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Abstrakt 
Svensk titel: Barns flerspråkighet och deras sociala utveckling - En kvalitativ studie om 

förskollärares uppfattningar kring relationen mellan barns flerspråkighet och deras 

sociala utveckling 

 

Engelsk titel: Children’s multilingualism and their social development:  A qualitative 

study of preschool teachers’ perceptions of children’s multilingualism and their social 

development  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar kring relationen 

mellan barnens flerspråkighet och deras sociala utveckling. Studien utgår från tre 

frågeställningar. Dessa berör förskollärarnas uppfattningar kring barnens sociala 

utveckling, relationen mellan barnens flerspråkighet och deras social utveckling samt 

deras uppfattningar kring arbetet med barnens flerspråkighet i relation till deras sociala 

utveckling. Metoden som studien bygger på är kvalitativ ansats. Detta innebär att tre 

förskollärare med minst fem års arbetslivserfarenhet av arbete i förskola och med viss 

erfarenhet av arbete i flerspråkiga barngrupper har kommit att intervjuas och bidra till 

studiens syfte. Analysen av förskollärarnas svar från intervjuerna baseras på teorierna 

sociokulturellt perspektiv och interkulturell pedagogik. I sina berättelser uttrycker 

förskollärarna samspel, verbal och icke-verbal kommunikation samt lek som 

förutsättningar för barnens sociala utveckling. De uttrycker även vikten av det svenska 

språket och modersmålet för barnens skapande av gemenskap respektive lärande av 

varandra och möjlighet till uttryck. Vidare uttrycker förskollärarna olika uppfattningar av 

arbetet med barnens flerspråkighet i relation till deras sociala utveckling. Beskrivningar 

om barnens uppdelning i mindre grupper och möjlighet för flerspråkiga barnens 

delaktighet samt pedagogernas roll anses vara viktiga inslag i arbetet med barnens 

flerspråkighet i relation till deras sociala utveckling.  

 

Nyckelord 
Flerspråkighet, social utveckling, förskollärare, barn, interaktion, samspel 
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Vi vill tacka alla som har merverkat i vår studie! Ett extra stort tack till er förskollärare 

som har tagit er tid och ställt upp för oss och bidragit till vår studie med era tankar och 

kunskaper! Ett stort tack till vår handledare Reza Arjmand för ditt bidrag med råd, stöd 

och kommentarer som har hjälpt oss mycket under vår skrivprocess. 
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1 Inledning 

"Vi ser att förskolan och skolan har ett generellt intresse för flerspråkiga barns olika 

erfarenheter och bakgrund. Men man glömmer ofta bort dessa erfarenheter när man 

planerar verksamheten [...]” (Aftonbladet, 2010). Liknande resultat visar även 

Fredriksson och Lindgren Eneflo (2019)  forskning kring arbete med flerspråkighet på 

förskolan. Deras forskning påpekar förskollärarnas osäkerhet kring arbete med barns 

olika modersmål. Förskollärarna påstår att det är svårt att möta alla barns olika språk 

vilket kan vara en orsak till att svårigheter uppstår med att arbeta med flerspråkighet 

(ibid). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) tar upp vikten av arbete med 

modersmål redan i förskolan. Läroplanen beskriver det svenska samhället som 

mångkulturellt där det är viktigt att sträva efter de värden som stödjer den kulturella 

mångfalden. Vidare beskrivs förskolan som en plats präglad av sociala och kulturella 

interaktioner, där barnen ska få möjlighet att delges en förståelse för den språkliga 

mångfalden i samhället.  

Vi har erfarenhet av att förskolebarns språkutveckling kan variera mellan olika individer 

och att de tidiga möten på förskolan kan vara en grund för att synliggöra och ta tillvara 

på flerspråkighet som en tillgång i verksamheten. Vi har sett att barn som inte behärskar 

det svenska språket kan agera mer tillbakadraget i sina samspel med andra barn på 

förskolan. Det kan också bli många missförstånd mellan barn emellan men även mellan 

barn och vuxna när det inte finns ett gemensamt språk. Utifrån dessa erfarenheter väcktes 

det ett intresse hos oss kring flerspråkighet och sociala utveckling och hur dessa två 

interagerar med varandra bland barnen på förskolan. Anna Kultti som är forskare vid 

Göteborgs universitet beskriver i en intervju behovet av fler undersökningar kring 

flerspråkiga barns delaktighet och kommunikation på förskolan (Ekberg, 2013). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) beskriver förskoleverksamheten som 

präglad av en social gemenskap där barns olika erfarenheter är viktiga att lyfta upp när 

verksamheten ska planeras. Barnen beskrivs som individer som lär sig genom sociala 

samspel och lek och att förskolläraren har ansvar i att uppmuntra deras sociala utveckling. 

Därmed har den föreliggande studie som syfte att undersöka förskollärarnas uppfattningar 

kring flerspråkighet och barns sociala utveckling i förskolan. Detta kan komma att bidra 

till synliggörande av förskollärarnas olika föreställningar kring de två aspekternas i 

relation till varandra samt tankarna kring arbetet med dessa på förskolan.  
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2 Begreppsdefinitioner 

2.1 Flerspråkighet 

Begreppet flerspråkighet kan definieras på olika sätt. Det kan å ena sidan betraktas som 

definition för möjligheten att kunna uttrycka sig i flera språk medan det å andra sidan kan 

komma att betraktas som uttryck för hur ofta och i vilka situationer flera språk används. 

Alternativt kan det även uppfattas som en beskrivning av personens egna språkkunskaper 

där hen identifierar sig själv som flerspråkig (Skolverket, 2019). I ett stödmaterial 

publicerad av Skolverket definieras begreppet på två olika sätt. Å ena sidan kan 

flerspråkighet definieras som användning av fler än ett språk, å andra sidan kan det 

definieras som användning av fler än två språk (Skolverket, 2013). Utifrån dessa 

beskrivningar anses det att begreppet flerspråkighet kommer användas, i studien, med 

syfte att tyda på barn som använder sig av fler än ett språk i sitt vardagsliv på förskolan 

eller hemma.  

 

2.2 Social utveckling 

Social kompetens handlar om förmågan att kunna ”umgås och kommunicera med 

människor i ens omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron” 

(Nationalencyklopedin, 2019). Vidare beskriver Svensson (2009) den sociala 

utvecklingens vikt för barnets lärande och språkutveckling. Därmed anses det att social 

utveckling är en förutsättning för att barnen ska kunna utveckla sina språk. Med detta 

menas det att barnens deltagande på samma villkor i olika sociala sammanhang kan 

möjliggöras genom språket. Kommunikationens roll, både verbalt och icke verbalt, men 

också lärarens försök att uppmuntra och att se avsikten med  barns kommunikation anses 

som viktiga villkor för att synliggöra språkets funktion som ett socialt verktyg för barnen 

(ibid.). Därmed kommer begreppet social utveckling i denna studie peka på hur barn i 

flerspråkiga barngrupper på förskolan samspelar och kommunicerar, verbalt och icke 

verbalt, med varandra.  

 

2.3 Interaktion  

Interaktion handlar om att mellan varandra dela med sig av tankar och erfarenheter i 

mindre eller större grupper. Interaktionen anses utgöra en viktig förutsättning för lärande 

enligt Vygotksijs sociokulturella teori om utveckling, som menar att lärande sker i 

samspel med varandra (Smidt, 2010). Utifrån detta väljs det i studien en användning av 

begreppet som tyder på ett samspel mellan ett eller flera barn där ett utbyte av tankar och 

erfarenheter sker mellan de deltagande individerna.  
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3 Syfte och Frågeställning 
Syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar 

relationen mellan flerspråkighet och social utveckling hos barn i förskolan. Forskningen 

kommer utgå från tre frågeställningar för att besvara studiens syfte. 

 
1. Hur uppfattar förskollärare barns sociala utveckling i förskolan? 

2. Hur uppfattar förskollärare relationen mellan barns sociala utveckling och deras 

flerspråkighet på förskolan? 

3. Hur uppfattar förskollärare arbetet med barns flerspråkighet i relation till deras 

sociala utveckling på förskolan? 
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4 Tidigare forskning  

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning utifrån studiens syfte. Texten delas in i fem 

områden. Det första området benämns som flerspråkighet i barnens samspel. Detta är 

relevant för att få syn på hur barn använder sig av sina olika språk i interaktion med andra 

personer på förskolan. Det andra området benämns som flerspråkiga barns samspel och 

delaktighet i förskolans aktiviteter. Detta hjälper oss att få syn på flerspråkiga barns 

villkor för deltagande och samspel i barngruppen.  Kompisrelationer och 

identitetsutveckling är det tredje området och ger oss inblick över hur viktigt 

kompisrelationer, och därmed sociala relationer är för barnens identitetsutveckling. Det 

fjärde området benämns barn som sociala aktörer och är viktig att ta upp för att få insyn 

i hur barnens sociala förmågor kommer till uttryck i förskolan. Det sista området benämns 

som pedagogens arbete kring flerspråkighet. Detta bidrar till den föreliggande studien 

genom att det ger en inblick i vuxnas uppfattningar kring arbetet med barnens olika språk 

som främjande faktor för deras utveckling. 

4.1 Flerspråkighet i barnens samspel 

Skaremyr (2014) har gjort en studie om nyanlända barns delaktighet och kommunikation 

i förskolan. Syftet var att öka förståelsen för nyanlända barns delaktighet i språkliga 

sammanhang och de kommunikativa redskap som de använder sig av. Studien har gjorts 

via en deltagande observation där forskaren under en termin studerat barns samtal, 

samspel och den kulturella miljön på förskolan.  Resultatet visar att barn kan beroende på 

situation skifta språk beroende på vem de talar med. Studien visar att barnen använder 

sitt modersmål oftare i kommunikation med vuxna än när de samspelar med andra barn. 

I sin kommunikation med andra personer på förskolan använder de sig av sitt förstaspråk 

och kroppen för att förtydliga sina intentioner i samtal med andra.  

 

De observerade att barnen använder sig även av olika kommunikativa redskap när de 

interagerar med andra. Dessa redskap är allt ifrån kroppsliga uttryck såsom gester, det 

verbala språket samt påhittat språk. Ett annat redskap som barnen använder sig av är 

material såsom leksaker, pennor samt att klä ut sig. Det sista redskapet är struktur vilket 

innefattar rutiner och regler på förskolan. Genom att barnen använder sig av dessa redskap 

i praktiken kan barnen göra sig förstådda och få ett ökat deltagande. Eftersom barnen inte 

har det verbala språket framträder andra redskap som kroppspråket (Skaremyr, 2014).  

 

Sammanfattningsvis genom att delta i olika språkliga sammanhang får barnen möjlighet 

till ökad delaktighet samt skapande av en gemensam förståelse kring ett fenomen. De 

olika språkliga händelserna präglas av barnens användning av påhittat språk och röst som 

kommer till uttryck via kroppsspråk, samt det verbala språket och det material som 

används i situationen (Skaremyr, 2014). 
 

4.2 Flerspråkiga barns samspel och delaktighet i förskolans aktiviteter 

I sin avhandling har Kultti (2012) studerat vilka möjligheter som ges till de yngre 

flerspråkiga barnens sociala utveckling med utgångspunkt i deras språkliga och 

kommunikativa förmågor. Det har undersökts de möjligheter som de flerspråkiga barnen 

får för delaktighet i förskolans vardagliga aktiviteter. Avsikten med undersökningen har 

varit att få ökad kunskap kring flerspråkiga barns agerande i de olika aktiviteterna som 

förekommer på förskolan och hur dessa aktiviteter främjar och stödjer deras utveckling. 

Kultti (ibid.) har använt sig av deltagande observation som forskningsverktyg för sin 
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studie i form av videoinspelningar och anteckningar på de gjorda aktiviteterna och det 

språkliga sammanhanget.  Hon beskriver att förskollärarna delar barngruppen i mindre 

grupper.  Gemensamma aktiviteter som erbjuder olika möjligheter för deltagande av de 

flerspråkiga barnen anses bidra till deras sociala utveckling i form av ökad användning 

av språk och kommunikation. Utifrån hennes resultat kommer det fram att barnen 

använder sig av olika sätt för att delta i förskolans aktiviteter som inte nödvändigtvis 

behöver ske genom att använda svenska språket. Barnen ges möjlighet att delta både 

genom språkliga och fysiska aktiviteter där de genom de fysiska aktiviteterna kan 

använda sig av imitation för att delta och genom de språkliga aktiviteterna kan de få 

möjlighet att upprepa olika innehåll. Ett annat sätt som ökar barnens delaktighet i 

barngruppen är genom att de inkluderas även i de aktiviteter som kräver ökade språkliga 

kunskaper i svenska. Däremot behöver inte deras delaktighet innebära att de måste bidra 

till aktiviteten språkmässigt. Ett resultat som kommer fram är att barnen inte använder sitt 

modersmål ofta under sina lekar för att kommunicera med andra barn. Således är lärarens 

stöd viktig för att öka deras delaktighet i leken. Material används som ett verktyg för att 

uppmuntra barnens samspel, i form av till exempel böcker med samma innehåll fast på 

olika språk vilket barnen kanske har i sin hemmiljö och kan då känna igen sig med 

böckerna på förskolan (ibid.). 

En annan aspekt som lyfts upp av Kultti (ibid.) är att barnen tidigt blir medvetna om att 

de ska föredra att använda sig av det svenska språket i aktiviteter med andra barn istället 

för att tala sitt modersmål. Därmed blir det svenska språket ett villkor för att de ska kunna 

delta i aktiviteterna. Sitt modersmål använder barnen oftast i situationer där antingen en 

modersmålslärare finns eller där det finns andra barn med samma modersmål. En slutsats 

som går att utläsa från avhandlingen är att barnen uppmärksammar och förstärker 

likheterna som de finner mellan varandra i form av språkkunskaper eller andra 

gemensamma erfarenheter för att kunna samspela och skapa kontakt med varandra. Ett 

villkor för att barnen ska ha nytta av sitt modersmål och känna behov av att använda det 

är att modersmålet ska uppmärksammas och stimuleras på förskolan (ibid.). 

4.3 Kompisrelationer och identitetsutveckling  

Kompisrelationerna mellan barnen med avseende på socialisation och identitetsbildning 

är något som Ihrskog (2006) har forskat kring. Avhandlingens syfte som presenteras har 

varit att förstå barnens kompisrelationer i relation till identitetsskapande och 

socialisering. Syftet har även varit att synliggöra det informella lärandet som sker i dessa 

relationer. Forskaren har använt sig av en etnografisk metod där hon har varit deltagande 

observant och skrivit om vad informanterna säger vilket i denna studie är barnen. Ett 

resultat av studien är att kompisrelationer för barnen innebär en emotionell trygghet samt 

delaktighet vilket i sin tur innebär en meningsfull skoltid  och  fritid. Ett annat resultat 

som framkommer i studien är att barnens delaktighet i barngruppen gynnar deras 

identitetsutveckling och självuppfattning. Detta skapar möjligheter för både lärande och 

relationsskapande via demokratiska former såsom empati och respekt till varandra. Det 

är därför viktigt att alla barnen har någon form av relation till sina kamrater för att känna 

sig delaktiga och hörda i barngruppen. När barnen känner sig respekterade och har en 

ökad självkänsla blir det lättare för barnen att utveckla sin sociala förmåga och därmed 

ökas samvaron bland barngruppen (ibid.).  
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4.4 Barn som sociala aktörer 

I en av sina studier har Engdahl (2011b) fokuserat på barnens interaktion och 

kommunikationsmönster i olika leksituationer. Studiens metod har varit deltagande 

observation med videoupptagningar av barn. Den har fokuserat på barn mellan åldrarna 

17–24 månader. Resultatet från den artikeln visar att yngre barnen använder sig av flera 

kommunikationsformer under sin interaktion i lekfulla situationer. Dessa former kommer 

till uttryck genom till exempel turtagning via icke verbal beteende. Många av barnens 

strategier för att bjuda in varandra till lek utgörs av en icke verbal kommunikation där 

exempelvis gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser kommer till uttryck. Barnen 

använder sig ofta av ettordsmeningar och tvåordsmeningar när de bjuder in varandra till 

lek. I leken visar de sina känslor genom att le eller skratta. Dessa aspekter i interaktionen 

visar sig förstärka både kommunikations- och förhandlingsmöjligheterna bland barnen i 

deras lek. Därmed framhävs vikten av lek och interaktion mellan barnen under den 

självinitierade leken som betydelsefull för barnens sociala utveckling i relation till 

samspelet med andra barn. 

I en annan studie har Engdahl (2011a) syftat på att beskriva interaktioner och strategier 

för kommunikation bland barnen. De studerade barnen är mellan 13–24 månader gamla 

och går på en mångkulturell förskola. Studiens metod har varit deltagande observation 

med anteckningar, foto och videoupptagningar av barn. Resultaten visar att barnen som 

var ett år gamla använder sig ofta av övervakning i interaktion med varandra men visar 

även intresse i sina kamrater. En återkommande händelse är att barnen hälsar på varandra 

spontant, att de tilltalar varandra med sina namn och kramar varandra. Dessa aspekter 

visar sig bidra till barnens skapande av vänskap. Ett sätt för att bjuda in varandra till 

samspel eller kommunikation som barnen använder är genom att erbjuda leksaker till 

varandra och försöka hjälpa varandra. Dessa är självinitierade handlingar av barnen där 

de med avsikt söker kontakt med andra barn främst via icke verbalt språk. Dessa resultat 

beskriver Engdahl (ibid.) som ett sätt för barnens uttryck som sociala aktörer med social 

kompetens och avsikter till att söka och skapa kontakt med andra. Därmed lyfter hon 

vikten och behovet av fler studier kring barnens vänskap som kan visa på hur vänskap 

skapas och hur det kan förstås av lärarna. 

4.5 Pedagogens arbete 

Axelrod (2017) har utfört en etnografisk studie i USA för att undersöka två flerspråkiga 

barns språkutveckling. Syftet med studien har varit att synliggöra hur lärarnas olika 

arbetssätt med språk gynnar barnens möjligheter att utnyttja sina språkliga förmågor. 

Barnen i studien är fyra år gamla och har spanska som modersmål samt talas det engelska 

som gemensamt språk på förskolan. Metoden som har använts är observationer och 

anteckningar av barnens språkliga aktiviteter samt intervjuer med förskollärare och 

föräldrar. Resultatet visar att lärarna bekräftar barnens olika sätt att använda språket. 

Barnen byter oftast språk när de interagerar med varandra. Barnen är också medvetna om 

att det finns språkliga skillnader i barngruppen det vill säga att alla pratar olika språk och 

därmed byter de språk med avsikt när de talar med andra. Lärarna uppmuntrar barnens 

självkänsla och sociala utveckling genom att tillåta barnen att själva bestämma hur de vill 

uttrycka sig med andra.  Så som påhittat språk, egna språk eller genom att blanda de olika 

språken som de kan prata. Vidare erbjuder lärarna möjligheter för barnen att få höra 

instruktioner på deras modersmål vilket var spanska, och på engelska vilket talades på 

förskolan som ett gemensamt språk. I olika situationer som exempelvis samlingar lyfter 

lärarna de olika språken och språkens olikheter som en tillgång och styrka för att å ena 

sidan de ser på engelskan som viktig för barnens framtida skolgång och å andra sidan 



  
 

7 

lyfts spanskan och flerspråkigheten som viktig för bibehållande av kultur och identitet. 

Axelrod (ibid.) drar slutsatsen kring betydelsen av att se barn som aktiva språkanvändare 

där det är viktigt att de får möjlighet att utveckla de språkförmågor som de redan har samt 

uppmuntra deras utforskande med språk. 

 

5 Teoretiskt ramverk  
Nedan kommer två teorier presenteras som berör social utveckling och flerspråkighet och 

som blir utgångspunkt för analysen av studiens resultat nedan. Dessa benämns med 

rubrikern sociokulturellt perspektiv och interkulturell pedagogik. Det sociokulturella 

perspektivet synliggör ett syn på barnens lärande via samspel samt inkluderar 

beskrivningar kring olika undervisningsformer. Den interkulturella pedagogiken 

synliggör arbetssättet i en flerspråkig barngrupp i förhållane till lärandet, bemötandet av 

barnen och lärarnas kompetens. Därmed framhålls teorierna som bidrag till uppfyllandet 

av studiens syfte och besvarandet av dess frågeställningar. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Smidt (2010) tar upp om Vygotksijs perspektiv kring lärande som ett socialt fenomen, 

och att barn lär sig genom samspel med andra, både vuxna och barn. Vygotskij menar att 

man kan leda barnet från dess nuvarande kunskaper till utökade kunskaper och att detta 

är viktiga inslag i många undervisningsformer i många länder. Det innebär att en mer 

kunnig person hjälper barnet genom att observera vad barnet säger eller gör för att veta 

vilket stöd barnet behöver för vidare utveckling. Det beskrivs om fyra 

undervisningsformer - kognitivt lärlingskap, tvåvägs undervisning, kamrathandledning 

eller situerat lärande. Kognitivt lärlingskap handlar om att barnet är medskapare och 

medkonstruktör av kunskap. Ett exempel är att erbjuda barnen möjlighet att lösa problem 

i grupp. Det kan handla om ett problem vilket är utmanande för alla i gruppen och som 

ligger lite ovanför deras nuvarande kunskapsnivå samt ska uppmuntra till samarbete med 

kamraterna. Tvåvägsundervisning handlar om en undervisning mellan två personer där 

via dialog mellan exempelvis lärare och barn möjliggörs lärandet. Den utgår från att både 

lärare och barn sammanfattar, ställer frågor och förklarar kring det undersökta ämnet. 

Kamratundervisning beskrivs som att ett barn är nybörjare kring något och blir 

undervisad av ett annat mer kunnigt barn. Här behöver inte barnen vara i olika åldrar utan 

vikt läggs på deras olika kunskaper kring ett fenomen. Situerat lärande beskrivs som ett 

lärande kopplad till kontext och kulturen där det sker. En viktig förutsättning för situerad 

interaktion är socialt samspel och därmed gemensamma värderingar och uppfattningar. 

När en individ interagerar med en gemenskap av detta slag får hen större inblick i 

gemenskapens kultur och börjar tillskaffa sig dess värderingar och kunskaper som präglar 

gruppen.  

 
5.1.1 Mediering 

Smidt (2010) beskriver Vygotskijs tankar kring hur mediering är en del av det 

sociokulturella perspektivet och kan komma till uttryck i de olika samspel barnen har med 

andra människor. I dessa samspel används det olika tecken och kulturella redskap präglar 

den fysiska och sociala miljön. Därmed anses användningen av dessa redskap som viktiga 

förutsättningar för möjliggörandet av barnens lärande. Det menas att tecken och kulturella 

redskap medierar människors interaktioner med varandra. Han beskriver tecken som 

sociala och som kan komma till uttryck via språk, olika räknesymboler, bilder och skrifter 

och som representerar något annat, exempelvis en idé. De kulturella redskapen beskriver 

han som exempelvis språk och symboler som är en form av system utvecklade från 

människor för att underlätta deras tänkande. Sådana redskap anses, enligt honom, vara 
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viktiga för barnen att tillägna sig för att hjälpa dem att skapa förståelse för sin omvärld. 

Därmed talas det om kulturella redskap med syfte att beskriva att barnen kan ha olika 

kulturer som har sina egna utvecklade kulturella redskap. Utifrån detta beskrivs mediering 

som ett sätt att använda dessa tecken och kulturella redskap för att underlätta den egna 

förståelsen och tolkningen av omvärlden.  

 

Sammanfattningsvis kommer det sociokulturella perspektivet till uttryck i analysen av 

vår resultat nedan. Teorins beskrivningar kring barnens lärande i samspel med andra kan 

sättas i relation till de uttryck förksollärarna ger om barnens sociala utveckling, vilket 

berör vår första frågeställning. De olika redskap som beskrivs under mediering kan 

förklara vilka redskap som förskollärarna använder sig av i sitt arbete. Samtidigt kan det 

även synliggöras de redskap som barnen använder sig av i kommunikation. Vilket kan 

kopplas till andra frågeställning. Vidare kan även de beskrivna undervisningsformerna 

användas i analysen av förskollärarnas arbete i barngruppen, vilket berör vår tredje 

frågeställning.  

 

5.2 Interkulturell pedagogik 

Lahdenperä (2018) beskriver det interkulturella begreppet på följande sätt. Inter pekar på 

människors samspel där de interagerar och påverkar varandra på något sätt. Vidare 

beskrivs kultur som ett meningssystem som byggs upp av människor med syfte att skapa 

mening och ordning. Därmed byggs kulturen genom människors interaktion med 

varandra och utgör ett resultat av deras samspel och delaktighet i en delad samvaro. 

Lahdenperä (ibid.) beskriver en interkulturell förskola som en förskola där både barnens 

och de vuxnas olika bakgrund träder fram och samverkar. Dessa olikheter anses vara en 

del av undervisningen på förskolan.  

Lunneblad (2018) tar upp interkulturell pedagogik som ett lärande och undervisning i ett 

mångkulturellt och interkulturellt sammanhang. Han beskriver det som ett uttryck för 

möten mellan barnen på en flerspråkig förskola där lärande skapas via sociala 

interaktioner. Begreppet lägger vikt på att synliggöra hur olika kulturella förutsättningar 

kan påverka det enskilda barnets utveckling samt belysa om hur barn och lärare på 

förskolan i sin tur kan påverka dessa kulturella förutsättningar. 

 

Lunneblad (ibid.) beskriver att syftet med interkulturell pedagogik är att pedagogerna 

bygger upp sin kompetens för att sedan kunna relatera den kulturella inverkan på 

individens lärande och utveckling. Lärandet inom denna teori bidrar till ett gemensamt 

språk som skapas genom samvaro och en social inkludering. (Lorentz & Bergstedt, 2016) 

Lahdenperä (2018) menar att lärarens kompetens anses i denna teori komma till uttryck 

genom förskollärarnas uttalanden, avsikter och val i arbetet i barngruppen och därmed 

bidra till en högre kvalité på förskolan och dess verksamhet. Deras avsikter präglas i 

verksamheten av ett bemötande gentemot barnen som kan leda till en barngrupp där 

barnen utvecklar sociala relationer som innebär en inkludering av barnen i en heterogen 

barngrupp. Vidare beskrivs det om den interkulturella pedagogiken som präglad av 

kunskaper om interkulturella kontakter och möten där förutsättningar skapas för å ena 

sidan få en ökad förståelse för andra människor och å andra sidan få en ökad förståelse 

för den egna kulturen (ibid).  

 

Sammanfattningsvis kommer det interkulturella pedagogik användas i analysen av vår 

resultat för att synliggöra förskollärarnas utgångspunkt i sitt arbete med de flerspråkiga 

barnen i relation till deras sociala utveckling. Det syftar till att belysa om förskollärarnas 
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arbete i relation till deras kompetens och bemötande av barnen i en flerspråkig barngrupp, 

vilket beskrivs i teorin. Ytterligare kommer teorin bidra till att förklara hur barnens 

inkludering i en flerspråkig barngrupp kan synliggöras. Därmed berör teorin både vår 

andra och tredje frågeställning.  
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6 Metod 
Nedan kommer tillvägagångssättet för att besvara uppsatsens syfte att presenteras. 

Studiens metodansats, datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data, etiska 

överväganden samt ett avsnitt om trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet kommer 

att presenteras närmare.  

 

6.1 Val av metodansats 

Syftet med en kvalitativ metod är att komma åt enskilda människors uppfattningar för att 

få en djupare förståelse kring specifika fenomen (Denscombe, 2018). En kvalitativ ansats 

har passat denna studie för att kunna närma sig de olika förskollärarnas uppfattningar 

kring relationen mellan flerspråkighet och social utveckling och på det sättet nå det valda 

syftet att få ökad kunskap kring det undersökta ämnet. Det ansågs vara viktigt att 

synliggöra deras olika tankar och se variationerna i deras synsätt för att få en djupare 

förståelse kring de två aspekter flerspråkighet och barns sociala utveckling.  

 

6.2 Datainsamling 

Ett möjligt undersökningssätt inom kvalitativa ansatser, menar Denscombe (2018), är att 

använda sig av intervju som forskningsinstrument. Han beskriver forskningsintervju som 

ett sätt att samla data från människors berättelser och svar på forskarens frågor. Den 

beskrivs som ett sätt att samla data för småskaliga kvalitativa studier där syftet är bland 

annat att tala med nyckelpersoner som kan dela sina erfarenheter och kunskaper. 

Föreliggande studie är en studie med begränsad omfattning och som syftar på att utgå 

från personer med kunskap och erfarenhet inom det undersökta ämnet. Därmed ansågs 

forskningsintervju vara en lämplig verktyg för att nå den föreliggande studiens syfte. 

Studiens nyckelpersoner förväntades bidra med viktig information om ämnet utifrån 

erfarenheter och position. Personerna som har blivit intervjuade är förskollärare som har 

arbetat inom förskola i minst fem år och har erfarenheter av arbete med en flerspråkig 

barngrupp. Därmed har dessa förskollärare varit nyckelpersoner för det undersökta ämnet 

eftersom de ansågs besitta både erfarenhet och kunskap kring flerspråkighet och barns 

sociala utveckling.  

 

Denscombe (ibid.) tar upp om semistrukturerade intervjuer som en typ av 

forskningsintervju. Han beskriver dem som en slags intervju där frågorna är 

förutbestämda men att intervjuaren är flexibel med ordningen av frågorna. En viktig 

aspekt i semistrukturerade intervjuer är att den som intervjuar är lyhörd för 

informanternas tankar och låter dem utveckla dessa. Semistrukturerade intervjuer har 

använts i denna studie för att utifrån det valda syftet fokusera på förskollärarnas egna 

tankar kring ämnet. Detta genom att förutbestämda frågor har ställts till respektive 

förskollärare som har legat till grund för att kunna nå studiens syfte och forskningsfrågor. 

Samtidigt har forskarna varit flexibla med ordningen av dessa under genomförandet av 

intervjuerna. Fokus har legat på att uppmuntra de intervjuade att utveckla sina svar för att 

få djupgående information kring det undersökta ämnet (Bilaga B). 

 

6.3 Urval 

För att få svar på studiens forskningsfrågor har ett så kallat målinriktat urval använts. 

Bryman (2011) beskriver att målinriktat urval är ett vanligt förekommande urvalssätt för 

kvalitativa undersökningar. Däremot innebär det målinriktade urvalet ett icke-

sannolikhetsurval där de intervjuade personerna väljs ut för att de anses besitta relevant 

kunskap kring studiens undersökningsfrågor. Således har i det föreliggande studien 



  
 

11 

använts ett sådant tillvägagångssätt i valet av undersökningspersoner eftersom de krav 

som har funnits är att de ska ha en förskollärarutbildning, arbetat inom förskola i minst 

fem år samt någon gång arbetat eller just nu arbetar med flerspråkighet. Dessa 

urvalskriterier har gett oss skäl till att tro att de har de kunskaper som krävs för att bidra 

med insikter och tankar kring det undersökta ämnet. Därmed blir detta samtidigt ett 

subjektivt urval som Denscombe (2018) beskriver vilket  används till att välja ett färre 

antal personer med relevant kunskap inom undersökta ämnet. Eftersom det har funnits 

begränsade förutsättning för denna studie vad gäller tid och ekonomi har valet av urval 

varit subjektivt då det har intervjuats tre förskollärare, det vill säga en mindre 

undersökningsgrupp. I början planerades det att intervjua fyra förskollärare, men en av 

dessa har inte återkommit under studiens gång, vilket gjorde att studien grundade sig på 

tre förskollärares utsagor. Vidare beskriver Denscombe (2018) ett så kallat 

bekvämlighetsurval som baserar sig på ett urval av lättillgängliga personer på grund av 

begränsade villkor såsom tid och ekonomi. Följaktligen har det använts ett 

bekvämlighetsurval i denna studie också, eftersom det har funnits en begränsad tidsperiod 

vilket har gjort att det har valts personer som har varit lättillgängliga tids- och 

ekonomimässigt. Fortsättningsvis har fokus varit på två närliggande områden, där två av 

förskollärarna befinner sig i en och samma kommun på en mindre tätort i södra Sverige 

och den tredje förskolläraren befinner sig i en annan kommun i en större tätort i södra 

Sverige. Under metodansatsen beskrevs vikten av variation för en mer djupgående insikt 

i det valda ämnet. Därmed ansågs det i den föreliggande studien som viktigt att utifrån de 

förutsättningar som finns försöka visa på bredare bild kring olika personers uppfattningar. 

Detta genom att intervjua förskollärare från två olika kommuner. De intervjuade 

förskollärarna kommer anonymiseras på följande sätt:  

 

Anna, förskollärare i 9 år, har varit på några föreläsningar om flerspråkighet   

 

Berit, förskollärare i 30 år, har varit på några utbildningar i några dagar inom psykologi 

och barnsutveckling   

 

Cecilia, förskollärare i 6 år, har fått utbildning inom flerspråkighet i samband med 

förskolelyftet  

 

6.4 Genomförande 

Förskollärarna kontaktades både muntligt och skriftligt för att få godkännande för 

deltagande i studien. Skriftlig information, i form av missiv (Bilaga A), kring studiens 

syfte och de etiska principerna som följs under forskningsprocessen, skickades till 

samtliga av förskollärarna. För att göra det likvärdigt för alla skickades intervjufrågorna 

till samtliga förskollärare i förväg. Detta med syfte att de ska kunna fundera kring 

frågorna och komma med mer utförliga svar. 

Med syfte att båda forskarna ska få lika mycket deltagande i genomförandet av studien 

fördelades intervjuerna på följande sätt. De första två intervjuerna genomfördes enskilt 

av forskarna för att under den tredje delta tillsammans och på det sättet få lika mycket 

utrymme för delaktighet i hela processen. Två av intervjuerna ägde rum på respektive 

förskola med syfte att öka deltagarnas trygghet för att de ska känna sig mer bekväma att 

prata ut och berätta mer utförligt. En av informanterna önskade, av personliga skäl, att 

intervjun skulle genomföras på en annan plats. Intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon. Denscombe (2018) menar att genom inspelning kan det skapas möjlighet 

för att gå tillbaka till intervjun flera gånger för att analysera materialet. Intervjuerna tog 
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mellan 30-60 minuter. Kihlström (2007) menar att långa intervjuer leder till att 

informanterna blir trötta och kan resultera i att de intervjuades svar blir påverkade och få 

sämre kvalitet. Under intervjun ställdes öppna frågor och även följdfrågor för att 

uppmuntra till fler fördjupade svar från informanternas sida. Denscombe (2018) beskriver 

uppföljningen av svaren som en viktig egenskap för intervjuaren för att fånga upp ett 

uttalande och uppmuntra till mer fördjupad förklaring kring det. Därmed har vi med hjälp 

av följdfrågor försökt säkerhetsställa om vi har uppfattat informanternas svar rätt.  

6.5 Bearbetning av data 

Efter genomförande av intervjuerna lyssnade vi var och en på intervjuerna för att 

säkerställa att svaren uppfattades på liknande sätt. Därefter fördelades 

inspelningsmaterialet för att sedan transkribera det. Denscombe (2018) menar att 

transkriberade texter är lättare att analysera än ljudinspelningar. Detta tillvägagångssätt 

har bidragit till en bättre översikt och analysmöjligheter av informanternas svar i den 

föreliggande studien. Vidare har samtliga transkriberingar lästs igenom för att sedan 

utföra en innehållsanalys genom att samtala kring innehållet av dessa. Denscombe (ibid.) 

beskriver innehållsanalysen som ett sätt att bryta ner en text för att kategorisera och koda 

data med syfte att underlätta analysen. I den föreliggande studien delades förskollärarnas 

svar upp och kategoriserades under respektive intervjufråga för att få syn på olika mönster 

i deras svar. Informationen kodades genom att färgmarkera likheterna och skillnaderna i 

informanternas svar med syfte att jämföra uttalandena.  

 

Informationen i inspelningarna som inte var relevant för studiens frågeställningar valdes 

bort under transkriberingsprocessen. Därefter kategoriserades de olika svaren i olika 

teman för att möjliggöra synliggörandet av olika mönster bland informanternas uttalanden 

kring relationen mellan flerspråkighet och barns sociala utveckling. Olika citat tagna från 

intervjuerna användes för att stödja studiens resultat utifrån informanternas utsagor. Ett 

sätt för att säkerhetsställa att det insamlade materialet är uppfattat på ett trovärdigt sätt, 

menar Denscombe (ibid.) är genom att återgå till de informanterna med de transkriberade 

texterna för att stämma av informationen, det vill säga att göra en så kallad 

respondentvalidering. Ett sådant tillvägagångssätt användes för att öka trovärdigheten av 

denna studie.  Fortsättningsvis togs det under bearbetning av det insamlade materialet 

hänsyn till de etiska principerna genom att anonymisera all personliga data om 

förskollärarna. Därefter analyserades förskollärarnas svar i relation till undersökningens 

syfte, frågeställningar och den valda teorin. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt vid forskning. Det 

beskrivs med särskilda aspekter att betrakta vad gäller både innan, under och efter en 

forskningsstudie i form av information, samtycke, materialsförvaring osv. Därmed ansåg 

vi att som forskare måste vi använda oss av ett etiskt förhållningssätt gentemot 

informanterna. Vetenskapsrådet (2011) tar upp om fyra allmänna krav på en forskning. 

Dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet beskrivs som information till de informanterna kring 

uppgiftens syfte. (ibid.) Detta skedde i studien genom att mejla informanterna kring 

studiens syfte och genomförande. Samtyckeskravet innebär att informanterna får själva 

bestämma om sitt deltagande (ibid.). Detta synliggjordes i studien i och med att de 

godkände att delta samt fick avbryta intervjun när de ville. Konfidentialitetskravet innebär 

att ingen personlig information om informanterna, samt kring förskolan som de arbetar 

på, kommer synliggörs i studien (ibid.). För att skydda informanternas identitet 

anonymiserade både deras personliga uppgifter och även förskolans namn samt 
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placeringen av denna. Nyttjandekravet innebär att den samlade informationen under en 

forskningsstudie används bara för det avsedda syftet med forskningen (ibid.). Det togs 

det hänsyn till i studien genom att endast använda de uppgifter som samlats enbart för 

denna studiens ändamål.   

 

6.7 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet   

Under denna studiens intervjuer har det ställts semi-öppna frågor för att uppmuntra 

informanterna till djupgående svar och minska risken av att forskaren påverkar svaren. 

Flexibilitet i ordningen av intervjufrågorna har varit en annan faktor som anses har gynnat 

forskarnas lyhördhet gentemot informanterna då de har fått möjliget att uttrycka olika 

tankar under olika frågor och därmed har detta tillvägagångssätt utgjort en bidragande 

faktor för studiens ökade trovärdighet.  

Denscombe (2018) menar att trovärdighet handlar om att visa på att den information som 

har samlats och använts i en undersökning är exakt och säker. Ett sätt vilket ansågs har 

ökat den föreliggande studiens trovärdighet var att använda sig av inspelningar för att få 

tillgång till informanternas svar flera gånger under forskningsprocessen samt återföra 

dessa mer detaljrikt. Vidare tar Denscombe (ibid.) upp om respondentvalidering som ett 

sätt för att öka en studies trovärdighet genom att gå tillbaka till deltagarna och stämma av 

den empiriska datans träffsäkerhet. På det sättet kan forskarens uppfattning, av 

deltagarnas åsikter och erfarenheter, bekräftas eller förbättras. Detta gjordes i den 

föreliggande studien genom att skicka de transkriberade texterna till informanterna och 

få samtycke om svarens innehåll motsvarar det de menade.  

Denscombe (2018) beskriver begreppet tillförlitlighet genom att om någon annan skulle 

har utfört arbetet så skulle de kunna komma fram till samma resultat och slutsats som 

man själv har gjort. Han skriver vidare att det inte alltid går att genomföra en 

undersökning på exakt samma sätt som forskarna har gjort men att det är viktig att 

forskarna visar transparens på hur de olika delarna av processen har genomförts. I relation 

till den genomförda studien kan den vara svår att genomföras av andra, då svaren 

forskarna får kan påverkas av kontexten och deras egna förståelse och därmed av de 

följdfrågor som de väljer att ställa. Ett sätt för att öka tillförlitligheten menar Denscombe 

(ibid.) därmed är att beskriva forskningsprocessen på ett detaljerat sätt för att de ska kunna 

upprepas av andra. I den föreliggande studien redogjordes på ett detaljerat sätt för både 

den använda metod, analys och slutsatser för att tydliggöra sambandet mellan dessa och 

förstärka motiven för de slutliga konsekvenserna av studien. En detaljerad presentation 

har även gett möjlighet för granskning av de gjorda metoderna och därmed skapar 

tillfällen för bedömning av studiens upprepningsbarhet.  

Överförbarhet är ett begrepp som Bryman (2011) tar upp och beskriver att det handlar om 

hur mycket av studiens resultat som går att använda av andra forskare i olika miljöer och 

sammanhang. I denna studie kan andra forskare använda sig av studiens olika delar såsom 

metoden samt intervjufrågorna och på sätt kan en viss del av arbetet överföras. Studien 

har grundat sig på intervjuer av tre förskollärare. Denscombe (2018) tar upp att en 

kvalitativ studie med endast fåtal informanter resulterar till att den blir svår att överföra. 

Även Bryman (2011) tar upp om att resultatet gör att en kvalitativ studie kan påverka 

överförbarheten, då forskarna besitter olika erfarenheter och förståelse kring vissa 

fenomen och på det sättet blir följdfrågorna annorlunda i intervjun. I denna studie har det 

förekommit en del följdfrågor, under intervjuerna, utifrån forskarnas olika förståelser 

vilket kan har lett till att man har fått olika svar från olika informanter. Därmed kan det 

vara svårt att överföra studien då andra forskre skulle kunna komma med andra 
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följdfrågor och på det sättet påverka informanternas svar och därmed även det resultat 

som kommer fram.  
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7 Resultat och analys  
 

Under detta avsnitt kommer det att presenteras om studiens resultat och analys i relation 

till studiens syfte. Texten kommer att presenteras i tre områden utifrån studiens 

frågeställningar med tillhörande underrubriker. Dessa underrubriker har formulerats 

utifrån de teman som framkommit från förskollärarnas svar. Efter varje område 

sammanfattas en analys av innehållet utifrån de presenterade teorier och tidigare 

forskning.  

 

7.1 Hur uppfattar förskollärare barns sociala utveckling i förskolan? 

I detta avsnitt presenteras den sociala utvecklingen i relation till förskollärarnas uttryck 

och tankar vilket berör studiens första frågeställning. Det presenteras i tre olika 

underrubriker som berör social utveckling i relation till språk, kommunikation och 

självförtroende. Därefter följer ett avsnitt kring analysen av dessa områden. 

 
7.1.1 Social utveckling och språk  

Samtliga förskollärare definierar social utveckling genom att koppla det till barnens 

lärande av varandra. Anna beskriver att social utveckling sker i barnens samspel med 

andra, där de uttrycker sina olika sociala behov men också där de får möjlighet att 

utveckla sin personlighet. Berit uttrycker vikten av barnets sociala utveckling för lärandet 

och särskilt för språkutvecklingen vilket, enligt henne, sker i relation med andra barn.  

Cecilia beskriver i sin tur att: 

Och de som förskollärarna erbjuder påverkar barnens sociala utveckling… och då tänker 

jag på de materiella de de har i miljön .. .. allt som de erbjuder barnen påverkar deras 

sociala utveckling. (Cecilia) 

Hon beskriver här att barns sociala utveckling kan vara beroende av miljön och det som 

förskollärare erbjuder i miljön. Hon berättar vidare att den sociala utvecklingen av barnen 

kan gynnas i olika sociala sammanhang där barnen blir sedda, hörda och får synas. Både 

Anna och Cecilia nämner kroppsspråket när de ska tala om den sociala utvecklingen. De 

berättar att social utveckling kan ske genom kroppsspråket också. Cecilia ger exempel på 

kommunikation via kroppsspråket i form av gester, det verbala språket som rim och 

ramsor och även materiella föremål såsom bilder.  

Anna lyfter lekens betydelse för barnens lärande och menar att det skapar en 

välbefinnande och trygghet för barnet. Detta nämner även Cecilia då hon ger exempel 

med samarbetslekar som ett sätt att uppmuntra barnen att leka med olika barn då hon 

berättar att “för annars lekte de som de kunde kommunicera med”.  Vidare berättar Berit 

och Anna att lek relateras till språk. Anna ger exempel med låtsaslekar där barnen pratar 

med varandra och lär av varandra. Hon säger att under leken sätter barnen ord på sina 

handlingar och har roligt tillsammans. Berit tar upp om rollekar som också är ett sätt att 

barnen lär sig av varandra och där språket utvecklas.  

 
7.1.2 Social utveckling och kommunikation  

I intervjuerna med två av förskollärarna framkommer det hur de yngre barnen 

kommunicerar med varandra. Både Anna och Berit anser att kroppsspråket är en vanlig 

uttrycksform bland barnen. Å ena sidan ger Anna exempel på att detta sker via blickar, 

rörelser, gester och tecken som stöd medan Berit tar upp om ansiktsuttryck, ögon, 
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pekande och bilder som ett sätt att kommunicera med andra barn. Anna uttrycker även 

kroppsspråket som beroende på kultur då “varje kultur har sitt eget kroppsspråk ibland”. 

Anna tar också upp om bilder som ett sätt för barnen att lösa konflikter när de blir 

missförstådda. Detta genom att peka och visa bilderna för varandra. Hon beskriver att 

barnen använder olika språk i samtal med varandra, såsom eget språk, modersmålet, 

enstaka ord på svenska eller på engelska. Hon uttrycker att barnen som kan sitt modersmål 

börjar pratar med varandra snabbare på svenska. Samtidigt uttrycker hon att barnen också 

använder sig av imitation då de härmar varandras språk och uttal av olika ord och på det 

sättet lär sig av varandra. I intervjun med Berit framkommer hur kommunikationen 

mellan de äldre barnen synliggörs genom både verbalt språk och deras kroppsspråk. Detta 

lyfter även Cecilia upp genom att påpeka om kroppens betydelse för kommunikationen 

mellan barnen genom gester. Å ena sidan nämner hon om det verbala språket och de olika 

materialen i barnens närmiljö, som en betydelsefull del av barnets kommunikations- och 

språkutveckling. Å andra sidan lyfter hon om de barnen som har svårt att kommunicera 

och leka med andra:  

Det finns barn som har svårt att leka svårt att kommunicera de har inte riktigt knäckt 

koden. Då tar vi in barn som har svårt att leka och barn som kan leka och gör några 

övningar för att barnen ska hitta förebilder. För i den fria leken så går ju alla som leker 

tillsammans med varandra. Detta hjälper faktiskt. (Cecilia)  

Citatet synliggör Cecilias tankar kring vikten av förebilder för de barn som har svårt att 

kommunicera och leka med andra barn. Hon berättar att detta möjliggörs i planerade 

aktiviteter där samspel med andra barn, som kan leka, uppmuntras.  

 
7.1.3 Social utveckling och självförtroende  

Samtliga förskollärare redogör för social utveckling i relation till självförtroende. Berit 

tar upp om lekens betydelse för utveckling av barnens självförtroende och beskriver det 

på följande sätt:  

den sociala utvecklingen är ju viktigt för då blir det ju bekräftat när kompisarna vill leka 

med dig och du får vara med och du leker och det är rollekar då blir du ju bekräftad och 

då får man självförtroende av det. När du är med i en grupp då ger de ju dig glädje och 

att det är roligt att leka, allting egentlig leken är så viktig. (Berit)   

I citatet ovan berättar Berit hur viktig det är med leken i olika grupper och att den upplevs 

som rolig bland barnen. Dessa faktorer anses viktiga för att gynna barnens 

självförtroende. Vidare menar hon att barnens användning av olika språk gör att de blir 

stolta och vill dela med sig.  

Två av förskollärarna lyfter om sociala sammanhangets betydelse för barnets 

självförtroende. Å ena sidan beskriver Anna att barnen lär sig att kommunicera med 

varandra genom att lyssna, förstå, turas om och hitta lösningar genom att samspela. De 

får också lära sig att respektera varandras tankar och acceptera varandra. Vidare förklarar 

hon att arbetslaget bygger upp barnens självförtroende med deras “kunskaper, 

erfarenheter och vilja att hjälpa”. Hon anser att arbetslagets användning av ord på barnens 

modersmål gynnar deras identitet och deras självtillit till sig själva genom att de får känna 

sig trygga att själva använda modersmålet på förskolan. Därmed betonar hon både 

arbetslagets och föräldrarnas roll som förebilder till barnen för turtagning, stöd och hjälp 

till varandra. Å andra sidan lyfter Cecilia om samspelets betydelse för barnens möjlighet 

att uttrycka sig vilket hon anser gynnar deras självförtroende. På samma sätt som Berit 

nämner om leken ovan, tar Cecilia också upp om lekens betydelse. Hon nämner om 
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barnens möjlighet att glädjas åt när de kan utföra lekarna och beskriver detta som ett 

uttryck för utveckling av barnens självförtroende:  

när man sitter i den hela gruppen och man har något gemensamt och pratar om något och 

när något barn räcker upp handen och vill berätta om något så ser man att de lyser, och 

när man leker andra lekar och de kan så glädjs de och alla barnen vill ju synas och höras. 

(Cecilia)  

Med detta citat framkommer det om Cecilias tankar kring att låta barnen uttala sig när de 

vill berätta något och låta dem synas och att bli hörda både i gemensamma samlingar och 

i leken.   

 
7.1.4 Analys  

Resultatet visar att social utveckling sker i samspel med andra, enligt förskollärarna. Detta 

resultat kan förklaras i relation till det sociokulturella perspektivet som Smidt (2010) tar 

upp. Hon skriver att barnen lär sig genom samspel med andra, både tillsammans med 

vuxna och barn. Två av förskollärarna menar att social utveckling sker även genom 

barnens kroppsspråk. En av förskollärarna beskriver detta genom exempel på 

kroppsspråk, gester, rim och ramsor samt materiella verktyg i form av bilder. En liknande 

ställning tar även Smidt (ibid.) upp när hon beskriver att social utveckling kan komma till 

uttryck via till exempel tecken, uttryckt via språk och bilder. Vidare kan detta resultat 

kopplas till Skaremyrs (2014) förklaring kring användning av olika redskap för barnens 

sociala utveckling och detta via gester.  Detta kan sättas i relation till förskollärarnas 

beskrivningar kring barnens olika kommunikationssätt i samspel med varandra. De menar 

att många barn använder sig av sitt kroppsspråk i interaktion med sina kamrater på 

förskolan. Liknande slutsats kommer även Engdahl (2011b) fram till i sin studie där hon 

skriver om barn som använder sig av sitt kroppsspråk för att bjuda in varandra till lek. 

Exempel ges även med olika material, i form av leksaker, som används av barnen för att 

få kontakt med varandra (Engdahl, 2011a). 

Förskollärarna lyfter vikten av lek för barnens samspel och utveckling då barnen får 

möjlighet att lära sig av varandra. Likaväl framhäver Engdahl (ibid.) vikten av lek för 

barnen och deras interaktion med varandra i den fria leken vilket anses gynna barnens 

sociala utveckling i relation till samspelet med andra barn.  Två av förskollärarna menar 

att lek gynnar även barnens språkutveckling. Förskollärarnas beskrivningar av lek som 

ett stöd för barnens språkutveckling kan tolkas därmed som en bidragande faktor för att 

barnen genom bättre språk kan få bättre utvecklade sociala förmågor. Vilket, utifrån vår 

tolkning, kommer till uttryck i Lorentz och Bergstedt (2016) beskrivning av lärandet inom 

det interkulturella pedagogiken, där de menar att gemensamt språk skapas genom socialt 

samspel med andra där barnen inkluderas i barngruppen.  

Barnens delaktighet i barngruppen, menar även Ihrskog (2006) i sin studie, bidrar till 

barnens utveckling av identitet och självuppfattning. En god självuppfattning menar hon 

gynnar barnen relationsskapande i form av respekt och empati till varandra. Anna, ger 

uttryck för barnens respekt till varandra som ett bidrag för deras sociala utveckling. Hon 

ger exempel med att aspekter som turtagning, att lyssna på varandra, förstå varandra är 

en del av samspelet och att dessa leder till att barnen utvecklar större självsäkerhet i 

interaktion med övriga barn. Även lek lyfts upp som faktor som påverkar barnens 

självförtroende i form av att de blir bekräftade och utvecklar tillit till den egna förmågan 

när de kan utföra lekarna, menar två av förskollärarna. Dessa exempel kan tolkas utifrån 

Smidts (2010) beskrivningar av Vygotskijs sociokulturella perspektiv där barn lär sig i 

samspel med varandra. Vilket tolkas komma till uttryck i både Annas och Ihrskogs 
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beskrivningar av hur barn med hjälp av interaktion med andra lär sig få en bättre 

självuppfattning.   

Sammanfattningsvis definieras social utveckling från samtliga förskollärare som något 

som kan komma till uttryck i samspelet mellan barnen. Vidare anser de att även leken är 

en del av barnens sociala utveckling där barnen kan få ökad självuppfattning i sin 

interaktion med andra barn.  

7.2 Hur upplever förskollärare relationen mellan barnens sociala 
utveckling och flerspråkighet? 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas uppfattningar av relationen mellan 

flerspråkighet och barnens sociala utveckling, vilket berör studiens andra frågeställning. 

Det presenteras i tre olika underrubriker i form av flerspråkighet och samspel, 

flerspråkighet som tillgång respektive hinder i samspelssituationerna och användning av 

modersmålet. Därefter följer ett avsnitt kring analysen av de här områdena.  

 
7.2.1 Flerspråkighet och samspel  

 

Anna beskriver samspelet bland små barn genom att berätta att det domineras mer av 

fysiska lekar snarare än språkliga lekar. Hon menar att det därmed inte krävs många 

språkliga kompetenser för att barnen ska kunna delta i leken. Det vill säga att barnen kan 

delta i varandras lek oberoende av språk. Berit uttrycker däremot att det kan vara ett 

problem att inte kunna språket både för barn som har svenska som modersmål och de som 

har ett annat modersmål än svenska. Genom att vuxna stöttar barnen redan från tidig ålder, 

menar Cecilia, kan barnens språk utvecklas för att gynna deras samspel med varandra. 

Hon berättar vidare att ju äldre barnen är desto mer använder sig barnen av det svenska 

språket. En liknande ställning tar även Anna upp när hon uttrycker att äldre barn använder 

svenska språket mer i kommunikation med varandra jämfört med yngre barn. Hon 

beskriver till exempel att ettåringar kan leka kortare tid jämfört med till exempel fyra-

femåringar som leker under en längre tid. Detta eftersom hon anser att “behovet av språk 

ökar med barnets ålder”. Därmed utvecklar de större barnen sina språk både i interaktion 

med de som har svenska som modersmål och även med de som har ett annat modersmål 

än svenska.  

 

Förskolläraren Berit uttrycker att “när flera barn pratar samma språk och då kan de ju va 

lite roligt att de hittar varandra”. I citatet beskriver hon att barn med samma modersmål 

kan uppleva glädje i att få möta varandra på förskolan.  Det ger även Anna uttryck för 

genom att berätta att barn med gemensamma modersmål kan leka ofta i egna grupper 

vilket även hon anser tillåts i verksamheten. Vidare påstår hon att “när det är olika barn 

med olika språk de berikar ju varandra på det sättet med sitt språk” genom att vidare 

beskriva att till exempel svensktalande barn kan lära sina kompisar med ord i de 

grupperna där barnen är blandade språkmässigt. 

 

 
7.2.2 Flerspråkighet som tillgång respektive hinder i samspelssituationerna  

Samtliga förskollärare uttrycker att det finns både hinder och tillgång med arbetet med 

flerspråkighet i en flerspråkig barngrupp. Ett hinder som Anna uttrycker är:  

det enda hinder i samspelet med varandra observerar jag är bara missförståndet i leken 

ibland på grund av språket… för de kan ju olika språk… och då kan de bli missförstånd. 

(Anna) 
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Här förklarar Anna att flerspråkighet kan ses som ett hinder då det kan leda till 

missförstånd och konflikter i leken i de situationer när de inte har ett gemensamt språk. 

Detta påpekar även Cecilia då hon menar att när det finns olika språk anses det som ett 

hinder då ett gemensamt språk saknas. Samtidigt menar hon att barnen är kompetenta och 

kan fortfarande kommunicera med varandra genom att tolka varandras kroppsspråk. 

Vidare förklarar Berit att flerspråkiga barn som har ett annat modersmål än svenska kan 

ha svårt att lära sig det svenska språket om det inte finns många svensktalande barn i 

barngruppen.  

Flera synpunkter på flerspråkighet som tillgång kommer upp under samtliga intervjuer 

med förskollärarna. Detta ger Cecilia uttryck för genom att säga att flerspråkighet kan 

vara en tillgång att ha eftersom det kan ge möjlighet att prata samma språk med någon på 

förskolan. Anna lyfter upp att när barnen kan sina modersmål utvecklar de det svenska 

språket snabbare samtidigt som att barn med olika språk kan utbyta sina språkkunskaper 

i samspel med sina kamrater. Både Berit och Anna uttrycker flerspråkighet som en 

möjlighet för barnen att lära sig av varandra. Berit beskriver till exempel läsning om olika 

länder som ett sätt att lära sig ny kunskap av varandra. Anna ger exempel med att barnen 

lär sig att hjälpa och respektera varandra samt visa respekt för varandras språk och kultur. 

Detta gäller främst de äldre barnen som fyra-femåringar som anses ha lite mer kunskap 

om varandras kultur som kommer till uttryck under deras samtal om till exempel olika 

sätt att fira födelsedagar och olika maträtter. En gemensam tanke som Anna och Berit 

delar är att flerspråkighet kan innebära att verksamheten upplevs rolig för barnen. Det 

uttrycker Berit på följande sätt:   

De kan vara en tillgång tex om något större barn vill sjunga en sång på sitt språk då är de 

ju väldigt roligt för de andra och få vara med om det och hur de låter att de låter helt 

annorlunda o man lär sig något av de. (Berit)  

Här förkalrar Berit hur barnens intresse i varandras olika språk kan göra att verksamheten 

upplevs som rolig och lärorik. Liknande exempel ger även Anna uttryck för där hon 

berättar om ett barn som tyckte att det var roligt att uttala ett ord på ett annat språk även 

om barnet kanske inte visste vad ordet betyder.  

 
7.2.3 Användning av modersmålet  

I intervjuerna ger förskollärarna uttryck för hur barnen använder sig av sina modersmål i 

olika situationer både i interaktion med andra barn och vuxna på förskolan. 

Användningen av modersmålet bland barnen, beskriver samtliga förskollärare, sker då 

barnen vill uttrycka sig samt förmedla sina tankar med ord för att göra sig förstådda. 

Dessutom, menar Anna, att barnen använder modersmålet även när de är otrygga eller 

behöver stöd samt vid inskolningar. Vidare berättar alla tre förskollärarna om olika 

exempel på situationer där barnen brukar använda sitt modersmål. Anna ger exempel på 

matsituationen där barnen benämner saker på sitt modersmål. Ytterligare beskriver hon 

om situationer där barnen sjunger på olika språk. Berit nämner att de frågar barnen om 

deras olika länder som en situation där barnen använder sina modersmål. Leken och 

påklädningen är andra exempel som förskolläraren Cecilia beskriver som tillfällen för 

barnens användning av modersmålet. Dessutom nämner hon: “Sen tycker jag att de visar 

mer med kroppen och så de använder ej språket så mycket. Inte om vi inte uppmuntra 

dem till det om vi gör det så använder dem sig av det”. Därmed anser Cecilia att 

arbetslaget har stor roll i möjliggörandet av barnens användning av modersmålet genom 

att de är med och uppmuntrar till att modersmålet används. Både Anna och Berit beskriver 
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hämtning och lämning som andra exempel på situationer där barnen väljer att uttrycka sig 

på sitt modersmål, i kommunikation med sina föräldrar.  

Vad gäller användningen av modersmålet bland de olika åldersgrupperna på förskolan 

svarade förskollärarna på följande sätt. Två av förskollärarna, Anna och Cecilia, beskriver 

sina tankar kring de yngsta barnens nyttjande av sitt modersmål i jämförelse med de äldre 

barnen. Båda har sett att de små barnen uttrycker sig genom kroppsspråk och bilder. 

Dessutom menar Anna att enstaka ord på modersmålet samt uttrycksformer som musik, 

sånger och tecken som stöd är också hjälpmedel som de yngre barnen använder sig av för 

att kommunicera. Vad gäller de äldre barnen tar Anna och Berit upp flera exempel. Anna 

säger att de tre-fyraåringarna använder sitt modersmål ofta i samspelssituationer med 

varandra, såsom vid lek samt vid diskussioner om sagor på sitt modersmål. Berit förklarar 

att de äldre barnen kan växla snabbt mellan olika språk eftersom de lär sig behärska 

svenska språket bättre med åren. Det lyfter även Cecilia upp genom att beskriva “och barn 

som har flera språk har ju förmåga att växla… de växlar ju språket beroende på med 

vilken vuxen de pratar…”. På det sättet tar hon upp om att barnen är flexibla i sin 

användning av modersmålet i samspel med olika personer.  

Viktiga faktorer som påverkar användningen av modersmålet oberoende av ålder är något 

som alla förskollärare tar upp. Några faktorer som lyfts upp av Anna är barnens 

motivation, nyfikenhet och personlighet. Hon menar att det är av stor betydelse att barnen 

blir nyfikna att lära sig av varandra och att det är just då de använder sina modersmål 

mest. Hon säger:   

 
att modersmålet, att användandet av modersmålet på förskolan det beror på det också… 

inte bara att det barnet kan eller inte kan språket… det barnet kanske kan språket men vill 

inte använda det… det finns ju olika barn… det är mycket individuellt tycker jag. (Anna) 

 

Därmed beskriver hon barnens personlighet som en ytterligare faktor vilket kan ha 

påverkan på hur barn använder sitt modersmål. Hon beskriver barn som kan vara mer 

tillbakadragna och barn som kan vara mer framåt. De tillbakadragna barnen visar kanske 

inte lika mycket nyfikenhet i att samspela med andra till skillnad från de som är mer 

framåt och som är kanske mer intresserade av att interagera med andra. Detta anser hon 

kan påverka utvecklingen av språket om ett barn är lite mer framåt kan utvecklingen av 

språket gå lite snabbare. Nyfikenhet nämner även Berit om i form av att barnen själva kan 

välja prata sitt modersmål till exempel i samlingar och i leken.  

 

En annan faktor som lyfts upp av Cecilia, är barnens tidigare erfarenheter. Hon beskriver 

att det finns skillnad i användningen av modersmålet mellan äldre barn som har nyligen 

kommit till Sverige och de yngre barnen som växer upp med att höra både modersmålet 

och det svenska språket. Hon betonar vidare sin uppfattning kring att ju äldre barnen blir 

kommer de ifatt det svenska språket mer än modersmålet. Användningen av modersmålet 

hemma lyfts även upp av Berit som en viktig faktor. Hon säger:   

 
Skillnaden kan ju vara om man inte pratar sitt modersmål hemma utan svenska och om 

man inte behärskar svenska så bra då har vi sett att de blir lite sämre med svenskan här 

för då blir de ju fel tonfall och de tar längre tid och däremot om man pratar sitt språk 

hemma och svenskan här så går de lite snabbare..   eller de tar längre men sen lär de sig 

båda språken bättre.. annars blir det dåligt båda. (Berit)   
 

Med detta citat menar Berit att det är bättre att använda sitt modersmål i hemmet och det 

svenska språket på förskolan för att båda språken ska utvecklas bättre.   
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7.2.4 Analys  

Samspelet mellan barnen, kommer Kultti (2012) fram till i sin studie, beror på barnens 

språk, då det framkommer att barn förstärker likheterna de finner mellan varandra, såsom 

gemensamt språk och gemensamma erfarenheter. Därmed använder barnen, enligt hennes 

studie, sitt modersmål i kommunikation med modersmålslärare eller barn som har samma 

modersmål. I resultatet av den föreliggande studien, nämner en av förskollärarna också 

att barnen ofta upplever glädje i interaktion med barn med samma modersmål. En annan 

förskollärare beskriver att barn med samma modersmål ofta leker i egna grupper. Däremot 

framkommer det även resultat om att barn kan uppleva det som roligt att få uttala ord på 

ett annat språk eller att kunna lyssna på ett annat språk. Detta kan tolkas vara ett uttryck 

för hur barnen med olika modersmål samspelar med varandra. Därmed kan detta kopplas 

till den interkulturella pedagogiken som Lahdenperä (2018) tar upp om barn som 

utvecklar sociala relationer med varandra genom att inkludera varandra i den heterogena 

barngruppen. Vilket kan vara en möjlig förklaring för det ovan presenterade resultatet att 

barn inkluderar varandra i barngruppen genom att visa intresse för varandras olika språk. 

Kunskap om hur man kan bemöta varandra i en flerspråkig miljö, där olika språk möts, 

beskriver Lahdenperä (ibid.) utifrån den interkulturella pedagogiken. Författaren menar 

att den kunskapen kan komma till uttryck genom att utveckla förståelse för andra 

människor och därmed få ökad förståelse för andras kulturer. Därmed tolkas det att 

barnens olika språk kan bidra till deras social utveckling och skapandet av samvaro i 

barngruppen i förskolan.  

Förskollärarna beskriver om situationer där barnen använder sig av sina olika språk. En 

förskollärare talar för hur barns utbyte av språkkunskaper på förskolan upplevs som en 

tillgång för barnens utveckling. Två av förskollärarna berättar om barnens förmågor att 

kunna växla mellan olika språk i samspel med olika personer. En förskollärare påpekar 

vikten av att växla språk för utvecklingen av det svenska språket. En annan av de 

intervjuade lyfter om vuxnas roll för att stötta barnen från tidig ålder för att de ska 

utveckla sitt språk och därmed sitt samspel med andra. Dessa exempel i resultatet kan 

kopplas med Smidts (2010) beskrivning av en av Vygotskij fyra undervisningsmetoder, 

nämligen den så kallade situerad lärande. Den sker genom socialt samspel där en individ 

som interagerar med en grupp präglad av gemensamma värderingar börjar så småningom 

tillskaffa sig gruppens kunskaper. Därmed utgör resultatet av barnens växlande av språk, 

och vuxnas stöd för utveckling av barnens språk, ett uttryck för ett situerad lärande. Där 

individen försöker tillskaffa sig gruppens kunskaper, vilket i resultatet kan anses vara att 

anpassa sig efter det gemensamma språket i gruppen, svenskan.  

Förskollärarna i studien ger flera exempel på hur barnen använder sig av sina 

språkkunskaper i barngruppen för att samspela med varandra. En av förskollärarna 

berättar att barnen visar respekt för varandras språk och kulturer då de pratar om till 

exempel varandras olika sätt att fira födelsedagar samt genom att barn som har svenska 

som modersmål kan lära sina kamrater ord i språkmässigt blandade grupper. Ett annat 

exempel lyfts av en annan förskollärare i form av att barnen kan använda svenska språket 

på förskolan och modersmålet hemma för att lära sig att uttala bättre det svenska språket. 

Detta eftersom förskolläraren anser att det kan bli problem att inte kunna utveckla det 

gemensamma språket på förskolan. Dessa är andra uttryck för hur barn kan tillskaffa sig 

gruppens gemensamma språk på förskolan, vilket Smidt (ibid.) tar upp i det 

sociokulturella perspektivet. Författaren menar att barnen användning av det 

gemensamma språket visar på barngruppens bidrag för individens lärande av de 

gemensamma värderingar som gäller i gruppen. Detta kan vara en möjlig förklaring till 
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varför Berit i ett uttalande anser att barn kan ha svårt att lära sig svenska språket, om det 

saknas svensktalande barn i gruppen.  

Smidt (ibid.) beskriver Vygotskijs tankar kring mediering som synliggörs i samspelet av 

barnet med andra människor och som kommer till uttryck genom bland annat så kallade 

kulturella redskap. De kulturella redskapen kan vara språk och symboler och anses prägla 

både den fysiska och den sociala miljön som barnet befinner sig i. De hjälper individen 

att utveckla större förståelse för sin omvärld (ibid.). I resultatet framkommer det olika 

exempel på hur barnen använder sig av språk med olika syften för att bemöta sin omvärld. 

Förskollärarna ger exempel på att språk används av barn för att uttrycka sig och göra sig 

förstådd. En av förskollärarna ger exempel med barn som använder sitt modersmål när de 

söker stöd och trygghet, medan en annan lyfter upp om barn som använder sitt modersmål 

under sin lek eller när de ska berätta om sitt hemland. Utifrån Smidts beskrivningar av 

Vygoskijs framställning, kan dessa exempel av användning av modersmålet tolkas som 

ett sätt för barnen att utveckla förståelse för både den fysiska och den sociala miljön som 

omger dem på förskolan. Vilket kan innebära att deras modersmål blir ett kulturellt 

redskap vilket de använder sig av för att interagera med andra.   

 

Sammanfattningsvis framkommer det att barnen uppleveler det roligt att höra andra språk 

men föredrar att använda sina modersmål i interaktion med de som kan deras modersmål. 

Det sistnämnda sker ofta det i situationer där barnen söker stöd och trygghet, vill berätta 

om något eller när de leker med barn med samma modersmål. I sina samspel med andra 

människor på förskolan växlar de språk beroende på vem de talar med och lär sig att visa 

respekt för varandras olika språk och kulturer.  

7.3 Hur uppfattar förskollärare arbetet med flerspråkighet i relation till 
barnens sociala utveckling? 
 

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas tankar kring arbetet med flerspråkighet i 

relation till barnens sociala utveckling vilket berör den föreliggande studiens sista 

frågeställning. Det presenteras i tre olika underrubriker i form av förskollärarens 

uppfattningar av arbetet i en flerspråkig barngrupp, förskollärarens arbete i en flerspråkig 

barngrupp och flerspråkiga barnens delaktighet i förskolan. Därefter följer ett avsnitt 

kring analysen av de här områdena.  

 
7.3.1 Förskollärarens uppfattningar av arbetet i en flerspråkig barngrupp 

Arbetet i en flerspråkig barngrupp uttrycker samtliga förskollärare är väldigt givande, 

inspirerande och lärorikt. Berit beskriver att det är roligt med barn som har flera språk 

och att det finns olika kulturer på förskolan. Hon spinner vidare på detta och säger:  

för så ser ju samhället ut idag i övrigt, så det symboliserar hur Sverige ser ut idag. Att de 

finns flerspråkiga barn på förskolan. Det ger ju mycket, att man får ta del av deras kulturer 

på olika sätt. (Berit) 

Med detta menar Berit att de flerspråkiga barnen är en del av samhället och på så sätt är 

det viktigt att lära sig om barnens olika kulturer på förskolan. Även Anna tar upp barnens 

olika kulturer, språk och traditioner och menar att det är intressant att lära sig om dessa 

och att barn lär sig något nytt hela tiden. Den här anses vara en viktig förutsättning för att 

barnen ska känna sig trygga och använda sitt modersmål samt ha tilltro på sig själva vilket 

kan främja deras utveckling i framtiden. Verksamheten i en flerspråkig barngrupp, 

berättar Cecilia, kan ibland innebära att planeringen av aktiviteter inte alltid blir möjligt 
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att genomföra men att pedagogerna ändå försöker uppmuntra lärandet. Fortsättningsvis 

beskriver hon utmaningarna med att jobba med flerspråkig barngrupp då hon upplever att 

många behov måste tillfredsställas samt att man måste jobba väldigt konkret. Detta 

förklarar hon med att aktiviteterna måste anpassas för att det ska gynna hela barngruppen, 

och då även de barnen med olika modersmål. Ett exempel hon beskriver är vid 

sagoläsning där ett barn vilket inte har svenska som modersmål har svårt att hänga med 

medan svensktalande barn deltar aktivt i läsningen.  

Flera arbetssätt ses som en möjlighet i arbetet med en flerspråkig barngrupp, enligt Anna 

och Berit. Exempel som Berit redogör för är: 

[…] vi uppmuntrar ju en språkiga och flerspråkiga barnen genom att läsa mycket…  och 

de leker mycket i samspelet med roll lekar och vi försöker stötta i leken och bilder har vi 

ju också och en del kan ju takk språket teckenspråk som vi använder mycket och lyssna 

på barnen är ju jätte viktigt och ha ögonkontakt och sitta nära barnen […]. (Berit)  

Med citatet ovan lyfter Berit upp om olika tillvägagångssätt gentemot barnen som är 

viktiga i arbetet med deras sociala utveckling i den flerspråkiga barngruppen. Det som 

hon lyfter upp, vilket också Anna berättar, är användning av bilder och tecken som stöd. 

Anna poängterar även om betydelsen av sång och rim och ramsor som ett sätt för att 

uppmuntra barnens modersmål. Fortbildning, i form av till exempel föreläsningar om 

flerspråkighet, är en annan aspekt som förskolläraren uppfattar kan vara en möjlighet i 

arbetet med flerspråkiga barn. Finns det däremot inte personal i barngruppen anser hon 

är det svårt att ta del av de föreläsningarna vilket hon benämner kan vara en utmaning i 

arbetet. I fortsättningen beskriver hon bemötande av barn med olika kulturer och 

uppfattningar som en utmaning samtidigt att det kan vara, upplever hon, en möjlighet att 

lära känna barn och familjer med olika bakgrund. Hon berättar kring barnens trygghet, 

och säger att det kan handla om barn som har varit med om olika svåra upplevelser och 

att då kan det bli en utmaning att lära de barnen att det är tryggt här i Sverige. Vidare 

berättar hon om bristen på modersmålslärare som ett utmaning i arbetet med flerspråkiga 

barn:  

det är en utmaning men det synd att vi har ingen modersmålslärare på förskolan. Det 

skulle underlätta väldigt mycket för barn som vill att berätta var är det som har hänt i 

deras hemland till exempel… bara kunna uttrycka sina känslor och berätta… men vi har 

ingen modersmålslärare. (Anna)  

 

Med citatet menar Anna att bristen på modersmålslärare kan innebära en annan utmaning 

då barnen kan missa möjligheten att kunna uttrycka sig när de vill berätta på det egna 

språket om något de har varit med om.  

7.3.2 Förskollärarens arbete i en flerspråkig barngrupp 

I frågan om vad förskollärarna tar hänsyn till i planeringen av aktiviteter för att gynna 

barnens samvaro i en flerspråkig barngrupp uttrycks följande. Samtliga förskollärare 

delar in barnen i mindre grupper. Däremot har de olika utgångspunkter för indelningen. 

Anna till exempel utgår från barnens personlighet och språk. Det menas att hennes 

arbetslag använder sig av språkmässigt blandade grupper men också där en kombination 

av barnen utefter deras personlighet sker. Berit beskriver att på hennes avdelning delas 

barnen upp efter ålder vilket kan innebära att både barn med svenska som modersmål och 

barn med ett annat modersmål än svenska får vara i samma grupp. Vidare beskriver hon 

att ändringar kan ske i grupperna om barngruppen består av många flerspråkiga barn. 
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Cecilia däremot lyfter att uppdelningen av barnen brukar ske beroende på vilken aktivitet 

barnen erbjuds och inte beroende på ålder eller språk.  

jag tycker att det viktigaste är att varje barn sedd och hörd under en planerad aktivitet och 

för att detta ska ske så har jag erfarenhet av att vi delar barnen i mindre grupper då 

eftersom då kan jag som förskollärare bemöta varje barn i samvaron samt i det fria leken 

så skapar man miljöer där det är ett antal barn som får vara i de olika små 

miljöerna (Cecilia). 

Med citatet ovan beskriver Cecilia hur lyhördhet och lyssnande från vuxnas sida är viktiga 

delar i planeringen av en aktivitet för barnen. Hon berättar att miljön brukar vara 

organiserad på det sättet att ett visst antal barn tillåts vara i olika små miljöer för att 

uppmuntra barnens samspel i små grupper. I beskrivningen av det planerade arbete med 

små barngrupper nämner hon även betydelsen av att sätta mer blyga barn i grupp med 

barn som alltid vill höras. Hon beskriver ett exempel på en aktivitet hon utfört med en 

barngrupp, där det deltog barn som agerade mer framåt och barn som agerade mer blygt. 

Hon berättar då att hon lät det mer blyga barnet observera i början för att se hur de andra 

gör för att på det sättet ge barnet lite försprång. Hon såg då att barnet “gjorde ändå inte 

likadant som de andra gjorde han fick mer självförtroende för han blev ju förberedd”. Det 

här arbetssättet beskriver hon som ett sätt att uppmuntra barnens självförtroende samt ett 

sätt att bemöta varje barn utifrån deras behov.  

Barnens intresse anses vara en viktig utgångspunkt i planeringen av aktiviteter, enligt 

Anna. Hon menar att hennes arbetslag försöker utgå från barns intresse, och när de inte 

visar det, försöker de antingen skapa intresse eller gå vidare med en annan aktivitet. Hon 

lyfter vikten av att upprepa de aktiviteter som barnen visar intresse för. Arbetet i små 

grupper beskriver hon genom att de delar barnen i mindre grupper såsom tre till fyra barn 

per grupp med en vuxen närvarande. Små grupper anser hon möjliggör att barnen kan 

komma till tals. 

Den vuxnes roll har stor betydelse bland barnen. Samtliga förskollärare tar upp att de 

uppmuntrar barnens sociala utveckling och stödjer de i leken. Berit menar att de stöttar 

barnen i leken när de ser att de sker något i barnens lek och för att leken ska fortsätta finns 

de där och hjälper till för att utveckla leken vidare. Cecilia påpekar också detta med stöd 

och menar att det är viktigt att vara både fysiskt och psykiskt närvarande bland barnen 

och stötta dem när de behöver det. Även Anna beskriver att det är viktigt att de vuxna på 

förskolan ger stöd till barnen och säger “vi vuxna stöttar barnen att utveckla förståelse för 

sig själv och andra” och menar att det är viktigt att uppmuntra barnen att utveckla sig 

själv men också att respektera de andra barnen på förskolan.  

Samtliga förskollärare lyfter hur de kan stödja och arbeta med flerspråkighet i förskolan 

så att det gynnar hela gruppen. Anna beskriver att de välkomnar alla barnen till att vara 

med och leka och att de med hjälp av bilder, tecken som stöd och kroppsspråk tillsammans 

hjälper varandra att lösa konflikter. Anna berättar även att de använder sig av språklekar 

för att uppmuntra modersmålet bland barnet och främja deras lärande. Exempel på 

språklekar är memory, pussel samt lärplatta. Ett förhållningssätt som Berit beskriver är 

att arbetslaget visar en positiv inställning till barnens olika språk genom att säga “vad 

roligt att du kan flera språk jag kan bara ett” och påpekar vidare fördelarna med 

flerspråkighet genom att benämna för barnen att kunskap i flera språk är bra för hjärnan. 

På det sättet, anser hon, att intresse skapas hos hela barngruppen i varandras språk och att 

de blir nyfikna på vad olika saker heter på olika språk. Vidare lyfts det upp om 

förskollärarnas förhållningssätt i form av att vara tillåtande och bemötande gentemot 

barnen. Det berättar både Anna och Cecilia om, genom att ge exempel på att barnen får 
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använda sig av andra språk än svenskan i sin fria lek och i interaktion med varandra. 

Däremot nämner Cecilia även om hur hon kan stötta barnens språkutveckling i svenska 

genom följande exempel. Hon beskriver att med de yngsta barnen, som använder sitt 

kroppsspråk för kommunikation, brukar hon vara härvarande med dem och sätta ord på 

svenska på det de säger eller gör. Vidare beskriver hon att med de barnen, som uttrycker 

sig mycket verbalt och använder sitt modersmål för att kommunicera, brukar hon försöka 

tolka barnet för att sätta ord på svenska på det de säger eller gör.  

Samtliga förskollärare använder sig av konkreta arbetssätt med barnens språk. Berit 

nämner att de talar om olika länder, vilka maträtter de har och vilken flagga varje land 

har samt att barnen får rita flaggan. Annas arbetslag använder sig också av olika länders 

flaggor som de benämner för modersmålsflagga. De använder sig också av världskarta, 

sånger och böcker på olika språk, appar samt tavla med hej på barnens språk. 

Användningen av digitala verktyg nämner även Cecilia om. Hennes arbetslag arbetar 

bland annat med att översätta sånger på barnens språk för att sedan göra qr koder av detta. 

Lika väl som Anna lyfter även Cecilia om betydelsen av att lära sig ord på barnens språk 

som en viktig del för att kunna kommunicera med barnen. Hon nämner att en viktig del 

av arbetet med flerspråkighet är att lära barnen om det svenska samhällets uppbyggnad 

vilket hon säger är ett viktigt inslag i många aktiviteter de planerar på förskolan.  

Miljöns betydelse anges i samtliga av de intervjuade förskollärarnas svar. Å ena sidan 

beskriver Anna att hennes arbetslag jobbar med att skapa en lugn miljö för barnen. Å 

andra sidan tar Berit upp om miljöns betydelse för barnens språkutveckling genom att 

säga att de ändrar i miljön för att uppmuntra barnens språkkunskaper. Uppdelning av 

miljön i mindre små miljöer, beskriver Cecilia i sin tur, är ett sätt för att uppmuntra 

barnens samspel med varandra.  

 
7.3.3 Flerspråkiga barnens delaktighet i förskolan  

I intervjun med förskollärarna uttrycker Anna och Cecilia betydelsen av barnens trygghet 

för deras delaktighet i verksamheten. Anna menar att det är när barnen får använda sig av 

sina modersmål på förskolan kan de känna sig trygga. Cecilia menar att barnen blir hörda 

och sedda när de delas i mindre grupper då de får möjlighet att samspela och får kontakt 

med varandra. På förskolan eftersträvas det att alla barnen ska vara med, berättar Anna, 

men att det inte behöver vara obligatoriskt att de deltar i aktiviteterna. Därmed tvingas 

inte barnen delta utan arbetslaget försöker skapa ett intresse hos barnen för att kunna få 

med dem. Det kan göras, enligt Anna, genom att sjunga och läsa böcker på olika språk. 

Även Berit lyfter upp sånger på olika språk som en viktig del av barnens möjlighet till 

delaktighet. Hon säger även att barnen deltar i verksamheten genom att kunna få berätta 

med hjälp av bilder om sina familjemedlemmar som bor i ett annat land. Rutiner ser Anna 

är en tillgång för att uppmuntra alla barnen på förskolan till delaktighet: 

För att möjliggöra den… deras delaktighet i förskolans verksamhet vi använder av oss 

jätte mycket grejer… exempelvis rutiner… rutinerna på förskolan är viktiga… tycker vi, 

för att alla ska vara delaktiga i verksamheten oavsett flerspråkiga eller svensktalande. Vi 

har rutiner som skapar förståelse hos de om dagen, hur går dagen… Vi har en tavla som 

vi visar med bilder olika aktiviteter under dagen. (Anna)   

Därmed anser Anna i det ovanstående citatet att rutiner på förskolan är viktiga för att 

skapa förståelse för vardagen i förskolan. Bilder, anser hon, är ett sätt som möjliggör detta 

för både de barn med svenska som modersmål och även för de barnen med ett annat 

modersmål än svenska. Vidare beskriver hon arbetet med föräldrarna som ett sätt för att 
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öka flerspråkiga barnens delaktighet på förskolan. Det ger hon exempel med att fråga 

föräldrarna om tips för aktiviteter, och ber dem hämta material hemifrån för att barnen 

ska använda det på förskolan. Detta påpekar hon är ett sätt för att göra deras barn delaktiga 

i förskoleverksamheten.  

7.3.4 Analys  

Berit säger att det är viktig att ha en positiv inställning till arbetet med flerspråkig 

barngrupp. Hon säger att det är viktig att se fördelar med flerspråkighet och att skapa 

intressen hos barnen kring olika språk. Det här förhållningssättet, tolkas som tillåtande i 

relation till det Axelrod (2017) beskriver i sin studie. Forskaren lyfter en tillåtande 

inställning hos pedagog som ett bidrag till barnens sociala utveckling och ökad 

självkänsla, genom att till exempel låta barnen själva välja vilket språk de vill uttrycka 

sig på. Kultti (2012) redogör för sin studies resultat i form av att barnen endast använder 

modersmålet i interaktion med en modersmålslärare eller ett annat barn som kan samma 

modersmål. Det här kan vara en möjlig förklaring till Annas framhävande om bristen på 

modersmålslärare som en utmaning i arbetet med en flerspråkig barngrupp.  

Cecilia lyfter också upp om utmaningarna kring arbetet med en flerspråkig barngrupp 

genom att ge exempel på svårigheten av att möta barnens olika behov i form av olika 

språk. Detta uttalande kan tolkas ge förklaring med det som Lunneblad (2018) skriver om 

interkulturell pedagogik där det är viktig att som lärare ha kunskap kring hur kulturella 

förutsättningar, som språk, påverkar det enskilda barnets utveckling. Vidare menar 

författaren att det är viktigt att läraren i sin undervisning i ett mångkulturellt sammanhang 

låter olika bakgrund träda fram och bli en del av undervisningen på förskolan. Därmed, 

tolkas det att författarens och Cecilias beskrivningar, ger båda, uttryck för vikten av 

medvetenhet och kunskap om barnens olika behov i form av språk samt betydelsen av att 

inkludera och anpassa undervisningen efter de behoven.  

Därmed menar Cecilia att man måste jobba väldigt konkret och hitta aktiviteter som 

gynnar hela barngruppen. Hon ger exempel med att översätta sånger och göra qr koder på 

de sångerna. Även Anna och Berit kommer med flera exempel på konkreta aktiviteter för 

barnen, såsom sånger och böcker på olika språk respektive samtal kring flaggor och 

länder. Dessa exempel kan relateras med det Kultti (2012) kom fram till i sin studie. Hon 

beskriver användning av material, som böcker på olika språk och samma innehåll, för 

uppmuntran av barnens samspel.   

 

Skaremyr (2014) ger exempel på hur gemensam förståelse bland barnen skapas genom 

olika språkliga sammanhang där även barnens delaktighet möjliggörs. Vidare menar hon 

att flerspråkiga barns delaktighet kan gynnas i olika sociala sammanhang. Detta i relation 

till Cecilias uttalande om vikten av arbetet i små grupper för möjliggörande av barnens 

delaktighet för att de ska kunna bli sedda och hörda. De ovanstående som Cecilia tar upp 

om att uppmunttra barnens samspel tar även Ihrskog (2006) upp i sin studie och menar 

på att de är viktigt med barns kamratrelationer för deras delaktighet i barngruppen. 

 

Utifrån arbetet med små grupper, ger förskollärarna uttryck för olika uppdelningar.  Anna 

ger exempel på en uppdelning av barnen utifrån deras språk och personlighet, i form av 

mer och mindre aktiva barn. Vidare beskriver hon att barnen brukar vara mellan tre till 

fyra stycken där även en pedagog brukar vara närvarande. Detta kan kopplas till en av 

Vygotskijs undervisningsformer så kallad kamratundervisning där barnen kan få lära sig 

av en mer kunnig kamrat. Därmed ligger fokus, i en sådan här uppdelning, på barnens 

olika kunskaper (Smidt 2010). Liknande uppdelning ger även Berit uttryck för genom att 
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beskriva små grupper där både barn med svenska som modersmål och barn med ett annat 

modersmål än svenska kan komma att ingå i samma grupp och ha samma ålder. Då kan, 

utifrån, kamratundervisning, de barn som inte har svenska som modersmål lära sig av sina 

kompisar som har svenska som modersmål.  

 

Cecilia däremot säger att barnen delas upp beroende på aktivitet. Vilket kan kopplas med 

Lahdenperäs (2018) tankar kring den interkulturella pedagogiken där pedagogens  

kompetens kan komma till uttryck genom de val som pedagogen gör och de avsikter som 

denna har i sitt arbete med barnen. Cecilia ger exempel med att mer blyga barn kan 

kombineras i grupp med mer aktiva barn genom att låta det mer blyga barnet att observera 

först för att delta sedan.  Likaväl henne, tar Smidt (2010) upp om det sociokulturella 

perspektivet och  lärarens arbetssätt utifrån Vygotskijs beskrivningar av barnens lärande 

med hjälp av en mer kunnig person. Den mer kunniga personen kan observera vad barnet 

säger eller gör för att uppmuntra och ge stöd för dess vidare utveckling. Detta kan tolkas 

vara en möjlig förklaring till Cecilias arbetssätt att observera det mer blyga barnet och 

dess utsagor för att veta när det kan uppmuntras till deltagande och därmed till ett ökat 

lärande. Vidare ger hon uttryck för uppdelning av barnen beroende på aktivitet. Det kan 

tolkas vara ett uttryck för uppmuntran till kognitivt lärande, som Smidt (ibid.) beskriver 

utifrån Vygotskijs undervisningsformer. Det beskrivs med att barnen kan få möjlighet att 

lösa problem i grupp och att då det kan handla om en aktivitet som känns utmanande för 

alla deltagande barn samt att det kan handla om en aktivitet vilket uppmuntrar barnens 

samarbete. Cecilias arbetssätt att dela gruppen beroende på aktivitetens slag kan tolkas 

skapa möjlighet för barnens lärande i samspel med andra, vilket inte nödvändigtvis 

behöver innebära att de lär sig av någon mer kunnig kamrat, utan där alla barnen i 

aktiviteten kan erbjudas möjlighet att lära om något nytt genom att samspela med 

varandra. Däremot ger ingen av förskollärarna uttryck för den så kallade tvåvägs 

undervisningen som Vygotskij beskriver i form av en dialog mellan lärare och barn där 

båda får möjlighet att ställa frågor och samtala kring aktiviteten på lika villkor 

(ibid.).  Ingen av förskollärarna beskriver uppdelning av barngruppen där även en vuxen 

deltar direkt i aktiviteten för att uppmuntra barnen i deras lärande, utan uttryck ges endast 

till en indirekt stöd när det behövs.   

 

Sammanfattningsvis beskrivs förskollärarnas tillåtande bemötande gentemot barnens 

användning av sina modersmål som en möjligt arbetssätt i en flerspråkig barngrupp. 

Utifrån deras svar framkommer vikten av att ta hänsyn till barnens olika bakgrund i 

planeringen av aktiviteter men även hur det samtidigt kan vara en utmaning för 

förskollärarna att genomföra. Resultatet visar att man kan använda sig av flera konkreta 

aktiviteter och olika uppdelningar av barnen i mindre grupper i arbetet med en flerspråkig 

barngrupp. Därmed anses barnens samspel och kamratrelationer gynna deras delaktighet 

i barngruppen.  
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8 Diskussion  
Under detta avsnitt läggs det fram en diskussion kring studiens resultat och metod i 

relation till det ovan presenterade teorin och tidigare forskning. Därefter följer det en text 

om förslag på pedagogiska implikationer och framtida forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar 

relationen mellan flerspråkighet och social utveckling hos barn. För att besvara studiens 

syfte utgicks det från tre frågeställningar som handlar om hur förskollärare uppfattar barns 

sociala utveckling i förskolan, hur de uppfattar relationen mellan barnens sociala 

utveckling och deras flerspråkighet på förskolan samt hur de uppfattar arbetet med 

barnens flerspråkighet i relation till barnens sociala utveckling på förskolan. 

 

De två teorierna som användes i studien låg till grund för analysen av förskollärarnas svar. 

Dessa bidrog till förklaring av barnens sociala utveckling i relation till deras 

flerspråkighet. Däremot hade vi använd oss av andra teorier skulle resultatet se 

annorlunda ut. Därmed anses de valda teorierna som relevanta för att nå studiens syfte. 

Det sociokulturella perpsktivet har hjälpt oss att få syn på förskollärarnas uppfattningar 

om barnens sociala utveckling och lärande, få ökad förståelse för hur flespråkighet och 

barnens sociala utveckling kan interagera med varandra samt hur arbetet med dessa 

aspekter kan se ut. Den interkulturella pedagogiken har också hjälpt oss att få syn på 

arbete med barnens sociala utveckling i en flerspråkig barngrupp.  

I analysen till första frågeställningen används sociokulturella perspektivet för att beskriva 

barnens sociala utveckling och lärande. Detta i relation till medieringens kulturella 

redskap som kan vara ett sätt genom vilket barnens sociala utveckling kan komma till 

uttryck. Även den interkulturella pedagogiken används för att få syn på hur barngruppens 

gemensamma språk påverkar deras villkor för delaktighet på förskolan i de olika samspel 

som de deltar i. I första frågeställningen visar resultatet att social utveckling utvecklas 

genom samspel med andra barn. I resultatet lyfter förskollärarna om leken när de ska 

beskriva om barns sociala utveckling. De menar att leken har stor betydelse för barnens 

sociala utveckling och självförtroende. Detta kan tolkas som att förskollärarna ser på 

leken som en möjlighet för barnen att lära sig av varandra och utveckla sina sociala 

förmågor. Likaväl lyfter förskollärarna om sociala utveckling vilket kan komma till 

uttryck både genom verbalt och icke verbala kommunikation med andra, exempelvis 

genom kroppsspråk och bilder. Analysen kan tolkas genom att barnen har olika redskap 

för kommunikation så blir det lättare för dem att interagera med andra och då utvecklas 

deras sociala förmågor. I relation till teorin som Smidt (2010) beskriver utifrån Vygotskijs 

tankar, att allt lärande sker i samspel med andra, får vi en insikt till att även lärandet av 

den sociala kompetensen sker genom samspel med andra.   

 

I den tidigare forskningen framkommer det att barnen använder sig av olika sätt att 

kommuniera och samspela med varandra i form av kroppspråk, olika material och gester 

(Skaremyr 2014; Engdahl 2011a, 2011b). Även i resultatet kommer det fram att 

kroppsspråket används av barnen i deras kommunikation med varandra samt att leken har 

stor betydelse för deras interaktion. I likhet med det nämner Engdahl (2011b) att barnen 

använder sig ofta av sitt kroppspråk för att bjuda in varandra till lek. Dessa kopplingar 

kan tolkas innebära att kroppspråket inte kan särskiljas från det verbala språket när man 

ska se över barnens kommunikationssätt under deras lek.  
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Enligt den föreliggande studiens resultat kommer det upp att leken har stor betydelse för 

barnens samspel vilket skiljer sig från den tidigare forskning som endast benämner om 

kroppsspråket som ett kommunikationssätt.  

Resultatet från första frågeställningen visar att många faktorer har inverkan på barnens 

sociala utveckling. Sammanfattningsvis anses leken skapa villkor för barnens sociala 

utveckling, vilket kan komma till uttryck via barnens språk och även deras kroppsspråk.   

I analysen till andra frågeställningen används sociokulturella perspektivet för att beskriva 

barngruppens gemensamma språk och dess inverkan på den enskilda barnens sociala 

utveckling. Begreppen inom denna teorin i form av mediering och kulturella reskap bidrar 

till att synliggöra hur samspelet mellan barnen i en flerspråkig barngrupp kommer till 

uttryck respektive vilka redskap barnen använder sig i de olika samspelsituationena på 

förskolan. Samtidigt ger den interkulturella pedagogik insyn på hur barnen i en 

flerspråkig barngrupp inkluderar varandra i den heterogena barngruppen.  

Den andra frågeställningen handlar om förskollärares uppfattningar av relationen mellan 

social utveckling och flerspråkighet. Förskollärarna berättar om barnens ålder i relation 

till hur de använder sitt modersmål som en uttryck för de så kallade kulturella redskap 

vilka Vygotskij beskriver i form av språk. I tidig ålder använder sig barnen enligt 

förskollärarna mest av sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck för att samspela med andra, 

medan äldre barn använder sig mer av det svenska språket i interaktion med varandra. 

Oftast använder barnen sitt modersmål i lek med andra barn som har samma modersmål. 

Detta i motsatt till den tidigare forskning där det lyfts upp om barnens val att använda sig 

av svenska språket istället för sitt modersmål för att kunna delta i lek med andra barn 

(Kultti 2012). Utifrån detta resultatet kan det tolkas att det svenska språket inte ett villkor 

för deltagande, utan att barnen skiftar språket beroende på vem de talar med samt hur 

mycket språkkunskaper de har. Det framkommer dock i resultatet att saknaden av 

gemensamt språk kan leda till missförstånd och konflikter. Samtidigt kan inte barnen 

utveckla svenska språket om det inte finns några barn med svenska som modersmål i 

barngruppen. Därmed tolkas det att barnens sociala utveckling kan hindras om barnen 

inte har utvecklade språkkunskaper som möjliggör interaktionen med andra.  

En av förskollärarna belyser relationen mellan språk och social utveckling utifrån 

perspektivet att barn som är tillbakadragna och inte visar intresse i att leka med andra 

barn, kan utveckla sina språkkunskaper långsammare än de barn som är mer framåt och 

visar nyfikenhet i att samspela med andra barn. Därmed lyfter förskollärarna om barnens 

syn på varandras språk i form av att de upplevde att det var roligt med att lära sig olika 

språk. Förskollärarna ser på deras språk som ett bidrag för barnens lärande av varandra. 

Men i deras exempel på situationer av när barnen använder sitt modersmål, beskriver de 

att det oftast sker i samspel med andra vuxna i form av att göra sig förstådda, få sina 

behov tillfredsställda, eller när de uppmuntras till det av förskollärarna. Därmed kan det 

tolkas att det är viktigt att förskolläraren ska uppmuntra barngruppens olika språk för att 

de ska kunna utveckla både sitt språk, det gemensamma språket samt sin sociala 

utveckling. Därmed tolkas det att även det enskilda barnets behov är viktigt att 

uppmärksamma för den sociala utvecklingen. Detta framkommer även i Lahdenperäs 

(2018) beskrivningar kring intresse av olika språk som villkor för inkludering av barnen 

i heterogena gruppen vilket i sin tur kan bidra till barnens sociala utveckling.  

Resultatet från andra frågeställningen visar att barnens gemensamma språk kan främja 

barnens sociala utveckling genom att uppmuntra de till samspel och minska även 

konflikter och missförstånd. Samtidigt är modersmålet viktigt att utveckla för att 
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verksamheten ska upplevas rolig där barnen kan lära sig av varandra men också för att 

barnen ska kunna få uttrycka sina behov utifrån de språkförutsättningar de har.  

I analysen till den tredje frågeställningen används det sociokulturella perspektivet med 

syfte att synliggöra och förklara för barnens lärande. Samtidigt lyfts det upp om olika 

undervisningsformer för att ge inblick i förskollärarnas arbete och avsikter med olika 

barnkonstelationer. Den interkulturella pedagogiken bidrar för att ge syn på deras arbete 

med hänsyn till barnens olika bakgrund och hur detta kan komma till uttryck i förskolans 

verksamhet.  

Den sista frågeställningen handlar om förskollärares uppfattningar av arbetet med 

flerspråkighet i relation till barnens sociala utveckling i förskolan. Förskollärarna 

uttrycker attityder om arbetet med flerspråkiga barngrupper är roligt och lärorikt 

samtidigt att det är utmanande då det finns många behov att möta. Detta kan tolkas att en 

positiv inställning till barnens olika språk kan leda till att förskollärarna blir en förebild 

för barnen att se på varandras olika språkkunskaper som positivt. Det tolkas att de 

utmaningar förskollärarna beskriver, exempelvis i form av att det är svårt att möta alla 

barnens behov, kan vara ett hinder i planeringen av arbetet med flerspråkighet där målet 

är att alla ska vara delaktiga i aktiviteterna.  Samtidigt tolkas förskollärarens användning 

av sig själva som förebilder som ett sätt att utnyttja varandra som resurser för att arbeta 

med barnens flerspråkighet.  

Förskollärarna beskriver flera arbetssätt för att möjliggöra flerspråkiga barns inkludering 

i barngruppen. Exempel på dessa är uppmuntran till lek, användning av bilder för 

konfliktlösning eller av information om dagens upplägg, sånger på olika språk, tecken 

som stöd för kommunikation med varandra samt arbete i mindre grupper för att 

uppmuntra deras samspel. De här strategierna kan tolkas vara medvetet gjorda val med 

syfte att interagera de flerspråkiga barnen i barngruppen. Förskollärarna delar barnen i 

mindre grupper utifrån ålder, språk, aktivitet och barnens personlighet.  Detta leder till 

tolkningen att mindre grupper med olika kombinationer av barn kan ge uttryck för hur 

förskollärarna inte fastnar endast för barnens språkkunskaper när de ska dela dem, utan 

vikt läggs även på barnens olika behov, till exempel om de är blyga eller om de behöver 

utveckla det svenska språket. Det tolkas att uppdelningen med hänsyn till de blyga barnen 

är ett sätt att utgå från barnens sociala utveckling när de ska dela in barnen i grupper. 

Teorin kring Vygotskijs undervisningsmetoder, som Smidt (2010) beskriver ger 

förståelse för hur barn i olika konstellationer kan lära sig av varandra. Förskollärarnas 

beskrivningar, i denna studie, tolkas ger en syn på hur barnens samlärande kan komma 

till uttryck i olika gruppindelningar på förskolan. Detta kan ske i form av kognitivt lärande 

i grupper där alla barnen ges möjlighet att lära om ett nytt innehåll, eller i form av 

kamratundervisning där barnen få möjlighet att lära sig med hjälp av varandra, eller i form 

av situerad lärande där barnen får möjlighet att lära sig med hjälp av hela barngrupppen, 

till exempel när de ska tillskaffa sig det gemensamma språket på förskolan.  

En annan strategi som två av förskollärarna beskriver var att låta barnen använda flera 

språk än svenskan att kommunicera med i den fria leken. Liknande resultat kommer även 

Axelrod (2017) fram till i sin studie, där lärarnas tillåtande bemötande gentemot barnen, 

i form av att låta dem välja hur de vill uttrycka sig, anses bidra till barnens ökade 

självkänsla och sociala utveckling. Därmed tolkas det som att förskollärarnas tillåtande 

förhållningssätt på förskolan kan uppmuntra barnen till socialt samspel och utveckling på 

fler än ett sätt, där utrymme ges både till utveckling av kroppsspråket, det svenska språket 

och deras modersmål. Det tolkas att barnens möjlighet att välja själva hur de vill uttrycka 
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sig gör att de får respekt för sina olika uttrycksformer vilket kan anses gynna deras 

självkänsla.  

Resultatet från tredje frågeställningen visar är att förskollärarens förhållningssätt till 

flerspråkighet påverkar hur de arbetar med en flerspråkig barngrupp i relation till social 

utveckling. Det anses även att variationen av aktiviteter och gruppindelningar är viktiga 

för att kunna bemöta alla barnens behov och förutsättningar för att uppmuntra deras 

sociala förmågor.  
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8.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ studie nämner Denscombe (2018) beskriver personers berättelser i form av 

ord där fåtal informanter deltar. Den här metoden användes i studien för att beskriva 

förskollärarnas egna uppfattningar kring området. På grund av den föreliggande studiens 

begränsade tidsramar valdes fyra stycken förskollärare som informanter, vilket sedan 

resulterade i att endast tre förskollärare valde att ställa upp på intervju. En kvantitativ 

forskningsmetod beskrivs innefatta undersökning av ett större antal informanter där 

enkäter oftast används. Enkäterna brukar oftast omfattas av förutbestämda variabler 

(ibid.). En större urvalsgrupp skulle gett en bredare bild på undervisningsämnet där 

utrymme skulle ha getts till fler perspektiv inom ämnet och större variation av den 

empiriska data som fåtts fram. Vi anser dock att vi har fått tillräcklig information av de 

tre förskollärarna som har intervjuats, för att svara på studiens frågeställningar. Hade vi 

använt oss av enkäter skulle vi inte få utförliga svar utan förskollärarna skulle då ge svar 

utifrån förbestämda svaralternativ. Vilket inte skulle fylla vårt syfte då vi strävade efter 

att komma åt förskollärarnas enskilda uppfattningar kring ämnet.  

I vår studie har vi använt oss av en bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valde 

personer som är lättillgängliga. Hade en icke sannolikhetsurval används skulle det 

innebära att vi tar kontakt med slumpvis valda förskollärare genom att skicka ut förfrågan 

till förskolor som vi inte kände så bra till. Detta skulle äventyra vår val av förskollärare 

då vi inte skulle bestämma själva vilka personerna är och inte kunnat veta om dessa har 

erfarenheter av arbete i flerspråkiga barngrupper och om de fyller våra urvalskriterier. 

Valet skulle å ena sidan kunnat ge större variation då möjligtvis tillgång kunde fås till 

personer som arbetar inom olika verksamheter och olika kommuner och då få en bredare 

perspektiv inom ämnet. Å andra sidan skulle det äventyra att det blir förskollärare med 

en viss antal år erfarenheter av arbete i förskolan samt med erfarenhet av arbete i 

flerspråkig barngrupp vilka var våra urvalskriterier.  

Intervjuer är ett vanligt forskningsinstrument inom kvalitativa ansatserna och beskrivs då 

som ett instrument som ger hög svarsfrekvens (Denscombe 2018). Därmed ansågs 

intervjuer som ett lämpligt verktyg för vår undersökning för att få lämpliga svar från de 

valda informanterna. Kihlström (2007) pratar om att nackdelen med en intervju kan vara 

att sakna erfarenhet att intervjua vilket kan det leda till osäkerhet. Det kan påverka de 

följdfrågor som ställs eller leda till att följdfrågor inte ställs (ibid.). Målet i den nuvarande 

studien var att hålla intervjuernas längd till max 30 min. Eftersom olika många följdfrågor 

ställdes till de olika förskollärarna kom intervjuerna omfatta olika tidslängd. Vilket kan 

vara en förklaring till varför intervjuerna omfattade olika tidslängd. Detta ledde även till 

olika stor omfattning på svaren från olika förskollärare. Vi var medvetna att skicka 

frågorna i förväg.  Detta tillvägagångssätt kan ha inneburit både fördelar och nackdelar. 

En fördel är att informanterna har fått tid att fundera kring frågorna och därefter kommit 

med mer utförligare svar. Det är möjligt att förskollärarna har gett det svar som de tror 

forskarna förväntar sig eftersom det kan bli mindre spontana utsagor utifrån vad de 

egentligen tänker.  

Under genomförandet av intervjuerna deltog vi enskild i de första två intervjuerna för att 

sedan delta tillsammans under den tredje intervjun. Detta berodde på den korta tiden som 

vi hade för att genomföra intervjuerna samtidigt som att vi syftatde att fördela de emellan 

oss för att vi ska få lika stort deltagande i processen. Hade vi båda deltagit i intervjuerna 

skulle vi kunnat fördela upplägget i form av att en av oss kunde fokusera på 
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förskollärarnas svar medans den andra kunde få uppsikt över tid och frågor för att se över 

att den inte blev för långa intervjuer som gjorde informanterna trötta. Det kunde bidra 

även till att fler följdfrågor kunde ställas då vi båda skulle närvara och lyssna på deras 

svar på plats. Däremot kunde det leda till att informaneterna blir nervösa när det är två 

personer som intervjuar dem. Detta även i förhållande till aspketen av att en av de blev 

nervös under intervjuns gång. Deltagande av två forksare i den intervjun skulle kunnat 

leda till större nervositet hos informanten.   

Nervositeten av den informanten kan även orsakats av att intervjun har spelats in. En 

möjligt tillvägagångssätt skulle kunnat varit att anteckna för att minska informantens 

nervositet. Dock skulle det innebära att information som samlas in inte skulle varit 

fullständigt samtidigt som att det skulle påverka omfånget av de citat man vill komma åt. 

Detta skulle påverka bearbetningsrocessen då inte möjlighet skulle finnas att komma åt 

de detaljerna av informantens uttalanden jämfört med om det hade spelats in.   

 

Vidare användes i den föreliggande studie en respondentvalidering med syfte att stämma 

av informanternas svar gentemot deras åsikter kring de transkriberade texterna. Hade vi 

inte använt oss av en respondentvalidering skulle det innebära att studiens trovärdighet 

skulle minska då avstämmning av de transkriberade texterna innebar en godkännande av 

att uttalandena har blivit återförda på ett riktigt sätt.  

Hade observationer använts som en metod för denna studie, skulle det kunnat ge större 

information kring hur förskollärarna arbetar med flerspråkighet och barnens sociala 

utveckling. Men då skulle det inte bli möjligt att få syn på deras egna uppfattningar av 

arbetet. Därmed valdes observationer bort som forskningsinstrument. Vidare har 

intervjuerna spelats in också. Detta har gett möjlighet att återgå till informanternas utsagor 

under forskningsprocessen. Inspelning kan dock göra informanterna nervösa och leda till 

att de försöker ge det svar som de tror forskaren förväntar sig (Kihlström, 2007).  
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8.3 Pedagogiska implikationer 

Denna studie bidrar till insikt kring hur förskollärare kan tänka kring barnens 

flerspråkighet för att uppmuntra deras sociala utveckling men även upplysa om hur social 

utveckling påverkar barnens flerspråkighet i relation med andra. Denna studie har gett oss 

insikt i hur barnens sociala utveckling kan uppfattar utifrån deras kroppspråk men även 

de leksituaitoner som de deltar i. Vidare har vi fått en ökad förståelse för hur 

flerspråkighet relateras till barnens sociala utveckling, där barnen växlar språket beroende 

på vem de pratar med. De väljer ofta använda sitt modersmål i samspel med andra som 

kan deras modersmål samtidigt som att de med hjälp av sina kamrater lär sig det 

gemensamma språket på förskolan, svenskan. Vidare har vi fått ökade kunskaper kring 

hur arbetet i en flerspråkig barngrupp kan se ut och hur barnen kan grupperas utifårn 

deraas personlighet, ålder och kunskaper.  

 

Barnens sociala utveckling består av både barnens språkliga uttryck och kroppsspråk, 

vilket visar betydelsen av att vara lyhörd på deras icke verbala kommunikation också. 

Därmed innebär detta att barnens sociala utveckling kan uppmuntras via fysiska lekar där 

utgångspunkten inte alltid behöver vara verbal kommunikation.  Detta visar möjligheter 

för observation av barnens sociala utveckling i både spontana och planerade lekar där 

barnen engagerar sig i olika samspelsaktiviteter med andra.  

En viktig förståelse hos förskollärarna är att barnen använder sig av sitt modersmål när 

de uppmuntras till det vilket kan innebära att pedagoger måste ha större medvetenhet om 

vikten av det egna förhållningssättet gentemot flerspråkighet och därmed om synen på 

den egna rollen för att utveckla barnens flerspråkighet. Pedagogen kan utgå från att 

uppmuntra barnen till samspel både för att de ska lära sig av sina olika språkkunskaper, 

men också för att lära sig bemöta varandras olikheter både vad gäller språk men också 

kultur. Vilket även är ett uttryck för förskolans uppdrag att uppmuntra barnens lärande 

till demokrati.  

En möjlig pedagogisk implikation kan även vara att pedagoger utvecklar en positiv syn 

på barnens olika språk och att de i planeringen av verksamheten utgår från barnens olika 

förutsättningar. Det är även viktigt att vara flexibel i genomförandet av olika aktiviteter 

där barnen kan få utföra en viss aktivitet på flera olika sätt beroende på dess egna villkor. 

Samtidigt anser vi att en betydelsefull insikt är att alltid värdesätta barnens 

språkkunskaper, det vill säga att lyfta både barnens modersmål som viktig för deras 

självuppfattning, men även det gemensamma språket för den framtida utvecklingen och 

socialiseringen i barngruppen.  

8.4 Förslag på vidare forskning  

Det skulle vara intressant att undersöka relationen mellan flerspråkighet och barnens 

sociala utveckling med hjälp av en kombination av observationer och intervjuer, för att 

även se hur förskollärarnas uppfattningar kommer till uttryck i verksamheten. Det hade 

även varit intressant att ge förutbestämda villkor för en aktivitet till förskollärare när de 

ska genomföra en aktivitet, i form av att forskaren lägger förslag hur barnen ska delas i 

grupper och vilken typ av aktivitet som ska genomföras. Då skulle man kunnat observera 

de situationerna och intervjua förskollärarna om deras reflektioner kring det.   

 

Det skulle vara intressant att också undersöka hur flerspråkiga barnens sociala utveckling 

kan relateras till föräldrasamverkan. Intervjuer av föräldrar med barn som har ett annat 
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modersmål än svenska skulle kunnat ge insikt i deras roll i barnens sociala- och språkliga 

utveckling. 
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Bilagor 

Bilaga A: Missiv 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi går nu sista 

terminen på förskollärarprogrammet och ska börja skriva vårt examensarbete. Vårt 

ämnesval för forskning handlar om förskollärarnas uppfattningar av arbetet kring barns 

flerspråkighet och sociala utveckling. 

Vi skulle uppskatta om du skulle vilja delta i vår undersökning i form av en intervju. Den 

är beräknad att ta max 45 minuter. Frågorna som kommer ställas berör kring barnens 

flerspråkighet i relation till deras sociala utveckling. Vi kommer spela in intervjun med 

ljudinspelning. Vi kommer under vår hela forskningsprocess ta hänsyn och följa de etiska 

reglerna kring anonymitet av de intervjuade personerna, sekretess kring den tillskaffade 

informationen samt begränsning av studiens användning inom forskningens ramar.  

 

Vi ser fram emot att få höra av från dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Hamdegyul Hyusein och Gentiana Ramadani  

Mail: 

Hamdegyul Hyusein: ht222bu@student.lnu.se  

Gentiana Ramadani: gg222cw@student.lnu.se  
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Bilaga B: Intervjuguide 

Frågor som berör social utveckling 

1. Vad betyder barnens sociala utveckling för dig? 

2. Hur anser du att barns sociala utveckling relateras till språk? 

3. Hur tycker du att barnen kommunicerar med varandra? 

a. På vilket sätt kommunicerar de flerspråkiga barnen? 

4. Hur anser du att barnets sociala utveckling kan gynna deras självförtroende? 

 

Frågor som berör relationen mellan social utveckling och flerspråkighet 

5. Vilken betydelse, anser du, att barns olika språk har för samspelet i barngruppen på 

förskolan? 

6.  I vilka situationer använder sig de flerspråkiga barnen av sina modersmål på 

förskolan? 

7. När upplevs flerspråkighet som en tillgång respektive hinder i samspelssituationer 

mellan barnen på förskolan? 

8. Vilka skillnader ser du i användning av modersmålet hos barn i olika ålder på 

förskolan?  

 

Frågor som beror arbetet med flerspråkighet och social utveckling  

9.  Hur uppfattar du arbetet i en flerspråkig barngrupp på förskolan?  

 

10. Vad är det viktigaste att tänka på vid planeringen av en aktivitet som syftar att 

främja barnens samvaro i en flerspråkig barngrupp på förskolan? –  

 

a. Delas gruppen in i mindre grupper?  

b. Hur sker indelningen? 

c. Annat som man tänker på? Vad? 

 

11. Hur kan man möjliggöra de flerspråkiga barnens delaktighet i förskolans 

verksamhet?  

 

12. Vilka utmaningar och möjligheter upplever du med arbetet att uppmuntra 

flerspråkiga barnens samspel på förskolan? 

Övrigt: 

13.  Hur många år har du arbetat som förskollärare inom yrket?  
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14. Har du någon specifik utbildning inom barnens flerspråkighet eller barnens sociala 

utveckling? 

 

15. Har du något att tillägga?  

 

 

 

 


