Varför tror du att det är viktigt att barn utvecklar sitt modersmål? 

- Skulle du säga att flerspråkighet är ett aktuellt ämne  på er förskola? 

- Har ni flerspråkiga barn, känner ni att ni är insatta i ämnet? 

- Har ni en tydlig arbetsplan att utgå från kring arbetet med flerspråkighet? 

 

 


