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Titel 
Flerspråkighet möjlighet och hinder i förskolan. En intervjustudie i hur förskollärare 

förhåller sig till barns flerspråkighet. 

 

English title 
The possibilities and barriers of multilingulism in preschool settings. A study based on 

interviews into how preschoolteachers approaches multilingualism. 

 

Abstrakt 
Den globalisering som pågår idag leder bland annat till att allt fler språk blir vanligare i 

alla världens länder. I Sverige idag har ca 25 % av invånarna utländsk bakgrund och ses 

som flerspråkiga. Förskolan är en viktigt del i barns lärande. 2017 var 84% av alla 

landets barn mellan ett till fem år inskrivna i förskolan1. Syftet med föreliggande studie 

är att utforska förskollärares förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan. 

Förhållningssätt kan påverka den lärmiljö förskolan erbjuder för flerspråkiga barn och 

förhållningssätt kan göra att flerspråkigheten ses som möjligheter eller hinder för 

språkutvecklingen.. Semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer har genomförts med 

åtta förskollärare på två förskolor i multietniska områden för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Informanternas beskrivningar av huruvida deras förhållningssätt till 

flerspråkighet ses som en tillgång eller hinder för språkutvecklingen sammanställdes 

utifrån premisserna i kvalitativ metod. Resultatet tolkades sedan utifrån de analytiska 

utgångspunkterna förskollärares förhållningssätt, möjligheter och hinder samt arbetssätt 

vilka främjar flerspråkighet. Resultatet i vår studie visar att det råder olika uppfattningar 

om vilka förhållningssätt till flerspråkighet förskolans utbildning ska bygga på. Den 

flerspråkiga normen ses som en möjlighet och tillgång och den enspråkiga normen ses 

som ett hinder bland de förskollärare vi intervjuat. 

 
Nyckelord 
Flerspråkighet, förhållningssätt, förskola, multietniskt område, möjligheter och hinder, 

sociokulturellt perspektiv, språkutveckling, stöttning, translanguaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 https://www.google.com/url?q=https://www.skolverket.se/publikationsserier/beskrivande-

statistik/2018/pm---barn-och-personal-i-forskolan-

2017?id%3D3949&sa=D&ust=1570612409436000&usg=AFQjCNEgDZ3PCKML0pTTFA1xFSEFzQP9
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1 Inledning 
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där två- och flerspråkighet är ett självklart inslag i 

våra liv. En globalisering pågår vilken suddar ut gränser mellan länder samtidigt som 

länder knyts närmare varandra. Detta innebär att fler språk blir allt vanligare i alla 

världens länder. I de flesta av världens länder är flerspråkighet en självklarhet, medan i 

andra länder, till exempel i Sverige, är det en relativt ny företeelse. Sverige har länge 

varit ett enspråkigt land och många problematiserar den flerspråkighet som numer är ett 

faktum då ca 25 % av invånarna har utländsk bakgrund.  
 

Att som ny i det svenska språket befinna sig i en lärmiljö som på organisatorisk nivå är 

utformad på svenska kan begränsa både lärandet och de möjligheter lärmiljön erbjuder 

för interaktion och socialisation. I ett segregerat svenskt samhälle vittnar, enligt vår 

erfarenhet många kommuner om utmaningen förskolan och skolan står inför när det 

kommer till att bidra till god språkutveckling för alla barn och elever. 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 (SFS 

2010:800).  Förskolans viktigaste styrdokument betonar vikten av att stimulera barnens 

språkutveckling: 

 
”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman Förskolan ska därför 

lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att 

uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika 

sätt. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och 

kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden 

till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. 

Förmåga att  kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring” 

(Skolverket s.6, 2018). 

 

På vår förskola pratar vi svenska är ett uttryck vi hört bland pedagoger. Under våra 

yrkesverksamma år som lärare i förskola och skola har vi uppmärksammat att man på 

vissa arbetsplatser är eniga om att flerspråkighet är en tillgång vilken bidrar till 

språkutvecklingen även på svenska. På andra arbetsplatser anser pedagoger att två- och 

flerspråkighet istället är ett hinder för språkutvecklingen i svenska. Dessa skillnader i 

attityd till flerspråkighet hos olika pedagoger har väckt ett stort intresse hos oss då vi 

tror att vårt grundläggande förhållningssätt gentemot flerspråkighet som tillgång speglar 

den egna undervisningen och i förlängningen den möjlighet vi ger våra barn/elever att 

utveckla sina språk. Enligt egna erfarenheter står dessa två diskurser inte bara mot 

varandra på nationell nivå utan återfinns på förskolor, i skolor och i arbetslag. På den 

här skolan pratar vi bara svenska är ord man allt som oftast får höra i olika 

sammanhang. Trots insikten att dessa ord är sagda i god tro och i största välmening så 

förvånas vi av den totala avsaknaden av medvetenhet då forskning gång på gång påvisar 

hur användandet av flerspråkighet i undervisningen gynnar språkinlärning. Skolverket 

har i och med införandet av studiehandledning på modersmålet markerat vikten av att 

modersmål och kunskapsinlärnig går hand i hand.  

 

Forskning visar att tidiga insatser ökar barns och elevers möjligheter till utveckling och 

lärande. Vi är nyfikna på hur förskolor i multietniska områden  förbereder barn inför en 

skola vilken bygger på kunskapskriterier i svenska. Vi är också nyfikna på hur man lär 

sig svenska om knappt ingen på förskolan talar svenska och hur man stöttar flerspråkiga 

barn i leken om förskollärarna inte förstår vad som sägs. Dessa funderingar är 

grogrunden till den här studiens syfte och frågeställningar. I förskolans läroplan står det 
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att utbildningen i förskoleverksamheten utgör startpunkten för det livslånga lärandet och 

ska vara anpassad och utformad så att alla barn utvecklas så långt som möjligt. I samma 

läroplan uttrycks det även att barn som tillfälligt eller över tid behöver extra stöd och 

anpassningar ska få det utifrån de behov och förutsättningar den besitter. (Skolverket, 

2018). Sambandet mellan tidiga insatser och förskolans uppdrag att erbjuda varje barn 

en utbildning anpassad utifrån individuella behov och även vikten av detta framkommer 

tydligt.  

 

Vår yrkesverksamma erfarenhet leder oss att tro att det är pedagogernas egna 

värderingar om flerspråkighet och förhållningssätt till flerspråkighet som påverkar hur 

flerspråkigheten används som tillgång i undervisningen. Är pedagogen inte övertygad 

om att flerspråkighet kan användas som en tillgång i undervisningen så kommer hen 

inte heller använda sig av flerspråkighet som tillgång i undervisningen. Skolverkets 

Greppa Språket (2012) understryker våra tankar här och skriver att pedagogers 

förhållningssätt och tankar har en betydelsefull mening i flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling. Vår erfarenhet är att pedagogisk personal ute på skolor och 

förskolor inte längre ser barns flerspråkighet som ett hinder, men har de kommit att se 

och använda flerspråkighet som en möjlig resurs i undervisningen?  

 

Ur specialpedagogisk synvinkel är studien viktig för att vi, som blivande 

specialpedagoger i förskolan och skolan, kan förmedla och driva skolutveckling kring 

hur man använder flerspråkighet som tillgång och förmedlar de möjligheter 

flerspråkigheten erbjuder. Det är vår uppgift att stötta pedagoger och barn så de får den 

bästa möjliga start inför vidare skolutbildning, både ur ett socioekonomiskt perspektiv 

för att förebygga misslyckanden och utanförskap samt utifrån ett salutogent perspektiv 

för att stärka och lyfta de tillgångar barnet besitter.  

 

I vår undersökning har vi valt att rikta in oss på förskollärares tankar kring 

flerspråkighetens möjligheter och hinder för språkutvecklingen i förskolan. Vi har 

undersökt hur förskollärare tänker att deras förhållningssätt främjar barns 

språkutveckling och vilka metoder de anser vara effektiva. Under uppsatsen gång växlar 

vi mellan begreppen elev/barn då vi kopplar till skola/förskola. Vi växlar även mellan 

begreppen förskollärare/pedagog och vi använder endast förskollärare då vi talar om 

förskollärare med examen. Vi har valt att själva använda begreppet flerspråkighet, men 

även begreppet tvåspråkighet används då vi refererar till olika författare. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer utforska 

hur förskollärares förhållningssätt påverkar om flerspråkigheten utgör möjligheter eller 

hinder för barns språkutveckling i förskolans utbildning.   

 

• Hur tänker de intervjuade förskollärarna att deras förhållningssätt till 

flerspråkighet främjar språkutveckling hos barn? 

• Vilka arbetssätt använder de intervjuade förskollärarna för att främja 

språkutvecklingen på förskolan?  

• Vilka möjligheter och hinder upplever de intervjuade förskollärarna i arbetet 

med språkutvecklingen på en förskola i ett multietniskt område? 
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3 Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras flerspråkighetens möjligheter och hinder i förskolan 

utifrån följande teman: definition av flerspråkighet, en förskola för alla, globalisering, 

pedagogens förhållningssätt till flerspråkighet samt stöttning.  

 

3.1 Definition av flerspråkighet 

Det finns flera definitioner av flerspråkighet. Imsen (2006) skriver ”när en person 

behärskar flera språk och med lätthet kan byta mellan dem talar vi om flerspråkighet.” 

(Imsen, 2006, s. 353). Haugen (1989) har lagt ribban något lägre för sin betydelse och 

menar att en person är flerspråkig när denne kan uttrycka ett komplett och meningsfullt 

yttrande på flera språk.  

 

Skutnabb-Kangas (1981) skriver om fyra olika typer av kriterier som används för att  

karakterisera flerspråkighet:  

• ursprung - att man har lärt sig två eller flera språk av infödda talare i familjen redan 

från början. 

• kompetens - hur pass bra man behärskar språken 

• funktion - hur man använder språken i vardag 

• attityder - att man identifieras som flerspråkighet, av sig själv och av andra. 

 

I Nationalencyklopedin2 definieras flerspråkighet som användning eller behärskning av 

flera språk. Flerspråkigheten kan gälla samhällen eller individer. Flerspråkighet och 

tvåspråkighet är principiellt samma fenomen. 

 

3.2 En förskola för alla 

Förskolan omfattas sedan 1997 av skollagen vilket givit förskolan en betydande plats i 

barns utbildningssystem. Tre grundläggande aspekter om likvärdighet kan utläsas i 

Skollagen och dessa är, lika tillgång på utbildning, lika kvalitet på utbildningen samt att 

utbildningen ska vara kompenserande (SFS, 2010:800).  

 

Förskolan och de första skolåren har stor betydelse för studieframgång och social 

utveckling hos barn (Ds 2001:19). Barn som vistas i en förskola som brister i 

likvärdighetsbegreppen ovan riskerar att undan för undan halka efter i sin 

kunskapsinlärning och riskerar ofullständiga betyg efter avslutad skolgång. I och med 

detta blir det tydligt varför tidiga insatser och främjande arbete är mycket viktigt redan 

när barnet börjar förskolan (Skolverket, 2012). Tidiga insatser kan även definieras som 

en sammansättning av olika slags insatser som bland annat tryggar och stärker barnets 

personliga utveckling samt främjar barnets sociala inkludering (European agency for 

development in special need education, 2010). Vetenskapsrådet (2015) skriver att ur ett 

socioekonomiskt perspektiv kan tidiga insatser vara lönsamma då de kan bidra till att 

minska utanförskap och misslyckanden under den fortsatta skolgången.  

 

 

 

 

 

                                                
2  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flerspr%C3%A5kighe 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/flerspr%C3%A5kighet
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3.3 Globalisering 

Vi lever i en värld som blir alltmer internationaliserad och globaliserad vilket har lett till 

förändrade sociala relationer och nya möjligheter för människor över hela världen. En 

hög andel av alla länder är mer eller mindre multietniska på grund av ökad 

globalisering, internationalisering, migration och mångkulturalitet. I det svenska 

samhället har tvåspråkighet också alltid existerat men i mindre skala och förskolorna 

i  Sverige är självklart en avbild av samhället vi lever i. Många olika etniciteter delar 

bostadsområden vilka bildar multietniska områden (Lahdenperä, 2008).  

 

Genom den språkliga och kulturella mångfald som råder idag ställs höga krav på 

förskolan/skolan. Det gör sig särskilt gällande när man tar emot barn från olika kultur- 

och språkbakgrund (Håkansson, 2003). Det är förskolans uppdrag att erbjuda barn med 

annat modersmål än svenska lustfyllda och lärorika aktiviteter. Förskolan ska sträva 

efter att ge dessa barn goda möjligheter för att utveckla sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2018).  

 

3.4 Pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet som möjlighet 

I Sverige råder en nationell språkdiskurs där man enligt Wigerfeldt (2012) ser svenskan 

som en mycket viktig beståndsdel i svenskhet. Den som kommer till Sverige som 

migrant eller flykting förväntas lära sig att behärska svenskan på ett bra sätt för att 

kunna bli integrerad i samhället. I motvikt till den nationella språkdiskursen står den 

vetenskapliga språkdiskursen vilken lyfter fram modersmål och tvåspråkig undervisning 

som viktiga för elevers inlärning. Wigerfeldt (2012) hävdar att den vetenskapliga 

språkdiskursen har en stark ställning inom vetenskaplig forskning.  

 

Även enligt Axelsson (1999) är pedagogernas roll oerhört viktig när det gäller att 

utveckla och uppmuntra två- och flerspråkiga barn i lärandemiljöer. Axelsson (1999) 

hävdar att en lustfylld social interaktion mellan pedagoger och barn spelar en avgörande 

roll i barns två- och flerspråkighet. Dessutom skriver hon att förskollärarens/lärarens 

egen bakgrund, arbetssätt och disciplinära åtgärder formar och påverkar barns 

kunskapsutveckling. Olika forskare har sedan tidigt 2000-tal pekat på att skolan ser 

tillgången på flera språk som en brist och att enspråkighet, d v s svenskan, är normen 

(Sjögren, 2001; Evaldsson, 2000).  

 

3.5 Stöttning 

Jim Cummins (1981, 2017) har genom sin fyrfältsmodell visat hur en  undervisning på 

hög kognitiv nivå för flerspråkiga barn kan uppnås med hjälp av mycket stöttning. Se 

tolkningen av Cummins modell som återges i figur 1 (Skolverket, 2012) 
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Figur 1: Cummins fyrfältare publiceras med tillstånd från Skolverket (Skolverket, 

2012)3. 

 

Det nedre högra fältet i modellen kännetecknas av låg kognitiv nivå och låg grad av 

stöttning. Här erbjuds inte barnen någon form av stimulans. Undervisningsaktiviteter 

som kan placeras i det nedre vänstra fältet, med låg kognitiv svårighetsgrad och hög 

grad av stöttning (den så kallade trygghetszonen),  kan vara befogat  när eleverna är helt 

nya i språket.  För att få en optimal språk-och kunskapsutveckling ska undervisningen 

röra sig mot det övre vänstra fältet, den så kallade proximala utvecklingszonen, vilken 

kännetecknas av hög kognitiv nivå och hög grad av interaktionell-och annan stöttning. 

Detta fält motsvarar zonen för närmaste utveckling där eleverna, enligt Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv kan utföra uppgifter med hjälp av olika typer av stöttning 

(Vygotskij, 1999). Det högre övre fältet är det man strävar efter och här måste barnen ha 

uppnått en hög språklig nivå (Cummins, 2017).  

 

Gibbons (2009) skriver att höga förväntningar brukar framhållas som en av 

grundpelarna när det gäller skolframgång för flerspråkiga barn. Men höga förväntningar 

utan undervisning och stöttning vilka ger eleverna reella möjligheter att lyckas kan leda 

till frustration och bristande självkänsla, vilket Gibbons (2009) skriver ska undvikas. 

Det handlar om att utgå från det man vet om barnens tidigare kunskaper och deras 

språkbehärskning och att välja innehåll och arbetssätt med utgångspunkt i denna 

kunskap. 

 

 

 

 

 

                                                
3 https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-

skriv/Grundskola/033_nyanlandas-

sprakutveckling/del_01/1.%20Planera%20för%20progression.pdf 
 

 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_01/1.%20Planera%20f%C3%B6r%20progression.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_01/1.%20Planera%20f%C3%B6r%20progression.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_01/1.%20Planera%20f%C3%B6r%20progression.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_01/1.%20Planera%20f%C3%B6r%20progression.pdf
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4 Teori 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt vi att genomföra analysen ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och Interactional Scaffolding, som vi vidare i 

texten kommer att skriva ut som stöttning. Dessa utgångspunkter valdes eftersom vi i 

vår undersökning vill hitta pedagogers metoder, möjligheter och hinder samt 

förhållningssätt till flerspråkighet och barns språkutveckling. Vygotskij (1999) skriver 

att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den kommunikativa förmågan av central 

betydelse för inlärning och utveckling. Gibbons (2015) skriver att interactional 

scaffolding kan ses som ett perspektiv på lärande som ligger nära Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv på lärande. 

 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2010) skriver att den psykologiska teori Vygotskij gav upphov till, den 

sociokulturella teorin, beaktar hur lärandet och kunskap inhämtas i samspel med andra 

där språket och kommunikationen är de viktigaste redskapen. Den kommunikativa 

förmågan är av central betydelse för inlärning i det sociokulturella perspektivet och 

genom dialogen utvecklas den individuella förmågan. Vygotskij uttrycker lärandet som 

en social process där förutsättningarna för lärande och utveckling finns i den socialt och 

kulturellt konstruerade kontext barnet  befinner sig i. Kommunikation handlar inte bara 

om de talade orden som språk utan om så mycket mer (Vygotskij, 1999). Vygotskij 

(1999) skriver att barnets utveckling och lärande sker i proximala zoner vilket kan 

förklaras som att insikt och kunskap utvecklas i interaktion med andra och den person 

som besitter mest kunskap stöttar och leder den andre. Vygotskij (1999) formulerar fyra 

kännetecken för vad som leder till utveckling och lärande:  

 

• Sociala  

De individuella färdigheter barnet besitter har barnet tillägnat sig i samspel med 

andra individer. Med andra ord kan det uttryckas att det första steget i barnets 

lärande och kognition sker tillsammans med andra individer för att sedan kunna 

användas och förstås av barnet självt. Det barnet upplever tillsammans med 

andra leder till ett inre tänkande.  

 

• Medierande 

För att förstå världen använder barnet i sina aktiviteter artefakter som är 

medierande. Mediering är när och hur barnet i samspel med artefakterna 

uppfattar de aktuella sammanhang det befinner sig i. Artefakter kan vara tecken, 

språk och verktyg som bland annat  är till hjälp för att minnas, lösa problem och 

tänka. De hjälper till att göra kontexter begripliga. Strandberg gör en liknelse 

med att om någon vistas i främmande terräng kan det vara nödvändigt att ha 

tillgång till karta och kompass för att orientera sig rätt. (Strandberg, 2006). 

 

• Situerade  

Barnets aktiviteter äger alltid rum i unika händelser och förlopp. Kontexten kan 

exempelvis vara fysisk, kognitiv, kommunikativ, kulturell eller historisk och det 

är i dessa våra handlingar ingår och där sammanhang skapas och återskapas. 

Miljön barnet vistas i påverkar utvecklingen och lärandet. Om miljön är 

anpassad utifrån innehållet i lärandet underlättar det barnets inlärning och 

utveckling. Strandberg (2010) förklarar det genom att det är lättare att lära sig 

tyska i Tyskland istället för Ryssland.  
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• Kreativa 

Slutligen presenterar Vygotskij (1999) det fjärde kännetecknet, som leder till 

utveckling och lärande hos barnet, som det kreativa. Här befinner sig barnet 

i  gränsöverskridande kontexter. De artefakter, de verktyg barnet använder sig av 

kan göras om och användas i andra kontexter för att inhämta lärande och 

utvecklas.  

 

Punkterna som förklaras ovan, sociala, medierande, situerade och kreativa har betydelse 

för den analys som följer längre fram i vår studie. 

 

4.2 Interactional scaffolding  

Bruner (1978) var en av de första att tala om stöttning i den metaforiska betydelse som 

vi använder här. Han skriver att stöttning är “de åtgärder som vidtas för att begränsa 

friheten vid utförandet av vissa uppgifter så att barnet kan koncentrera sig på den svåra 

färdighet som hon håller på att förvärva” (Bruner, 1978 s.19).  

 

Gibbons (2007) skriver att stöttning inte är vilken tillfällig hjälp som helst utan hjälp 

som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse. 

Vidare hävdar Gibbons (2015) att scaffolding, vilket är det internationella begreppet, 

inte är en quick fix, ingen strategi och inte heller en metod som passar i alla lägen. Det 

är snarare ett perspektiv på lärande och är nära sammankopplat med Vygotskys ord om 

“what a learner can do with support today, he or she can do alone tomorrow” (Gibbons, 

2015 s. 209). Den typ av stöttning vilken Gibbons (2015) hänvisar till som interactional 

scaffolding sker i spontanitet och  kan inte förutses då pedagogen inte vet hur barnet 

kommer svara, dock skriver Gibbons att: ” this interactional scaffolding is, by nature, 

spontaneous. However, unless a context for interactional scaffolding has been planned 

than theses, valuable conversations between teachers and students may not occur at all, 

and scaffolding may become a very hit-and miss affair” (Gibbons, 2015 s. 209).  

 

Gibbons (2007) skriver om hur pedagoger kan stötta flerspråkiga elever genom 

interaktion och belyser vikten av skapa uppgifter där  det krävs att man talar med 

varandra genom att till exempel leta likheter eller olikheter i en bild. Gibbons (2007) 

föreslår också att pedagoger ska dela in barn i grupper där det finns en 

informationsklyfta, det vill säga när varje individ, par eller grupp sitter inne med delar 

av vad de vet så att övningen endast kan lösas om de delar med sig av det de vet. Då 

sker interaktiv stöttning även mellan individ-individ. 
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5 Tidigare forskning 
Vi har utifrån vår syftesbeskrivning och frågeställningar valt att belysa tidigare 

forskning från två olika infallsvinklar, enspråkighet som norm där forskningen 

problematiserar flerspråkighet samt translanguaging vilken ser på flerspråkighet som en 

resurs. Ur translanguaging kan flerspråkighet ses som det normativa.Vi belyser också 

tidigare forskning om pedagogers förhållningssätt gentemot flerspråkighet som resurs i 

ett multietniskt område. Viss forskning som presenteras i följande kapitel är hämtad ur 

undersökningar som inte är gjorda i förskolemiljö men som är relevanta för de analyser 

och diskussioner som presenteras vidare i vår studie. 

 

5.1 Enspråkighet som norm 

Språknormen i Sverige har i generationer varit enspråkighet, baserat på idéer om en 

nation och ett språk. Då normaliteten inom enspråkighet som norm, ses flerspråkighet 

som en belastning på vägen mot en standardsvenska. Flerspråkigheten anses vara 

avvikande och problematiskt (Parszyk, 1999).  

 

Runfors (2003) skriver i sin avhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar 

om hur invandrarskap formas i skolan genom att elever med utländsk bakgrund 

behandlas utan åtskillnad och förknippas med föreställningar om att vara annorlunda 

och om att avvika. Hon menar att de processer av social kategorisering som vi dagligen 

gör för att ordna vår tillvaro och göra den begriplig, också definierar vad som är normen 

– det typiska och eftersträvansvärda –och i likhet eller olikhet med den fastställer vi 

också vad som är avvikande. Lärarna i Runfors (2003) undersökning fokuserade arbete 

med de flerspråkiga barnen på det som förenade dem, nämligen att de saknade 

svenskdefinierade erfarenheter och kompetenser. Det resulterade i att undervisningen 

fokuserade på att tillföra eleverna det de saknade, nämligen erfarenheter av det riktiga 

Sverige utanför förorten (Runfors, 2003). Då fokus hamnar på det barnen saknar och det 

de behöver för att kompensera sitt ursprung, då nedtonas och ignoreras de resurser 

eleverna besitter (Runfors, 2003).  

 

Parszyks studie (1999) uppvisar likheter med Runfors teorier om bristtänkande och 

avvikelser, då många av ungdomarna i intervjun upplevde att de identifierades av skolan 

som avvikande samtidigt som de ofta kände sig utanför. De reduceras till enbart  

invandrarelever vilka automatiskt ansågs ha problem, begränsade möjligheter samt 

lägst status på skolan. Deras unika språkliga och kulturella erfarenheter uppfattades inte 

heller som något positivt från omgivningens sida, då det sällan eller aldrig efterfrågas av 

lärare på skolan (Parszyk 1999). Även Garcia och Cole (2014)  uttrycker i sin forskning, 

att trots att det idag finns fler flerspråkiga människor i världen än enspråkiga, så är det 

de flerspråkiga eleverna som ses som avvikande i dagens skola. Blackledge och Creese 

(2010) skriver att flerspråkigheten är det begrepp som i dagens mångkulturella samhälle 

är mest lämpligt att förhålla sig till. 

 

Obondos m.fl (2005) fältstudie Broar mellan kulturer studerar förskollärares 

förhållningssätt till somaliska barns språksocialisation på en förskola i Rinkeby. I 

studien hävdar pedagoger att flerspråkighet är en resurs för språkutvecklingen. De 

intervjuade pedagogerna är trots detta bekymrade för språkutvecklingen hos de två- och 

flerspråkiga barnen på förskolan. De anser att kommunikation på modersmålet är en 

förstärkning av barnets förstaspråk medan kärnan med förskolans aktiviteter är att lära 

barnen svenska. De anser att språkutveckling på modersmålet är modersmålslärarnas 

och föräldrarnas ansvar. De menar att det är en tidskrävande process att bli flerspråkig 
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och de är eniga om att ju mer svenska barnen lär sig desto lättare blir det för dem att 

kunna tala flytande svenska. Pedagogerna ifrågasätter förskolans uttalade policy som 

går ut på att å ena sidan integrera barns språk-och kultur i verksamheten och å andra 

sidan fokusera på att behärska svenska. 

 

5.2 Translanguaging 

Då translanguaging, till skillnad från enspråkighet som norm, ofta lyfts fram som en 

resurs för flerspråkighet, har vi valt att lyfta fram forskning inom ämnet i vår uppsats. 

Enligt Garcia & Wei (2014) utgår translanguaging istället från att de flerspråkiga 

miljöerna är normen och att translanguaging är ett sätt att tänka på språkanvändningen 

som en ny typ av språkpraktik. 

 

Garcia & Wei (2014) skriver att ordet translanguaging härstammar från det waelsiska 

begreppet trawsieithu. De skriver att begreppet myntades 1994 av Cen Williams och att 

det står för en pedagogisk praktik som uppmuntrar elever att skifta språk. Termen 

translanguaging definieras olika beroende på synsätt menar Garcia & Wei (2014) och vi 

i vår studie använder oss av Garcias (2009) definition och perspektiv som utgår ifrån att 

translanguaging handlar om hur flera språk används av individen för att skapa mening 

och innehåll i språket och för kunskapsinlärning och utveckling.  

 

Garcia (2009) skriver om två grundprinciper som lärare bör bära med sig för att lyckas 

med translanguaging inom vilka hon benämner som social rättvisa och social träning. 

 

• Social rättvisa: Alla språk har ett lika värde och är en källa till kunskap och 

lärande.  
 

• Social praktik: Gäller den praktiska undervisningen som lärare planerar och 

tillämpar. Elevernas språkliga resurser ska användas i meningsfulla 

sammanhang med aktiviteter som som inte enbart är stöd för stunden utan ger 

eleverna strategier på hur flerspråkiga resurser kan användas för lärande.  

 

Flerspråkighet kan enligt Garcia (2009) ses som translanguaging genom att till exempel 

texter på olika språk finns uppsatta på väggar i undervisningsmiljöer. 

 
5.2.1 Translanguaging- en historisk framväxt 

Redan 1979 hävdar Cummins (1979) att språk och tvåspråkighet är delar av en komplett 

språklig helhet som kompletterar varandra. Språk lagras inte på separata ställen i 

hjärnan. Cummins (1979 ) visualiserar detta med en bild vilken han kallar common 

underlying proficiency (CUP). Den visar två dolda isberg vilka överlappar varandra.  
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Figur 2: Cummins modell av underliggande språkkompetenser.4 

 

Enligt Cummins tar de dolda delarna av isbergen inte plats i olika delar av våra hjärnor. 

De uppstickande topparna av isberget är de delar som syns och representerar de enskilda 

språken. Trots olika synliga delar av språken ingår de alltså i ett gemensamt 

språksystem (under vattenytan på isberget). Det sker en tvärspråklig transfer.  

 

Både Grosjean (1982) och Heller (2007) argumenterar mot synen på tvåspråkiga som 

två enskilda språk i en och samma kropp och har haft ambitionen att avskaffa alla 

begrepp om tvåspråkighet som utgår från autonoma språk. Utgångspunkten för 

flerspråkighet enligt traditionella teorier om språkanvändning är att språken ses som 

autonoma och verkar var för sig medans utgångspunkten i för flerspråkighet ur ett 

translanguaging perspektiv ser språken som en gemensam repertoar skriver Garcia 

(2009). 

 
5.2.2 Translanguaging och interaktionism 

Språkinlärningsforskare Lee m.fl (2009) har undersökt det de kallar 

interaktionsinstinkten vilken är en biologisk grundad instinkt hos människor att knyta 

an, relatera och känna samhörighet med andra. Denna instinkt motiverar barn att söka 

efter verbal interaktion med sina omsorgsgivare och möjliggör för dem att själva bli 

kompetenta talare. Enligt Enfeldt & Levison (2006) bidrar detta perspektiv till att man 

inte lär sig ett språk p.g.a en språkinlärningsfunktion i hjärnan utan språket ses som en 

kulturell artefakt som alla normaltypiska barn universellt får tillgång till. 

Interaktionsinstinkten är alltså roten till människans socialitet samtidigt som den gör oss 

till verksamma sociala aktörer i vardagen. Lindahl (2015) delar denna tanke men skriver 

i sin studie även om hur meningsskapande sker i samspel och sociala kontexter genom 

att individerna i sin kommunikation delar olika artefakter. Blackledge och Creese 

(2010) skriver att det är en pedagogisk nödvändighet att olika artefakter används och 

finns att tillgå för att goda lärmiljöer ska kunna skapas utifrån varje barns 

förutsättningar och behov. 

 
5.2.3 Translanguaging och lärande 

Garcia (2011) har forskat på hur elever själva använder sig av translanguaging för sitt 

lärande för att göra sin värld begriplig även när inte lärarna skapat 

undervisningssammanhang som stöder detta. Garcias (2011) studie hänvisar till sex 

                                                
4 4 https://ealresources.bell-foundation.org.uk/eal-specialists/research-1970s-onwards-

jim-cummins  
 

 

https://ealresources.bell-foundation.org.uk/eal-specialists/research-1970s-onwards-jim-cummins
https://ealresources.bell-foundation.org.uk/eal-specialists/research-1970s-onwards-jim-cummins
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metafunktioner vilka användes av förskolebarn i praktiken för att utveckla sin 

tvåspråkighet: 

• förmedla till varandra hur de förstått något 

• tillsammans utveckla en förståelse av vad den andra säger 

• konstruera mening för sig själva 

• inkludera andra  

• utesluta andra 

• visa att de har kunskap om något. 

 

Wei (2014) har till skillnad från Garcia (2011) studerat hur translanguaging används 

när  lärare skapat undervisningssammanhang. Denna process kallar han co-learning i 

vilken flera personer samtidigt försöker anpassa sig till varandras beteende för att 

producera ett resultat som är önskat och kan delas av alla deltagare. Wei (2016) skriver 

att forskning visar att barn i späd ålder har en naturlig medfödd instinkt och kapacitet 

vad gäller translanguaging. Små barn kan tolka olika typer av symboler genom att 

använda sig av kommunikativa resurser de besitter innan det talade språket behärskas. 

Garcia och Li Wei (2014) skriver att barn i förskoleålder använder alla sina resurser för 

att skapa mening och kommunicera med andra genom att använda sig av gester, rita, 

härma ljud, peka och imitera.  

 

Garcia (2014) skriver att lärarens kunskap och förmåga att urskilja mångfalden av 

språkande och de kommunikativa resurser barnen använder sig av är livsviktig. Hon 

anser att translanguaging som pedagogisk metod ska ha plats undervisningen för att 

bland annat utveckla barnens metakognition. Swanwick et.al (2014) instämmer i att 

skolan behöver bli bättre på att ta hänsyn till de flerspråkiga kompetenser elever innehar 

samtidigt som skolan måste ge eleven tillgång till de redskap de behöver för att på bästa 

sätt lära i skolan och fungera i samhället.  

 

Obondos m.fl (2005) fältstudie resultat påvisar att pedagogerna i stor utsträckning anser 

att två- och flerspråkiga barns språkkunskaper betraktas som en resurs då det underlättar 

deras möjligheter att ta tillvara barnens erfarenheter. De har en integrerad syn på två- 

och flerspråkiga barns utveckling då de anser att de båda kulturerna, samt de båda 

språken kompletterar varandra. De ser också möjligheter att bygga vidare på den 

kunskap barnen förvärvat på sitt modersmål. Studien belyser också betydelsen av 

ett barns förstaspråksanknytning för dess känslomässiga och sociala utveckling. 

Resultatet visar att pedagogerna har ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande där 

två- och flerspråkiga barn lär sig genom interaktion med varandra. Ytterligare något 

som framkommer i Obondos fältstudie resultat är att pedagogerna försöker lära sig 

några ord på de andra språken som talas av barnen på förskolan i syftet att skaffa en 

uppskattad och ömsesidig lärandemiljö. 

 

Obondos m.fl (2005) fältstudie ger även en inblick i den roll som pedagoger med 

utländsk bakgrund och svensk bakgrund spelar både för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Rollen kan fungera som en brobyggare mellan enspråkiga barns språk-

och kultur och mellan två- och flerspråkiga språk och kultur.  

 

Skans (2011) vill i sin forskning belysa de didaktiska hur och vad frågorna om 

förskolepedagogers arbete med flerspråkighet och interkulturalitet. Resultatet visar på 

att delaktighet och acceptans är en framgångsfaktor. Det är av vikt att alla pedagoger 

arbetar med att få alla att känna sig delaktiga och accepterade och ge dem möjlighet att 

använda alla sina språk i verksamheten. På så sätt skapas en acceptans för de modersmål 
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som representeras och förskolan förmedlar en känsla av att barnens olika språk är en 

resurs i kommunikationen. I studien framkommer att kommunikationen är det viktigaste 

oavsett på vilket språk det sker. Studien lyfter ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

och utveckling (Vygotskij, 1999) där interaktion och samspel belyses som viktiga 

framgångsfaktorer för barns förmåga att utveckla kommunikation.  

 

5.3 Flerspråighet i ett multietniskt område 

Kultti (2012) har i sin avhandling Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande 

och lärande närmare studerat hur förskolan kan vara ett sammanhang och ett 

samhälleligt instrument för att stärka en språkutveckling som är funktionell i ett 

mångkulturellt och globaliserat samhälle. Det Kultti (2012) fördjupar sig i är hur 

språkutveckling stöttas i de miljöer som barn med olika modersmål lever i, och då 

särskilt pedagogiska miljöer som förskolan. “En slutsats som jag drar är att stöttning 

med didaktiska inslag är ett sätt att möta en av utmaningarna med förskolepedagogik, 

nämligen att barns delaktighet i sitt lärande varken betyder att barnen lämnas ensamma i 

det eller att lärandet drivs av läraren” (Kultti,2012, s.173). Bostadssegregationen i 

Sverige innebär att barn med olika sociala och etniska bakgrunder hamnar i olika 

förskolor och skolor och på så sätt kan man redan tänka att lärandekontexten för dessa 

barn och elever är segregerad ur ett perspektiv. Det finns forskare som påstår att 

införandet av skolvalet bidrar till att öka den här segregationen (Nilholm, C. et al, 

2013). 
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6 Metod 
I följande avsnitt redogör vi för hur vår studie är uppbyggd genom att presentera valet 

av metod och material. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod som syftar 

tillbaka på vår studies syfte och frågeställningar. Genom frågeställningarna, vilka är 

ämnade att studera de utvalda förskollärarnas förhållningssätt kring flerspråkighet som 

resurs i förskolan i ett multietniskt område, har det varit lämpligt för oss att använda en 

kvalitativ metod i form av gruppintervjuer. Hermeneutiken beskrivs för att förklara hur 

tolkningarna av studiens resultat måste förstås. Vi avser att analysera det empiriska 

materialet bestående av våra två gruppintervjuer för att identifiera likheter för att vidare 

urskilja teman utifrån tidigare forskning och de teorier som studien belyser.  

 

6.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder är ett överordnat begrepp vilka omfattar olika typer av 

tillvägagångssätt där empirin inte används för att analyseras kvantitativt. Exempel på 

sådana tillvägagångssätt är analyser av texter, observationer eller intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2015). Intervju är den vanligaste forskningsmetoden och det är ett 

tillvägagångssätt för någon att få veta något av någon annan. En kvalitativ metod syftar 

till att sätta in normer och värderingar i ett sammanhang samt att fånga in nyanser 

(Ahrne & Svensson, 2015). De framhåller intervjuer som kvalitativ metod då det 

fungerar på många som ett sätt som ett oslagbart instrument. De menar att man under en 

kort tid får höra flera olika personers synvinkel angående det område som avses 

studeras. 

 

6.2 Semistrukturerad gruppintervju 

Fokusgruppsintervju och gruppintervju liknar varandra och begreppen används ofta 

synonymt. Skillnaden mellan dessa olika intervjuformer är inte tydlig men 

fokusgruppsintervjuer försätter samspelet mellan de intervjuade i fokus samt den 

gemensamma konstruktion av definition som skapas i gruppen (Bryman, 2018). Då vi 

inte fokuserar på samspelet i gruppen har vi valt att definiera vår empiristudie som 

gruppintervju.  

 

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) utgår från de frågor som tas upp i inledningen och 

undersökningens syfte detta för att kunna jämföra resultatet med tidigare forskning . 

Att välja semistrukturerade intervjuer underlättade för oss att ställa följdfrågor för att 

inte missa information som exempelvis kunna ha utelämnats vid datainsamling via 

enkäter. Intervjuer av detta slag ger oss som intervjuare möjligheter att omformulera 

och förtydliga eventuella oklara frågor. Semistrukturerade intervjuer utgår från en 

intervjuguide där specificerade frågor finns.  Då frågorna under intervjuerna  anpassas 

efter de intervjuade och miljö och situation leder det till att intervjuerna vi genomfört 

inte blir identiska med varandra. Vår förförståelse i ämnet ligger till grund för de 

tolkningar vi gör av resultatet vilket kan leda till felkällor. 

 

6.3 Urval 

Människor som väljs ut i en intervjustudie har vanligtvis valts utifrån att de har särskild 

kompetens på området eller en unik inblick utifrån deras erfarenheter (Denscombe, 

2016). Denscombe (2016) kallar detta för ett subjektivt urval, då den grundar sig på att 

forskaren redan har en viss kännedom om vilka informanter som kan ge det största 

värdet för undersökningen. Våra forskningsfrågor grundades utifrån att vi var 

intresserade av att veta mer om hur förskollärare använder flerspråkighet som resurs i 
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ett multietniskt område. Urvalet av förskolor var förankrade i vår egen kännedom och 

erfarenhet av vilka förskolor i närområdet som har en hög andel barn med annat 

modersmål än svenska. Detta kallas för ett explorativt urval vilket innebär att 

forskningen inte nödvändigtvis syftar till att nå ett representativt urval av befolkningen. 

Istället är målet  att få med de mest intressanta exempel för att kunna belysa 

forskningsfrågan (Denscombe, 2016). 

 

För att få många olika uppfattningar av ett fenomen skriver Kihlström (2012) att det 

behövs en variation av erfarenheter hos respondenterna och urvalet bör göras  i olika 

grupper. Studien gjordes på två olika förskolor, där pedagogerna arbetar med olika 

åldersgrupper samt i två olika medelstora kommuner. De åtta intervjuade, fyra 

förskollärare per intervjutillfälle, har en varierad arbetslivserfarenhet av att arbeta i 

förskola och även en varierande utbildning. Gemensamt var att samtliga hade en 

förskollärarexamen i botten. Det slumpade sig även så att alla pedagoger är kvinnor. Vi 

valde medvetet att genomför vår studie på  förskolor  i multietniska områdena. Fler än 

90% av barnen är flerspråkiga på de båda förskolorna. 

 

6.4 Genomförande 

Kihlström (2012) skriver att man i ett intervjusammanhang bör anordna en avskild och 

lugn plats för intervjutillfället för att undvika störande moment. Vi valde därför att göra 

våra intervjuer på eftermiddagstid när barnen gått hem för dagen då förskollärarna 

kunde ge sin fulla uppmärksamhet till intervjun. Denna intervjumetodik använts i 

studien i den mån det har gått. Genom ljudupptagning via mobiltelefoner har 

intervjuerna senare kunnat transkriberas. Vi har tack vare ljudupptagningarna kunnat 

urskilja hur frågorna har ställts för att kunna upptäcka om frågorna är ledande eller om 

vi som som frågeställare har påverkat de som intervjuats.  

 

Till varje intervju har utrustningen, mobiltelefon för inspelning och anteckningsmaterial 

funnits med från start. Intervjuguiden har respondenterna fått tillgång till via 

förskolechef som vi kontaktat för intervjuerna. Vid en av intervjuerna hade 

förskolechefen inte vidarebefordrat intervjuguiden och respondenterna fick höra 

frågorna första gången på plats. Längden på intervjuerna pågick i ca 60-70 minuter.  

 

6.5 Studiens validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet 

Thornberg och Fejes (2015) skriver att  en kvalitativ studie av god kvalitet är noggrant 

och systematiskt genomförd samt har ett resultat som är väl sammanbundet med 

empirin.Vi har tillbringat många timmar med att  utifrån studiens syfte och 

frågeställningar plocka fram och beskriva begrepp, läsa och sammanfatta tidigare 

forskning och sålla bland teorier som bidrar till att lyfta innehållet göra studien 

intressant. 

 

Denscombe (2016) beskriver fyra grundvalar att använda sig av för att säkerställa 

kvaliteten på forskning som genomförs. Han skriver om validitet, tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och objektivitet. En kvalitativ studie, som i vårt fall, kan vara svår att 

bedöma giltigheten i. Validiteten står för huruvida metoderna forskaren valt verkligen 

undersöker det som menas att undersöka (Thornberg & Fejes, 2015). Utifrån vår studies 

syfte och frågeställningar ansåg vi att semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod var det mest passande. Dels för att vi gavs möjlighet till att följa 

upp ställda frågor och ha möjlighet att återkomma till de intervjuade förskollärarna om 

behov skulle uppstå, dels på grund av tidsaspekten. Oavsett vem som gör 
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undersökningen ska svaret bli detsamma om forskningen ska vara tillförlitlig 

(Denscombe, 2016). Vår studie kan inte räknas som tillförlitlig utifrån detta tankesätt 

eftersom semistrukturerade intervjuer ger möjligheter att ställa följdfrågor som inte 

presenteras i denna studie.  

 

Objektiviteten i frågeställandet kan även den vara ett passus i tillförlitligheten Vi som 

forskare blir en del av datainsamlingen vid intervjuer och det sättet vi ställer frågor och 

följdfrågor, hur vi bemöter de intervjuades svar och vårt tolkningsföreträde spelar roll. 

Däremot har vi försökt att sträva efter transparens och försökt att noggrant beskriva hur 

datainsamling och analys skett steg för steg. Detta för att stärka tillförlitligheten i vår 

studie. Vi ansåg också att vi behövde beskriva begrepp och dess innebörd i förhållande 

till vår studie för dess trovärdighet. 

 

Generaliserbarhet är den tredje av Denscombes fyra grundvalar (Denscombes, 2016). 

Studiens resultat ska vara överförbart till andra situationer. Vår studies generaliserbarhet 

kan diskuteras. Resultatet måste förstås ur det sammanhang det är hämtat ur och inte ses 

som en sanning eftersom varje grupp av intervjuade förskollärare har sina egna lokala 

förutsättningar (Thornberg & Fejes, 2015). Utifrån de frågeställningar vi formulerade 

hoppades vi att vi skulle få resultat vi kan använda oss av i vår kommande yrkespraxis 

som specialpedagoger för att bidra till utveckling och lärande ur ett flerspråkigt 

perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

 

Den sista grundvalen Denscombes presenterar handlar om att resultatet i studien 

behöver vara opåverkat av forskarens  för att studien ska vara av god kvalitet 

(Denscombes, 2016). Han skriver å andra sidan att data som insamlats kvalitativt alltid 

är påverkat av forskarens egna tolkningar. Vi har i vår studie försökt att hålla våra 

sinnen öppna och se fenomenen ur de teorier och den tidigare forskning studien lyfter. 

Vi har försökt att tolka resultaten utan förutfattade meningar vilket vi upptäckt var svårt. 

Till hjälp har varit att vi har olika professioner men vår förförståelse för fenomen går 

inte att bortse ifrån. 

 

6.6 Hermeneutik – bearbetning av empiri 

Vår studie intar en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken syftar till att skapa förståelse 

för den kvalitativa forskningen. Vår egen förförståelse ligger till grund för de tolkningar 

som framskrivs och resultatet redovisas subjektivt. En hermeneutisk tolkning blir svår 

att testa, nästintill omöjlig, skriver Thurén (2019) eftersom varje människa lever i och 

förstår världen utifrån sina erfarenheter. Vår bild av verkligheten är påverkad av vår 

förförståelse och fakta är “teoriimpregnerade” (Thurén, 2019 s.121). Vi tolkade empirin 

genom att först läsa igenom hela texterna för att skapa oss en uppfattning och en bild 

om innehållet och sedan gick vi tillbaka till olika delar för att få förståelse. Materialet 

kan på så vis analyseras om och om igen utan slut. Denna arbetsgång kan även leda till 

att förförståelse för fenomen revideras skriver Thurén (2019). Molander (1988) kallar 

denna process för den hermeneutiska cirkeln och  skriver att den hermeneutiska cirkeln 

kan uttryckas som “ingen förståelse utan förförståelse” (Molander, 1988 s. 232). Thurén 

(2019) skriver om den hermeneutiska cirkeln som ett växelspel mellan del och helhet 

och mellan teori och praktik och det är utifrån denna modell vi bearbetat de utskrivna 

intervjuerna. Thurén (2019) skriver att de är nästintill omöjligt att testa en hermeneutisk 

tolkning på grund av den förförståelse varje människa besitter. Vår bild av verkligheten 

är påverkad av vår förförståelse och fakta är “teoriimpregnerade” (Thurén, 2019 

s.121).  Molander (1988) skriver att tolkningarna görs av en människa för att göra 

resultatet mer klart och framställer innebörden av det ursprungliga bättre. 
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6.7 Bearbetning och redovisning av data 

Efter att ha lyssnat på de inspelade gruppintervjuer som gjorts, transkriberade vi dem 

samtidigt som vi tog hänsyn till anteckningar som gjordes under intervjun. Vi 

förkortade, tematiserade och systematiserade därefter väsentliga moment 

i  respondenternas svar i tre olika teman. De tre olika teman som vi använt för att 

beskriva och analysera utifrån respondenternas upplevelser, uppfattningar och 

erfarenheter är: 

 

1. Förskollärarnas förhållningssätt  

2. Arbetssätt vilka främjar tvåspråkighet 

3. Möjligheter och hinder 

 

6.8 Etiska överväganden 

All forskning måste enligt Hermerén (2011) beaktas utifrån ett etiskt försvarbart 

förhållningssätt. I studier som denna, där intervjuer och mer personliga möten krävs, så 

behövs en reflektion och medvetenhet kring de olika etiska aspekterna som vi behöver 

förhålla oss till. Björkdahl Ordell (2012) skriver att då forskningen innefattar människor 

så gäller de forskningsetiska principerna formulerade av Vetenskapsrådet. Han skriver 

att man som forskare har ett ansvar för att de som väljer att delta i studien inte tar skada 

eller utlämnas. För att skydda deltagarna i en studie så finns fyra individskyddskrav som 

måste följas. Det första är informationskravet vilket innebär att alla som deltar i 

forskningen ska informeras om syftet av denna. Nästa är samtyckeskravet vilken 

innefattar att  informanterna ska vara medvetna om att det är frivilligt att delta och att de 

har rätt att avbryta när de så önskar. Det är även viktigt att de berörda deltagarna hålls 

anonyma i den mån det går, detta kallas för konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet är 

det som gör gällande att de data som sammanställs enbart ska användas för 

forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2012).  Dessa fyra individskyddskrav har vi tagit 

hänsyn till och kommunicerat med respondenterna via ett missivbrev som skickades ut 

med e-post till rektorerna på respektive förskola för vidare spridning. Missivbreven 

samlades in med namnunderskrifter vid intervjutillfällena (Bilaga 2). 
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7 Resultat och analys 
Här redovisas empiri från våra intervjuer samt den analys som gjorts. Resultatet vi fått 

utifrån insamlad data, det resonemang och de tankar som intervjudeltagarna delgivit oss 

sätts i relation till våra frågeställningar och vårt syfte med studien. Resultatet analyseras 

och diskuteras sedan i relation till den tidigare forskning vi valt att belysa. Resultatet 

presenteras i tre olika kategorier: förskollärares förhållningssätt, arbetssätt vilka främjar 

flerspråkighet, samt möjligheter och hinder. Vi växlar resultat och analys med hjälp av 

tidigare forskning, valda teorier och övrig litteratur.  

 

7.1 Förskollärares förhållningssätt 

Att förskollärarna i vår studie förhåller sig likt Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Vygotskij, 1999) kring lärande framkom. De framhöll bland annat vikten av att barn lär 

sig i sammanhang och av varandra, att de behöver utmaningar, att olika yttre attribut 

behövs för att förstärka språket och att lärmiljöerna behöver vara intressanta och 

lockande. Ett citat som uttrycktes, vilket lyfter att barn lär i samspel med andra 

individer likt Vygotskijs teori (Vygotskij, 1999), följer: 

 
“ och sedan har vi ju barn-barn, vi märker att de lär av varandra”. 

 
Garcia (2009) framhåller bland annat vikten av att pedagogerna innehar en positiv 

attityd gentemot de språk som finns representerade i barngruppen. Alla åtta 

förskollärarna i intervjustudien visade på ett sådant förhållningssätt. En förskollärare 

uttrycker sig så här som svar på frågan vad hen känner sig mest stolt över i 

verksamheten:  

 

“ Våran positiva nyfikenhet att vi fortfarande vill veta så mycket som 

möjligt om deras erfarenheter och kulturella bakgrund”.  

 

Den sociala rättvisa Garcia (2009) skriver om ska lyfta attityder till de olika språk som 

finns representerade i gruppen på ett positivt sätt. Pedagogerna ska uppmuntra barnen 

att använda alla språk samt lyfta och medverka till att visa att alla språk är lika 

värdefulla och viktiga kanaler för lärande och kunskapsinhämtning. En av de 

intervjuade förskollärarna  uttrycker just detta: 

 
“Vi är positivt nyfikna och frågar både barn och vuxna efter det som 

kan vara bra att kunna”. 

 

Resultatet av intervjufrågorna visar också på att de intervjuade förskollärarna tänker 

bortanför den enspråkiga norm Parszyk (1999) skriver om där flerspråkigheten ses som 

avvikande. På en förskola yttrar en förskollärare sig så här;  

 

“här är flerspråkighet normen”.  

 

Enligt flera förskollärare har synen på flerspråkighet och translanguaging förändrats 

över tid och en förskollärare säger så här: 
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“Idag känns det på något sätt att det är så enkelt för barnen och prata 

om sitt modersmål, det var det inte för 10-15 år sedan. Idag kan vi 

sitta och säga, på mitt språk heter det så. Man kan jämföra”.  

 

Samtliga av de åtta intervjuade förskollärarna uttrycker på ett eller annat sätt att man på 

förskolan ser flerspråkighet som resurs. De vittnar dock om att det finns personal som 

inte har samma inställning och att det finns en motsättning mellan pedagoger. En 

förskollärare svarar på frågan huruvida man anpassar undervisningen utifrån barnens 

språk:  

“Ja det gör vi men jag har upptäckt mycket motstånd. Det är som att 

vi är två läger där en del tycker att barnen ska anpassa sig efter oss 

och så ska det bara vara, en del tycker inte så och då får man kämpa 

sig blodig ibland nästan”. 

 

Tankesättet förskolläraren ovan förmedlar kan liknas vid det förhållningssätt som några 

av pedagogerna har i studier gjorda av Obondos m. fl (2005) och Parszyk (1999). 

Förhållningssättet att flerspråkighet är en belastning på väg mot standardsvenskan och 

att språkutveckling på modersmålet är modersmålslärarnas och föräldrarnas ansvar 

liknas vid tankegångarna hos det andra lägret. En förskollärare förtydligar: 

 

“Vi vill att barnen lär sig svenska för att komma väl förberedda till 

skolan. Den tid vi tar fokus på svenskan och ger till modersmålet får 

vi ju inte igen. Tänk, liksom, om vi gör fel? Så resonerar nog många 

av oss. Vi blir kanske osäkra och då är det bättre att bara fokusera på 

svenskan. Sverige är ju trots allt ett svensktalande land. Så tycker nog 

många av oss på vår förskola. Om barnen saknar ett svenskt språk så 

måste vi ju ge dem det.” 

 

Resonemanget ovan liknar det Runfors (2003) skriver om då fokus hamnar på det 

barnen saknar och det de behöver för att kompensera sitt ursprung. Hon menar att 

barnens resurser tonas ned eller ignoreras om man fokuserar på det de saknar. En skola i 

samma kommun som de intervjuade förskollärarna har tagit ytterligare krafttag för att 

ge barnen det de saknar, nämligen det svenska språket. En av de intervjuade berättar:  

 

“På (xxx skolan) har man gått så långt att man förbjudit barnen att 

tala sitt modersmål. Där resonerar man att eleverna talar sitt 

modersmål hemma, fritid och på helger. Skulle de dessutom tala sitt 

modersmål i skolan så blir det snart hundra procent av all vaken tid. 

Hur ska de då lära sig svenska?, så resonerar den rektorn alltså. Ja, 

alltså, det strider ju mot det forskningen säger men så har de gjort i 

allafall.” 

 

7.2 Arbetssätt vilka främjar språkutveckling 

Li Wei (2014) har studerat hur translanguaging används av elever och lärare 

tillsammans  i en process som han kallar co-learning. I denna process försöker flera 

personer samtidigt anpassa sig till varandras beteende för att producera resultat som är 

önskade och kan delas av alla deltagare. En förskollärare beskriver förskolans sätt att 

arbeta med translanguaging:  

 

“När vi sitter och äter har vi lite frukter uppsatta och då har vi frågat 

vårdnadshavarna. Vad heter äpple t ex på erat språk? Den här 
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plockar vi inte bort utan bara fyller på när det kommer något nytt 

språk. Vi har lite med djur och så här när vi har bondgården. Och det 

här frågar vi alltid vårdnadshavarna när barnen börjar på 

inskolningen så vi får en liten ordbank som vi vet att barnen kommer 

ha nytta av när de inte har det svenska språket”. 

 

En annan förskollärare på en annan förskola uttrycker samma metod så här: 

 

“En dag hade vi åtta språk representerade och jag letade reda på en 

saga som fanns på alla språk. Först lyssnade de på sagan på sitt 

modersmål, sedan på svenska och sedan pratade vi om sagan. Det 

märktes att flera barn var delaktiga i diskussionen än om vi bara hade 

använt oss av något mer språk än svenska. Vi delade in dem i 

grupper”. 

 

En förskollärare fortsätter: 

 

 “Man ser deras språkförståelse och vad de kan på sitt modersmål och 

på svenska. Jag kan ju inte deras modersmål men jag märker ju om de 

förstår och kan återberätta på svenska”. 

 

På sättet att resonera märks det tydligt att förskollärarna inte bara i teorin tagit till sig 

fördelarna av translanguaging utan också använder det i praktiken. De kopplar även 

arbetssättet att använda flerspråkighet som resurs till vilka positiva effekter det har. En 

förskollärare uttrycker: 

 

“Detta sätt att arbeta stärker barnen jättemycket”. 

 

Att använda sig av medierande artefakter, det vill säga när man med hjälp av olika 

verktyg förstår och gör sig förstådd i sammanhang (Vygotskij 1999) är något som alla 

intervjuade förskollärare nämner som en språkutvecklande metod. En förskollärare 

uttrycker det så här: 

 

“Vi brukar förbereda på olika sätt när vi vet att vi till exempelvis 

kommer att prata om solen då tar vi fram bilder och annat för att ge 

flera kommunikationssätt samtidigt. De lär sig på olika vis och en del 

behöver det visuella”. 

 

Samtliga intervjuade förskollärare pratar om att bland annat bildstöd, teckenstöd och 

olika appar på Ipaden används för att erbjuda sätt att kommunicera på. Blackledge och 

Creese (2010) lyfter i sin forskning att artefakter är en nödvändighet för att skapa 

tillgängliga lärmiljöer. 

 

De båda förskolorna vi besökte hade anställda modersmålsstödjare. Förskollärarna 

beskriver i likhet med Obondos m.fl (2005) att rollen som modersmålsstödjare fungerar 

som stöttning och brobyggare mellan barn, verksamhet och pedagoger. En förskollärare 

uttrycker: 

 

“Vi har varit haft stor nytta och glädje att haft personal anställda som 

pratar arabiska och somaliska, våra största språk på förskolan. 

Barnen känner trygghet och det gör vi också. De fungerar som en länk 
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mellan oss och föräldrarna men också som som en länk i det 

pedagogiska. De hjälper barnen och förklarar när de inte förstår på 

svenska. Det är toppen”. 

 

I likhet med den sociala praktik Garcia (2009) beskriver skapar de intervjuade 

förskollärarna  på en av förskolorna meningsfulla sammanhang och situationer för 

barnen. De efterfrågar vad barnen är intresserad av i hemmiljön och försöker sedan ta 

till vara på det i undervisningen. Så här uttrycker en av förskollärarna att de arbetar:  

 

“Den stund vi har tillsammans med barn och föräldrar, t ex vid 

utvecklingssamtal så efterfrågar vi alltid vad barnet tycker om att 

göra hemma. Om det sedan visar sig att det är många barn som är 

intresserad av samma sak, t ex pokémon så skapar vi ett tema utifrån 

det. Vi tycker det har varit väldigt givande, både för barnen och för 

språkutvecklingen. Man lär mer om man faktiskt är intresserad av det 

man ska lära”. 

 

Att stötta barnen i sin inlärning menar flera av de intervjuade är något som genomsyrar 

hela verksamheten. En förskollärare säger att det görs både medvetet och omedvetet. 

Förskollärarnas resonemang liknar det  Gibbons (2007) skriver om. Hon belyser vikten 

av skapa uppgifter där det krävs att man talar med varandra genom att till exempel leta 

likheter eller olikheter i en bild. En förskollärare berättar hur de arbetar: 

 

“Något vi arbetar med, haft som tema, är årstider. Vi har fäst bilder 

på hälften av barnens ryggar som är en bild på vår, sommar, höst 

eller vinter. De barnen som inte har haft en bild på ryggen har sedan 

fått beskriva bilden för sin kompis utan att säga namnet på årstiden. 

De har till exempel sagt, det är vit snö, det finns en snögubbe med 

hatt, himlen är grå. Då ska barnet med bilden gissa sin årstid, Det har 

varit givande. Barnen tvingas, eller lockas att prata”. 

 

7.3 Möjligheter och hinder 

I ett inledande skede av intervjun upplever pedagogerna på en förskola att det bara finns 

möjligheter med flerspråkighet, att det är en resurs. De tycker det är positivt att ha så 

många språk på förskolan och tillgång till många olika kulturer. Samtliga intervjuade 

förskollärare håller med varandra om att flerspråkighet speglar den globala värld vi 

lever i och att det interkulturella inte bara speglar språk utan även kultur. En 

förskollärare uttrycker på frågan om vilka möjligheter som finns med flera språk på 

förskolan: 

 

 “Bara möjligheter, det är ju bara positivt att ha många språk och 

tillgång till olika kulturer också”. 

 

Garcias (2009) forskning stödjer pedagogerna inställning om att man ska uppmuntra 

barnen att använda alla språk samt lyfta och medverka till att visa att alla språk är lika 

värdefulla  och viktiga kanaler för lärande och kunskapsinhämtning.  

 

En annan förskollärare instämmer: 

 

“Och att det blir det här interkulturella, inte bara svenskt utan 

integrationen, det blir så lätt att man kanske kommer in på en 
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avdelning och bara ser det här monokulturella, man ser bara på 

namnen, på bilderna; Det är viktigt att man ger barnen 

globalisering,  det är inte bara svenskt allting. Vi finns i olika delar av 

världen som är och det stannar inte alltid bara vid språket utan det är 

ju många delar i kulturen som är viktigt”. 

 

Trots att förskollärarna upplever att det finns så många möjligheter med barn med olika 

modersmål så är en fördelning på 90/10 (barn med annat modersmål än svenska/ 

svenska som modersmål) inte optimalt anser de. Så här säger en av förskollärarna om 

fördelningen: 

 

“Visionen i  kommunen har varit att ha max 60% barn med annat 

modersmål än svenska inskrivet på förskolorna. Det har man inte 

kunnat leva upp till med tanke på den bostadssegregation som råder i 

kommunen”. 

 

Denna problematik uppmärksammas av ytterligare en av de intervjuade förskollärarna 

som menar att de upplever stor skillnad på svenska språkets utveckling mellan barn som 

tidigare vistats i en förskola där majoriteten av barnen varit svenskspråkig mot de barn 

som under hela sin förskoletid vistats i grupper där majoriteten av barnen har annat 

modersmål än svenska.  

 

Cummins (1979) skriver att alla barns språk inte verkar åtskilt utan tillhör en och 

samma språkkompetens. En förskollärare uttrycker bland annat detta samtidgt som hen 

har uppmärksammat att kollegor upplever annat: 

 

”Min kollega blev upprörd när jag ville jobba med Polyglutt parallellt 

på flera språk. Hon trodde att det skulle göra barnen förvirrade 

medan jag menar att språket växer fram ur alla de kunskaper barn 

har”. 

 

På frågan om det finns fler hinder för språkutvecklingen så anser man att det gör det. 

Språkutvecklingen inte tar fart lika fort på en förskola i ett multietniskt område. En 

förskollärare uttrycker det så här: 

 

“Ja, jag kan ju känna det kan finnas hinder också för 

språkutvecklingen, ja, den tar inte fart lika fort. Nej faktiskt tar det 

längre tid och de tar efter varandra, i och för sig är inte det någon 

nackdel så, det kan ta längre tid. Det blir tufft när de börjar skolan 

sen”. 

 

Beskrivningen ovan liknar de tongångar som pedagogerna i Obondos m.fl (2005) 

fältstudie vittnar om. De menar att det är en tidskrävande process att bli flerspråkig och 

de är eniga om att ju mer svenska barnen lär sig desto lättare blir det för dem att kunna 

tala flytande svenska. Pedagogerna i fältstudien ifrågasätter förskolans uttalade policy 

som går ut på att å ena sidan integrera barns språk-och kultur i verksamheten och å 

andra sidan fokusera på att behärska svenska. 

 

Ytterligare ett fenomen som lyfts som ett hinder och en utmaning  av alla de intervjuade 

förskollärarna är möjligheten till kommunikation med vårdnadshavarna. 
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“ Jag tycker att det är svårt jag som har jobbat på en ”vanlig” svensk 

förskola där föräldrakontakten var så mycket mer än vad den är här. 

Jag tycker det är svårt. Det är ett hinder och en utmaning”. 

 

“Det är inte lätt att tala om vilka kläder till exempel som behövs, har 

man inte språket så är det svårt kommunicera och visst hittar man 

andra vägar men det är ju en utmaning. Hur ska jag förmedla att hon 

trillade och slog ut en tand eller så”. 

 

Obondos (2005) skriver att det är viktigt att bygga vidare på de kunskaper barnen redan 

har på sitt modersmål och detta var alla förskollärare i studien medvetna om. Bland 

annat säger en förskollärare så här:  

 

“Jag vet att vi har pratat om att man förutsätter ju att alla barn har 

en ryggsäck som det ligger nåt i men en del barn här kanske inte har 

en ryggsäck som inte är så mycket i “. 
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8 Diskussion 
Syftet med studien har varit att genom gruppintervju utforska hur förskollärare på två 

förskolor i multietniska områden förhåller sig till flerspråkighet. I följande avsnitt 

diskuteras inledningsvis studiens resultat. Den följs av en diskussion kring metodvalen. 

 

8.1 Resultatdiskussion  

Den ökade mångfalden i dagens samhälle innebär utmaningar och ställer nya krav på 

skolor och förskolor då dessa verksamheter kännetecknas av barn med språklig och 

kulturell mångfald (Håkansson, 2003). Förskollärarna i vår studie vittnar om denna 

ökade mångfald av flerspråkiga barn och de utmaningar de innebär att möta och anpassa 

undervisningen utifrån detta perspektiv. 

 

Vår studies resultat ger en ganska tydlig indikation på att förskollärarna i studien ser 

den flerspråkiga normen som en möjlighet och att den enspråkiga normen blir ett hinder 

i barns språkutveckling. Att de intervjuade förskollärarna har ett perspektiv där de ser 

flerspråkighet som norm framkommer i vårt resultat. De belyser vikten av barnens 

delaktighet och hur de accepterar varandras språk som framgångsfaktorer. Det viktiga är 

inte hur det kommuniceras utan att det kommuniceras. Dessa tankar finner vi även i 

Skans forskning (Skans, 2011). I intervjuerna framkom det att det på förskolorna rådde 

viss meningsskiljaktighet i arbetslagen kring hur flerspråkigheten skulle användas i 

undervisningen eller om svenskan var det språk som skulle användas av alla. Denna 

enspråkighetsnorm hittar vi i Garcia och Coles (2014) forskning vilken uttrycker att det 

är de flerspråkiga som blir avvikande i dagens skola. Vi tolkar det som att normen som 

råder på de olika förskolorna är en av orsakerna till att flerspråkighet ses som möjlighet 

eller hinder. Känslan av att det är svenska vi förväntas lära våra barn, gör, tror vi, att 

många pedagoger blir stressade då det upplevs att språkutvecklingen tar längre tid om 

barnens modersmål tar allt för stor plats i undervisningen. Förskollärarnas resonemang 

liknar det Parszyk (1999) beskriver. Språknormen i Sverige har  i generationer varit 

enspråkighet, baserat på idéer om en nation och ett språk och att normaliteten är 

enspråkig svenska. Förskollärarna beskriver i likhet med Parszyk (1999) en tanke om att 

flerspråkighet ses som en belastning på vägen mot en standardsvenska då de upplever 

att språkutvecklingen på svenska tar längre tid.   

 

Förskollärarna i vår studie uttryckte tankar kring barns lärande och språkliga utveckling 

likt Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Vygotskij 1999). Det framkommer i 

intervjuerna att interaktion och samspel är en viktigt del, enligt förskollärarna, för 

barnen i förskolan under inlärningsprocesserna. De förklarar inlärning som ett komplext 

förlopp där många faktorer spelar in och är beroende av varandra i likhet med hur 

Vygotskij formulerar sina tankar om inlärning utifrån de fyra kännetecken som 

presenteras i föreliggande text (Vygotskij, 1999). I likhet med Vygotskij (1999) 

framhåller förskollärarna i studien att kommunikation är grunden för inlärning. För de 

intervjuade förskollärarna i studien var translanguaging ett relativt nytt 

begrepp.  Resultatet i föreliggande resultat visar dock att förskollärarna använder sig av 

translanguaging både som metod och förhållningssätt bland annat utifrån de 

grundprinciper Garcia skriver om som lärare bör ha med sig för att lyckas med 

translanguaging. Alla informanter i vår studie visar på ett förhållningssätt där alla språk 

har ett lika värde samt att barnens språkliga resurser behöver användas i för barnen 

meningsfulla sammanhang (Garcia, 2009). Detta förvånar oss då resultatet visar att 

språkfrämjade insatser på förskolan mer verkar vara en planerad insats än ett levande 

verktyg som används övergripande. 
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Trots att de intervjuade förskollärarna visar på ett förhållningssätt där alla språk har ett 

lika värde så uttrycker de viss  ambivalens i sin inställning huruvida flerspråkigheten är 

en resurs för språkutvecklingen eller inte. Å ena sidan så uttrycker de i likhet med 

Blackledge och Creese (2010) att flerspråkigheten är det begrepp som används för att 

beskriva normen på deras förskolor men å andra sidan uttrycker i ett annat sammanhang 

de tankar som Parszyk (1999) skriver om att flerspråkigheten är en belastning för 

undervisningen och att Sverige är ett svensktalande land. Vi tror att de intervjuade 

förskollärarna vet vad de förväntas svara men upplever att språkutvecklingen i svenska 

får stå tillbaka om man låter barnens andraspråk ta för stor plats.  

 

Förskollärarna i studien vittnar om att en del pedagoger i deras arbetslag menar på att 

språk ska hållas isär och att barn kan bli förvirrade av att använda flera språk. Till 

skillnad mot Cummins (1979) som skriver att alla barnens språk ska ses som en 

språkkompetens och inte som separata kunskaper. Cummins (1979) tankar fanns hos de 

förskollärare vi intervjuade och de betonade vikten av att bygga språk utifrån den 

språkkompetens barnet redan har. Förskolans utbildning behöver bygga på det kluster 

av kunskap barnet besitter i alla språk och se detta som barnets tillgång och befintlig 

resurs skriver Garcia (2009). Förskollärarna är väl medvetna om vikten av att kunna 

kommunicera och göra sig förstådd och språkfrämjande arbete är det primära innehållet 

i förskolornas utbildning och undervisning vi gjorde vår undersökning på.  

 

En av förskolorna arbetar liknande Gibbons (2007) förslag vilket bygger på man ska 

skapa uppgifter där det krävs att man samtalar.  Det kan dock vara så att språkfrämjande 

arbetssätt sker separat vid sidan om övriga lärsituationer och inte kopplas ihop till andra 

lärsituationer i förskolan som till exempel matematik och teknik. I vår studie 

diskuterade inte förskollärarna språket i samband med andra ämnen, kanske på grund av 

att våra frågor inte tillät detta eller så beror det på att man ser språket som ett ämne för 

sig. Resultatet i vår studie tyder på ett vis att förskollärarna vill bygga sin 

språkfrämjande undervisning utifrån barnens intressen, tidigare erfarenheter och i för 

barnen meningsfulla sammanhang, vilket Garcia (2009) skriver är viktigt att ha med sig 

som utgångspunkt för arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Samtidigt kan vi 

se att även om barnens erfarenheter och intressen tas tillvara så är det bristande 

kunskaper i svenska som ska kompenseras för att barnen ska kunna tillgodogöra sig 

utbildningen förskolan erbjuder. Runfors (2001) tar upp just det kompensatoriska 

perspektivet i sin forskning och skriver att om fokus hamnar på barnens brister 

begränsar det redan från början deras resurser och det blir ett hinder. Vi ser att 

förskolorna har en bit kvar i sitt arbete med att bygga utbildningen utifrån det kluster av 

kunskap barnet besitter i alla sina språk trots att informanterna i studien säger att 

barnens intressen och erfarenheter ligger till grund för undervisningen.  

 

Vi ser i vårt resultat att modersmålsstödjare underlättar mycket av svensktalande 

förskollärares arbete och att de bidrar med ett språkligt stöd till de barn som är i behov 

av det men även som stöd för förskollärarna genom att vidarebefordra information om 

barnets kunskaper i modersmålet. Språkkompetens hos förskollärare eller personal i 

förskolan är med andra ord behövd. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Ahrne och Svensson (2018) skriver att triangulering används främst inom kvalitativa 

studier för att öka dess trovärdighet. Triangulering är när två eller flera till exempel 

datainsamlingsmetoder används för att studera och komma fram till en mer sann 
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beskrivninga av studiens syfte och frågeställningar. Vi är medvetna om att endast 

använda sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod inte är det 

optimala för att göra vår studie trovärdig. Vi hade med fördel kunnat kombinera våra 

intervjuer med att vara deltagande observatörer i de förskolornas verksamheter. 

Studiens resultat är tänkt att hjälpa oss i vårt blivande yrke och ska inte ses som någon 

generell sanning. Att använda enkäter i vår studie kändes inte som en optimal 

datainsamlingsmetod då enkäter främst används i kvantitativa studier och inte ger de 

djupare svar på frågor vi ville komma åt. 

 

Metoden gav oss möjlighet att komma de intervjuade förskollärarna nära och det gav 

oss möjlighet att ställa följdfrågor då vi ville ha något förtydligat. Då vi är ovana 

intervjuare upptäckte vi att vi ibland ställde ledande frågor. Efter transkriberingen och 

efter dess att vi lyssnat på inspelningarna hade det varit bra att få återkomma och ställa 

rätt frågor. Förskollärarna gav samtycke till detta men tidsaspekten kom ivägen. Våra 

erfarenheter och det vi bär med oss präglade förmodligen frågorna vi ställde. Ibland 

kanske svaren från förskollärarna var de svar de trodde att vi förväntade oss snarare än 

hur det faktiskt är. När vi lyssnat på transkriberingen har vi upptäckt att vi ibland 

hamnar på sidospår och ställer följdfrågor vilka är irrelevanta för studiens syfte och 

frågeställning..  

 

Det har också varit viktigt för att förhålla oss ödmjuka och inbjudande i de 

gruppintervjuer vi gjort. Vi tror att om vi letat fel och brister och skapat intervjufrågor 

utifrån en föreställning om att pedagoger saknar förmågor hade vi inte kunnat nå så 

långt i vår diskussion och slutsats. 
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9 Specialpedagogiska implikationer 
Specialpedagoger i förskolan och skolan möter barn och elever med ett svagt utvecklat 

språk och behöver ha kunskap om vad som gynnar språkutveckling för att ha möjlighet 

att stötta både pedagoger och elever på bästa sätt. Med tanke på att pedagoger i 

förskolan och skolan möter barn och unga som är nya i svenska språket men som 

behärskar ytterligare ett eller flera andra språk, behöver vi tänka om i vår undervisning. 

Vi behöver gå ifrån den enspråkiga miljön i förskolan och skolan och ta tillvara på 

flerspråkiga barns språkliga resurser, även om barnens resurser är på ett språk 

pedagoger inte behärskar. Vi behöver visa på vilken resurs flerspråkighet spelar i barns 

lärande men också för individen och samhället. Pedagoger i förskolan och skolan kan 

göra stor skillnad men det kräver också en organisation där pedagogerna i förskola och 

skola får förutsättningar och tid att kunna arbeta i enlighet med det forskning visar 

gynnar lärande.Tack vare vår kompletterande bakgrund som grundskollärare och 

förskollärare ges vi möjligheten att belysa flerspråkighet som resurs ur ett större 

perspektiv. I våra nya roller som specialpedagoger kan vi med hjälp av studien arbeta 

för en kompensatorisk skola där flerspråkighetens möjligheter används som resurs och 

tillgång snarare än hinder. 

 

Att under uppsatsskrivandets gång ha ett salutogent förhållningssätt har varit viktigt 

utifrån ett antal aspekter. Då utbildningen till specialpedagog har grundat oss i en stark 

övertygelse om att det är i det friska och välmående man kan finna vägar till framgång 

så har det varit självklart för oss att förhålla oss salutogent under hela uppsatsprocessen. 

Vår förhoppning är att om vi använder våra glasögon utifrån ett salutogent 

förhållningssätt kommer vi finna det som fungerar utifrån flerspråkighet som resurs, 

vilket vi i vår nya yrkesroll som specialpedagoger kan använda som argument i 

pedagogiska diskussioner både på övergripande nivå och i barngrupp. Det har också 

varit viktigt för att förhålla oss ödmjuka och inbjudande i de gruppintervjuer vi gjort. Vi 

tror att om vi letat fel och brister och skapat intervjufrågor utifrån en föreställning om 

att pedagoger saknar förmågor hade vi inte kunnat nå så långt i vår diskussion och 

slutsats.  
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10 Vidare forskning 
Vår studie resulterar bland annat i att translanguaging används både som metod och 

förhållningssätt ute i verksamheterna utifrån de perspektiv Garcia (2009) förklarar 

translanguaging vid. Däremot var begreppet translanguaging inte vidare bekant för 

förskollärarna vi intervjuade. Resultatet visade också att både en enspråkiga norm 

(Parszyk,1999) och en flerspråkiga norm (Obondos m.fl, 2005) finns på förskolorna och 

verkar parallellt beroende på vilket sammanhang som diskuteras. Här finner vi en 

spännande ingång i vidare forskning. Vi tror att dessa båda normers parallella existens 

påverkar förskolans vidare utveckling då det kan vara så att förskolans styrdokument 

representerar en norm som inte överensstämmer med det förhållningssätt förskollärarna 

har gentemot flerspråkighet. Obondos m.fl. (2005) hittade liknande dilemma i sin 

forskning där personalen ifrågasatte förskolan policy som både förespråkar 

integrerandet av barns språk i verksamheten mot att fokusera på att behärska svenska. 

 

Ett annat förslag på spännande vidare forskning, som vi tänker, inom området 

translanguaging vore att göra en jämförande studie av om tidiga insatser, på 

förskolenivå, utifrån ett translanguagiskt perspektiv ger annat resultat än senare insatser, 

på skolnivå.  
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Bilaga 1 
Förslag på intervjufrågor 
 

1. Hur stor andel flerspråkiga barn på förskolan? 
2. Hur många språk finns representerade? 
3. Hur många barn har svenska som andraspråk? 
4.Hur många barns har svenska som tredje/fjärde språk? 
5. Kartlägger ni de olika språk som barnen har tillgång till? I så fall hur? Vad? 
6. Har ni kunskap om alla språk som finns representerade? Om, hur? Om inte varför? 
7. Får ni fortbildning inom flerspråkighet? 
8.Hur definierar ni flerspråkighet? 
9. Hur lär sig barn? 
10.Vilka faktorer är viktiga i barns inlärning? 

11.Kan ni erbjuda dessa faktorer för inlärning?  

12. Vilka möjligheter ser ni med barn flerspråkighet? 

13. Finns det hinder? Vilka? 

14. Vilka är de största utmaningarna med flerspråkiga barn? 

15. Hur planerar ni för att ge alla barnen likvärdiga förutsättningar för utveckling och 

lärande? 

16. Organiserar ni med olika språkgrupper i åtanke? Åtskild undervisning eller 

gemensam? Vad gör ni? Hur gör ni? 

17. Vilka metoder och material använder ni för att arbeta med flerspråkighet? 

18. Hur tar undervisningen form ur barnens tidigare erfarenheter? 

19. Hur tar undervisningen form ur barnens förutsättningar? 

20.Hur tar undervisningen form ur barnens olika behov?  
21.Hur stöttas barn i sin kommunikation? 

22.Uppmuntras barnen att använda sitt modersmål, när och hur? 

23.Vilka språkliga och andra kommunikativa resurser använder barnen och hur används 

dessa i verksamheten? 

24.Hur benämner ni de flerspråkiga barnen i pedagogiska/vardagliga samtal? 

25.Är samverkan med föräldrar viktig för barnens språkinlärning/utveckling? Varför? 

Hur samverkar ni? 

26.Vilket innehåll i förskolans verksamhet är viktigast tycker du? Varför? 

27.Vad känner du dig mest stolt över i verksamheten? Varför? 
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Bilaga 2 
 

Missivbrev 

Förfrågan om att delta i en studie om pedagogers föreställningar om möjligheter med 

flerspråkighet. 

Vill Du delta i en studie om Flerspråkighet som resurs? 

Syftet med studien är att hitta de föreställningar och metoder som kan användas för att 

arbeta främjande med pedagogers möjligheter att tillvarata flerspråkigheten som en 

resurs. 

Studien är viktig i ett skolutvecklingssyfte. För att arbeta förebyggande och för att ge 

barnen i förskolan bästa möjliga start inför vidare skolutbildning är det viktigt att hitta 

de möjligheter flerspråkigheten erbjuder. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

specialpedagog vid Linnéuniversitetet i Växjö, Studien genomförs med 

fokusgruppsintervjuer. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av de 

möjligheter du ser kring flerspråkighet. Intervjun beräknas ta max 90 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text. 

Vi undrar om Du vill delta i denna studie. Den information som Du lämnar kommer att 

behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande samt i form av ett examensarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del 

av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie? Genom din namnteckning här under 

bekräftar du att du tagit del av informationen samt ger ditt samtycke till deltagande. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

………….. 

Ansvariga för studien är Ewa Lantz Dreshaj och Susanne Söderberg. Handledare är 
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Handledare: Ann-Christine Torpsten (telefonnummer) 


