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ABSTRAKT 
 

I denna studie belyser vi ämnet flerspråkighet genom både teorier, tidigare forskning och 
egen empiri. Det främsta syftet är att undersöka vilken plats språken får ta på 
förskolorna och hur de arbetar med barnens språk. Undersökningen sker genom 
intervjuer av lärare på två förskolor som är flerspråkiga, för att se deras arbetssätt och 
syn på flerspråkighet. De övergripande resultaten i studiens empiri är att 
modersmålspedagogen utgjorde det främsta stödet i barnens modersmål och lärarna 
använde sig mycket av iPaden som stöd. När det gäller främjande av barns andraspråk 
var det tydlighet i kommunikationen som lärarna främst förespråkade. Starka egenskaper 
på en flerspråkig förskola ansågs vara att inneha en förståelse för barnen, föräldrarna och 
deras kultur. Däremot såg de inte att deras förskola medvetet arbetade med att föra in 
andra kulturer i verksamheten. Förskolorna upplevde att det var svårt att få föräldrarna 
delaktiga i den pedagogiska verksamheten och menar att det förekommer 
kommunikationssvårigheter. Förskolorna arbetar med att på olika sätt nå fram till 
föräldrarna. 

 

Nyckelord: andraspråk, barn, flerspråkig, förskola, interkulturell, lärande,  modersmål, 
mångkulturell, tvåspråkig 
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1 INTRODUKTION 
 

Under Allmänt utbildningsområde 1 hösten 2010 utförde vi en intervju med en lärare 
på en mångkulturell skola för att undersöka hur arbetet med värdegrunden såg ut. 
Redan här startades ett intresse och fascination hos oss för hur lärare arbetar med 
flerspråkiga barn. Detta har funnits kvar under hela utbildningen och under Allmänt 
utbildningsområde 2 skulle vi skriva en litteraturstudie med utgångspunkt i ett 
teoretiskt perspektiv utifrån kursinnehållet. Då föll det självklara valet på det 
interkulturella perspektivet. Både personliga kontakter och verksamhetsförlagd 
utbildning har bidragit ytterligare till ökat intresse för det pedagogiska arbetet med 
flerspråkighet och mångkulturalitet. Vi finner att lärarutbildningen inte har omfattat 
ämnet tillräckligt för att kunna möta flerspråkiga barn i förskolan, vilket bidragit till 
att vi gjort denna studie för att öka kunskapen inom ämnet. Vi vill utveckla 
kunskapen om hur förskolan på bästa sätt kan möta flerspråkiga barn och ge dem 
bästa möjliga chans till utveckling. Statistiska centralbyrån (2013-11-15) pekar på en 
kraftig ökning av invandring de närmaste åren och det tros bero på en ökad 
asylinvandring, och även en fortsatt arbets- och anhöriginvandring. År 2012 
invandrade 103 059 personer till Sverige som innebär en ökning på cirka 7% jämfört 
med 2011 (Migrationsinfo, 2013-11-15). Detta innebär att förskolan behöver 
kompetens för att kunna möta de barn som kommer till Sverige med ett annat 
modersmål för att de ska få samma chans till utveckling som de med svenska som 
modersmål. Förskolans läroplan säger att verksamheten ska anpassas till alla barn i 
förskolan och att hänsyn ska tas till varje individs behov och förutsättningar, för att 
de ska utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2010). 

 



4 

 

2 BAKGRUND 
 

För att fördjupa oss i det aktuella ämnet har vi tagit del av tidigare forskning, 
litteratur samt information från internet. Det var svårt att hitta svensk forskning inom 
ämnet och därför har vi använt oss av internationella studier. Forskning och litteratur 
presenteras under de olika rubrikerna. I Flerspråkighet finns både information om 
språken och hur de hänger ihop, varför dem är viktiga, olika sätt att se på 
flerspråkighet och vad läroplan och skollag säger. Här redovisas även centrala 
begrepp och vad de betyder, samt syftet med TAKK och vad metoden innebär. 
Under Teoretiskt perspektiv beskriver vi vad interkulturell pedagogik innebär och 
centrala begrepp sätts i ett sammanhang till perspektivet. Rubriken Tidigare 
forskning innehåller vetenskapliga artiklar som kategoriserats och delats in under 
olika rubriker. Här visas på olika sätt att arbeta med flerspråkighet i förskola/skola 
både relaterat till språk och kulturella erfarenheter. Forskning visar även på hur 
hemmet ser på de olika språken och exempel på hur språken kan mötas i hemmiljön. 

 

2.1 Flerspråkighet 
 

Andraspråk är det språk en person lär sig efter sitt modersmål och utgör 
majoritetsspråket i samhället individen lever i, vilket innebär svenska i Sverige 
(Skolverket, 2013). Benckert, Håland och Wallin (2008) skriver att flerspråkiga barn 
använder olika språk i skilda sammanhang, vilket också Ladberg (2003) 
exemplifierar hos en vuxen flerspråkig. Läraren ska se utvecklingen på båda barnens 
språk för att kunna se barnets språkliga utveckling och inte bara det ena (Benckert 
m.fl. 2008). Detta ger i så fall en felaktig utvecklingsbild (a.a.). Flerspråkighet är en 
politisk fråga, vilket innebär en fråga om mänskliga rättigheter (Ladberg, 2003). Det 
är en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål men också att få ta del av det 
språk som dominerar i samhället man lever i, och därför är det nödvändigt att lägga 
grunden till en aktiv flerspråkighet hos barnen (a.a.).  

 

Elmeroth (2008) pekar på att det finns två sätt att arbeta med flerspråkighet, additivt 
eller subtraktivt. En subtraktiv tvåspråkighet innebär att andraspråket är i förgrunden 
och därmed blir förstaspråket lidande. En additiv tvåspråkighet innebär att båda 
språken ses som lika mycket värda och används kontinuerligt (a.a.). Barn i förskolan 
har enligt läroplanen rätt till att få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och 
andraspråk (Skolverket, 2010). Även Skollagen (2010:800) säger att förskolan ska 
medverka till detta (8 kap 10 §, 2013-12-05). Om ett barn har svårt att lära sig ett 
språk beror det oftast på dåliga förutsättningar för det språket och en frånvaro av det 
(Ladberg, 2003). Det kan bland annat bero på för få tillfällen att tala språket och 
negativ reaktion från andra på språket (a.a.). 

 

Det är ovanligt att flerspråkiga barn oavsiktligt blandar språken men däremot är det 
mer vanligt att de avsiktligt blandar eller så kallat växlar mellan språken (Ladberg, 
2003). Detta handlar inte om att barnen inte kan hålla språken isär utan mer om 
strategier eller som författaren uttrycker det ”Man tager vad man haver”. Det innebär 
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att barn tar hjälp av de olika språken och försöker anpassa sig efter situationen för att 
bli förstådda. Exempelvis så kan ett barn börja tala på sitt modersmål men inser att 
ingen förstår, då slänger barnet in ordet: ”Titta!” för att de i omgivningen ska förstå 
budskapet. Det vanligaste är dock att ett ord från ett språk läggs in i ett annat för att 
barnet inte kan ordet på motsvarande språk, och detta gäller båda barnens språk. Det 
kan innebära att vissa företeelser och ord inte finns på barnets modersmål och då 
slänger barnen in det svenska ordet när de pratar sitt förstaspråk. När barnen lärt sig 
behärska mer än ett språk övergår de till att anpassa språk efter person eller 
sammanhang (a.a.). 

 

Olika stöd för att främja barnens modersmål i förskolan är språkpåsar från 
biblioteket, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), IT 
och media, mångkulturella almanackan men även modersmålspedagog, tolk och 
flerspråkig personal (Karlskrona kommun, 2013-12-05). TAKK benämns även som 
tecken som AKK och är en metod för att stödja kommunikation men är inte 
detsamma som det svenska teckenspråket (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2013-12-05). Tecknen används tillsammans med tal och är ett kommunikationssätt 
för hörande personer med en avvikande eller försenad språkutveckling. Metoden 
används ofta till hörande personer med utvecklingsstörning men även till andra 
målgrupper som barn med tal- och språkstörningar, hörselnedsättning och 
invandrarbakgrund (a.a.).  

 

Enligt förskolans läroplan ska föräldrar ges möjlighet att påverka verksamheten inom 
de nationella målens ramar, och därför är det väsentligt att förskolan är tydlig i fråga 
om förskolans mål och innehåll (Skolverket, 2010). Förskollärarna ansvarar för att 
föräldrar ska få möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och att en god 
introduktion ska ges till alla barnen och deras föräldrar. Även fortlöpande samtal 
med vårdnadshavare ska utföras angående barnens trivsel, utveckling och lärande av 
arbetslaget (a.a.). 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 

Både Benckert m.fl. (2008) och Elmeroth (2008) klargör skillnaden mellan 
mångkulturell och interkulturell då mångkulturalitet utgör en mängd människor med 
olika kulturer men där interaktion mellan dessa inte är en självklarhet, utan de lever 
sida vid sida. Däremot talar interkulturellt för en samverkan mellan kulturerna för att 
skapa förståelse och ömsesidig respekt, vilket ses som berikande (a.a.). Karlskrona 
kommun (20131205) har som riktlinjer när det gäller modersmålsstöd i förskolan att 
det ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär en samverkan 
mellan olika kulturer med syfte att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig 
respekt, där alla språk och kulturella perspektiv ska ses som likvärdiga. Förskolan 
ska ta tillvara på de tillgångar barnen och deras familjer har i form av språkliga och 
kulturella erfarenheter (a.a.). 
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2.2.1 Interkulturell pedagogik 
 

En interkulturell pedagogik kan innebära interaktion och kommunikation mellan 
personer med skilda etniska och kulturella bakgrunder som i sin tur kan påverka 
lärandets villkor och kunskapsinnehållet i lärandesituationen (Bergstedt& Lorentz, 
2006). Ett interkulturellt sätt att arbeta med språk och kultur innebär att använda ett 
additivt arbetssätt med barnen och inte ett subtraktivt, då det additiva gynnar 
kunskapsutveckling och ett subtraktivt hindrar (Elmeroth, 2008). En additiv 
tvåspråkighet innebär att båda språken ses som lika värda och används kontinuerligt 
(a.a.). Flerspråkighet i ett interkulturellt sammanhang igenkänns av att det inte finns 
några begränsningar i barnens språktillägnande och språkkunskaperna ses som 
berikande både för personen och samhället (Lahdenperä & Lorentz, 2010). Det finns 
ingen rangordningssyn på olika språk, verksamheten sker genom olika språk och 
präglasav en syn där språk, kultur och identitetsskapande hör ihop. Samt sker 
stöttning av språkutveckling i alla språk och detta är alla lärares ansvar oavsett titel 
(a.a.). Interkulturell pedagogik kan ses som ett övergripande begrepp som innefattar 
interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 
mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning (Lahdenperä, 
2004). Interkulturell kompetens förutsätter att man har öppenhet och förståelse, 
vilket ska leda till en god tvåvägskommunikation mellan personer med olika etniska 
och kulturella bakgrunder. För att lyckas med en sådan relation krävs det att man har 
kunskaper om ”dom andra” (a.a.).  Lahdenperä och Lorentz (2010) menar att en 
viktig del i en interkulturell lärmiljö är att ta vara på barngruppens olikheter och 
utifrån det skapa en gemenskap.  Slutligen poängterar Lahdenperä (2004) att i en 
interkulturell kommunikation är det väsentligt att veta vad vi uttrycker med gester 
och kroppsspråk eftersom det har uppvisats kulturella skillnader i just detta, vilket 
kan leda till missuppfattningar.    

 

2.3 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning vi funnit berör hur läraren använder sig av olika medel i 
förskolan/skolan, interaktion mellan barn och lärare i en mångkulturell miljö, lärares 
känslor gentemot att ta emot flyktingbarn och deras familjer. Även hur föräldrar i 
hemmet prioriterar modersmålet och vilka strategier de har för att gynna detta 

 

2.3.1 Flerspråkighet i förskolan 
 

I tidigare forskning har olika sätt att arbeta med flerspråkiga och mångkulturella barn 
kunnat skådas. Gemensamdel i forskningen är att lärarna sett på flerspråkighet som 
viktig redan i tidig ålder, då förskolan är ett första steg för möjlighet till utvecklande 
av språkkunskaper. Sherris (2011) pekar på samtalet mellan lärare och barn som ett 
medel för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Detta kan göras i form av att 
barnen i sitt berättande tillbes förtydliga, upprepa eller använda bilder/fotografier 
som stöd. Förtydligande görs genom att läraren ber barnet förklara det han/hon sagt 
på olika sätt och upprepning kan te sig i form av att läraren upprepar det barnet sagt 
felaktigt men på rätt sätt, vilket barnet senare i sitt berättande anammat (a.a.). Denna 
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studie fokuserar mer på att utveckla barnens andraspråk. Även Kultti (2013) pekar på 
att lärarens vägledning är viktig genom att ta hänsyn till barns erfarenheter och 
språkliga kompetens i bland annat sångsamlingar, spel och andra sociala 
interaktioner. Läraren använder sig av bland annat kroppsspråk/gester och olika 
föremål i form av bland annat sångkort med bilder (a.a.). Även i denna studie är det 
andraspråket som står i fokus för utveckling.  

 

I en annan studie skapade läraren trygghet för barnen genom att lära sig enkla ord på 
modersmålet som förekommer i barnets vardag, vilket görs genom att ta hjälp av tolk 
och översättare för att underlätta kommunikationen (Szente, Hoot & Taylor, 2006). 
Studien lägger även stor fokus på att möta barnen genom lekfulla och praktiska 
aktiviteter (a.a.). Kultti (2012) pekar på att förskolan är första steget för barnen att få 
möjlighet till att få språkkunskaper från tidig ålder och belyser hur viktigt samspelet 
är mellan lärare, barn och föräldrar för barnens språkutveckling. Kunskaper om 
barnens språk och kulturer kan fås genom möten med barn och föräldrar, som sedan 
används för att planera lärandetillfällen då läraren tar utgångspunkt från deras 
tidigare erfarenheter. Användning av barns modersmål har visat sig väldigt sparsam 
på förskolan och förekommer främst vid lämning och hämtning i en interaktion 
mellan föräldrar och barn (a.a.). Hyltenstam, Axelsson & Lindberg (2012) 
forskningsöversikt visar på en ytterst liten möjlighet att elever i 
utbildningssammanhang får chans att använda sitt förstaspråk, trots att Sverige är 
unikt i sitt erbjudande av modersmålsundervisning. Forskningsöversikten pekar på 
att detta är ett stort problem trotts att mångkulturell utbildning utformats i Sverige 
med likvärdiga möjligheter för alla elever. Alla individuella möjligheter ska tas 
tillvara på, vilket innebär att kunskapsutveckling ska få ske på det starkaste språket 
(a.a.). 

 

Szente m fl.(2006) skriver att allteftersom det kommer fler flyktingar till USA så 
ökar även antalet flyktingbarn i förskolor/skolor. Alla barn är unika och hanterar 
livserfarenheter och nya miljöer på olika sätt, och de kan ha olika erfarenheter och 
varit med om eventuella trauman. I studien uppmärksammades det att ett barn 
vägrade kommunicera med ett annat. Kommunikationsproblem mellan barn med 
samma kulturella bakgrund i studien visade sig bero på klasskillnader i kulturen. 
Efter att ha genomfört intervjuer med lärare har det framkommit att många lärare inte 
känner sig inte beredda på att ta emot flyktingbarn och deras känslomässiga stress. 
Det framkom även i forskningen att föräldrar inte anser att det är nödvändigt för 
lärarna att veta varför familjen lämnade sitt hemland. Utan att lärarna endast får prata 
med barnen om deras bakgrund om barnen själva tar upp det. Det betyder att en 
lärare inte alltid har någon bakgrundsinformation om barnet och kan känna sig 
överväldigad (a.a.). 

 

2.3.2 Flerspråkighet i hemmet 
 

I artiklarna framgår olika anledningar till föräldrarnas invandring och deras olika sätt 
att se på och använda språken i hemmet. Kang (2013) utför sin studie med frivilliga 
immigrerade koreaner i USA som är högutbildade och har en stark känsla för sitt 
modersmål och lägger stor vikt vid att föra vidare det till sina barn som är födda i det 



8 

 

nya landet. Även i Liang (2012) studie lägger de kinesiska invandrarna som bor i 
Australien stor vikt vid att barnen ska lära sig sitt modersmål mandarin. Däremot 
visar Yazici, Ilter & Glover (2010) två sidor av hur turkiska immigranter i Tyskland, 
Australien och Norge använder språk i hemmiljön. Det ena sättet att använda språk 
på var de som använde både sitt modersmål och andraspråk lika mycket och det 
andra sättet var de som la stor vikt vid andra språket i hopp om att barnen effektivt 
skulle utveckla detta. Konsekvensen menar forskarna kan bli att barnen tappar sitt 
modersmål när de inte får något stöd av det i hemma under unga år och det tyder på 
föräldrarnas okunskap i vikten av modersmålets roll i deras barns utveckling av 
andraspråket. Forskningen visar även på att kunskapen i modersmålet kan påverka 
läsutvecklingen i andraspråket och menar att föräldrar måste bli informerade om hur 
viktig användningen av modersmålet i hemmet är för barnens utveckling av 
andraspråket (a.a.). 

 

Liang (2012) studie fokuserar delvis på observationer av lek mellan förälder och barn 
där föräldern i leken uppmuntrar barnet (född i nya landet) att använda sitt 
modersmål. Detta görs genom att föräldern i leken benämner olika material på 
mandarin och att barnet imiterar detta, vilket senare fångas upp av barnet i leken. 
Barnet i studien var mer bekväm med engelskan än mandarin och valde det som 
första språk för att kommunicera med sin pappa, men när han införde mandarin 
följde barnet med så gott det gick, men övergick till engelskan när det blev för svårt 
(a.a.). I Kang (2013) studie spelade familjerna in konversationer med barnen i 
hemmet i vardagliga sammanhang, vilket sedan följdes upp med korta intervjuer av 
föräldrarna. Föräldrarna hade svårt att uttrycka känslor på engelska vilket var en 
anledning till att de använde koreanska hemma och genom detta visas språket som en 
identitetsmarkör. Ett annat skäl som angavs till att modersmålet mestadels användes i 
hemmet var att många familjer övervägde att återvända till Korea i framtiden. Detta 
blev i sin tur ett stort motiv till stärkt modersmålsanvändning i hemmet.  Kritik mot 
den egna forskningen sker även då det är en liten grupp som undersöks och en 
efterlysning efter mer konkret empirisk forskning önskas angående att främja 
tvåspråkighet (a.a.). 

 

2.3.3 Kulturers plats i förskola/skola 
 

Genom aktiviteter socialiseras barnen in i skolans kultur. Detta kunde Björk-Willén 
och Cromdal (2009) se i barnens fria lek då de använde sig av modersmålet eller sitt 
andraspråk beroende av den kultur leken speglade. I en lek som innehåller roller som 
lärare och barn så antog barnen endast sitt modersmål när det inte kunde behärska 
andraspråket eller när känslorna tog vid. I Artikeln framkommer det även att i 
aktiviteter som spel utforskar barnen begrepp, språk och sociala samspel med andra, 
vilket i sin tur kan användas som ett hjälpmedel för läraren för att stödja barnens 
språkutveckling (a.a.). Kirova (2010) förespråkar en ”kulturfri” syn på lek då barn på 
en mångkulturell förskola kunde få in sina kulturella erfarenheter i samma lek som 
fångades upp med hjälp av barnens intressen. Alla barn kunde visa på en erfarenhet 
från sin kultur i en lek baserad på tebjudning, och tillsammans med värde på 
kulturella erfarenheter blandades modersmålsläraren kontinuerligt in i verksamheten 
för att stärka barnens förstaspråk. I denna forskning skulle integrering ske med hjälp 
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av kontinuerlig användning av modersmål och med erkännande av allas kulturer i 
gemensamma lekar, vilket sedan medförde ett erkännande och uppskattning av varje 
barns kultur och språk (a.a.). Det visade sig att barnen har en roll att hjälpa varandra i 
sociala interaktioner genom att upprepa, översätta, förklara och ge stödord, samt 
använda kroppsspråk och uttryck för att försöka få den andra att förstå (Kultti, 2012). 
Hon menar även att barnen observerar och läser av varandra och efter hand tar de till 
sig komplexa verbala och icke verbala sociala dialoger som förekommer i 
barngruppen. Viljan att bli accepterad i barngruppen visade sig motivera barnen att 
utvecklas inom dessa områden (a.a.). 

 

2.4 Sammanfattning 
 

För att barn ska kunna få så god utveckling som möjligt behöver dem bli erbjudna att 
uttrycka sig på båda språk. Att bara få uttrycka på ett språk kan ge en felaktig 
utvecklingsbild (Benckert m.fl. 2008). Ladberg (2003) skriver att det är en mänsklig 
rättighet att både få använda sitt modersmål och språket som dominerar i det 
samhälle man lever i. Detta är nödvändigt för att få en aktiv flerspråkighet (a.a.). 
Centrala begrepp är additiv och subtraktiv tvåspråkighet (Elmeroth, 2008). I en 
additiv tvåspråkighet är båda språken lika mycket värda och får ta lika stor plats 
(a.a.). Ett annat centralt begrepp är språkväxling som innebär att barn blandar sina 
språk (Ladberg, 2003). Oftast görs det medvetet och är en strategi för att göra sig 
förstådd, eller kunna uttrycka sig när ett visst ord inte finns i barnets ordförråd på det 
aktuella språket (a.a.). Olika stöd för språken kan varan TAKK, språkpåsar, digitala 
medier, modersmålpedagog, tolk och flerspråkig personal (Karlskrona kommun, 
2013-12-05). Enligt Szente m.fl. (2006) känner lärarna en osäkerhet när det gäller att 
ta emot flyktingbarn och ett skäl till detta är att de inte alltid har någon 
bakgrundsinformation om barnet. Interkulturellt perspektiv talar för en samverkan 
mellan kulturer för att skapa förståelse och ömsesidig respekt, och ses som berikande 
(Benckert m.fl. 2008, Elmeroth, 2008). Centralt begrepp när det gäller att arbeta 
interkulturellt med språk är additivt tvåspråkighet (Elmeroth, 2008). I ett 
interkulturellt sammanhang hör språk, kultur och identitetsskapande ihop 
(Lahdenperä & Lorentz, 2010). En interkulturell kompetens innebär öppenhet och 
förståelse som ska ge en god tvåvägskommunikation mellan personer med olika 
etniska och kulturella bakgrunder, vilket även kräver att man har kunskaper om 
varandra (Lahdenperä, 2004). Överlag visade forskningen i förskola/skola att det 
främst var andra språket som främjades och första språket användes ytterst lite i 
utbildningssammanhang (Hyltenstam m.fl, 2012, Kultti, 2013, Sherris, 2011). I 
hemmen finns olika sätt att se på språken och användandet av dem och det kan 
eventuellt medföra konsekvenser för båda språken och dess utveckling. Yazici m.fl. 
(2010) säger att en konsekvens som kan bli är att barn som inte får stöd i sitt 
modersmål i hemmet kan tappa det. Kunskapen i modersmålet kan påverka 
utvecklingen av andraspråket (a.a.). Hur barn använder sina språk i leken speglar den 
kultur aktiviteten baseras på (Björk- Willén & Cromdal, 2009). Ett annat sätt att se 
på leken förespråkar Kirova (2010) är en ”kulturfri” syn på lek vilket kan bidra till 
att barnen får föra in sina erfarenheter i en gemensam aktivitet. Detta erkännande av 
kulturer bidrar till att se likheter istället för olikheter (a.a.).  
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3 SYFTE 
 

Vårt syfte med denna studie är att uppmärksamma och belysa flerspråkighet genom 
att visa exempel på hur lärare bemöter flerspråkighet och mångkulturalitet. Under 
undersökningen strävar vi efter att visa på framgångsfaktorer som främjar barnens 
språk i förskolan och eventuella svårigheter som kan påträffas. Vi vill även 
synliggöra pedagogens roll gentemot kontakten med hemmet samt föräldrarnas roll i 
barnens utveckling av språken. Syftet är att ta reda på hur pedagogerna ute möter 
barnen i deras utveckling gällande både modersmålet och andraspråket. Vi ska 
undersöka hur två flerspråkiga förskolor planerar sin verksamhet i en mångkulturell 
miljö och vilken plats språken får ta. Vi vill belysa dessa aspekter genom ett 
interkulturellt perspektiv och centrala begrepp.  

 Hur får barnen möjlighet att använda sina språk och kulturella erfarenheter i 
förskolan? 

 Hur ser samarbetet med hemmet ut? 

 Hur bemöter lärarna ett flerspråkigt barn den första tiden på förskolan? 
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4 METOD 
 

I detta kapitel redogör vi för den metod vi använt oss av för att undersöka vårt syfte 
och frågeställningar. Under Urval beskrivs valet av förskola och intervjupersoner 
och grunderna till detta. I Undersökningsmetoden redovisar vi för den valda metoden 
och argumenterar för dess fördelar. Under Tillvägagångssättet beskriver hur vi 
genomförde intervjuerna och upplägget samt hur insamlingen av material gick till. 
Därefter redogör vi Metodkritiker som uppstått under insamlingen av empirin samt 
dess reliabilitet. Sedan beskriver vi i Bearbetning av material hur vi sammanställde 
materialet vi samlat in och hur detta redovisas. Kapitlet avslutas med 
Forskningsetiska principer där vi visar medvetenhet om de rättigheter och 
skyldigheter som gäller. 

 

4.1 Urval 
 

Den empiriska undersökningen ägde rum på två mångkulturella förskolor som ligger 
i samma område, vilket betyder att dem följer samma riktlinjer. Båda förskolorna 
består av två avdelningar småbarn (1-3 år) och syskon (3-5 år). Antal intervjuade 
lärare är fem stycken, varav fyra har svenska som modersmål, och en har ett annat 
modersmål i förhoppning om att få ett bredare resultat. För att få mer information om 
modersmålsstöd intervjuade vi även en modersmålspedagog som arbetade på båda 
förskolorna. Vårt val av förskolor baserades på personliga kontakter och erfarenheter 
från verksamhetsförlagt utbildning. Vi anser att vi på grund av det gjort ett behändigt 
och lättillgängligt urval till vår studie. Genom detta val visste vi att det förekom 
flerspråkighet på förskolan. Genom personliga kontakter fick vi tips att ta kontakt 
med en lärare som har ett annat modersmål än svenska, vilket resulterade att studien 
genomfördes på två förskolor istället för en. 

 

Under insamlingen av empirin förekom det bortfall på grund av sjukdom bland 
lärarna på förskolorna. Från början var tanken att vi skulle intervjua åtta stycken 
lärare men på grund av bortfall som nämnts ovan genomfördes fem intervjuer. De 
svar vi fick av de fem lärarna som deltog gav ett tillräckligt omfångsrikt material för 
att kunna genomföra vår studie. 

 

4.2 Undersökningsmetod 
 

Metoden vi valde var kvalitativa intervjuer. Denna form av intervju innebär att ställa 
öppna frågor och ger möjlighet till bredare svar (Patel & Davidson, 2003). Även 
Løkken och Søbstad (1995) beskriver potentialen att fånga den intervjuades 
perspektiv och formulering som en positiv egenskap av detta intervjusätt. Det ger 
valmöjligheten att kunna inrikta sig på vissa detaljer som dyker upp under samtalen, 
vilket kan bidra till att ge en bättre helhetsbild än vid enkätundersökning (a.a.). Vi 
tror att detta val kan främja vår undersökning eftersom vi och den intervjuade alla 
blir medskapare i samtalet. Vi valde denna metod för att vi anser att den passar bäst 
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eftersom det ger oss möjligheten att under intervjun ändra ordning på frågorna, 
komma på följdfrågor, samt få möjlighet till att klargöra otydliga svar. Dessa 
egenskaper ser även Løkken och Søbstad(1995) som positiva för denna metod. 

 

4.2.1 Tillvägagångssätt 
 

Frågor till intervjuerna formulerade vi med stöd från syfte och frågeställningar. 
Sedan strukturerades frågorna i bästa möjliga mån efter att få neutrala frågor i början 
och slutet på intervjun. Detta menar Patel och Davidson (2003) är bra att använda 
som uppvärmningsfrågor och avslut. Løkken och Søbstad (1995) anser att det är bra 
att börja intervjun med att använda bakgrundsfrågor. Dessa bakgrundsfrågor börjar 
intervjun med och vi ser dem som neutrala och som en uppvärmning innan de 
aktuella frågorna för undersökningen kommer. När frågorna var sammanställda tog 
vi kontakt med en tidigare verksamhetsförlagd utbildning och en annan närliggande 
förskola via telefon och bokade in tider för att få utföra intervjuerna. Innan 
inspelningen påbörjades informerade vi om de forskningsetiska principerna (vilket 
redogörs i 4.4) och att vi följer dessa. I samband med samtalet tydliggjordes i korthet 
vårt syfte och ungefärligt tidsperspektiv på varje intervju. Vi satte oss med de fem 
närvarande lärarna på verksamheten i enskilt rum med en i taget och gick igenom 
våra intervjufrågor. Vi valde att inte ställa någon bakgrundsfråga om utbildning då 
detta kan uppfattas som en maktfråga då barnskötare just nu i Karlskrona kommun är 
under process att minskas för att öka antalet förskollärare i verksamheterna. Detta 
poängterar Patel och Davidson (2003) som en faktor som kan färga samtalet vilket 
kan vara svåra att sedan överbygga, och som kan påverka den intervjuades svar. 
Eftersom syftet är att undersöka hur språken får ta plats i förskolan så informerade vi 
de intervjuade om detta syfte, och poängterade deras betydelse att ge oss bidrag till 
vår undersökning. Detta är moment som bör ingå i en intervjuundersökning (Patel & 
Davidson, 2003). Samtalen registrerades med hjälp av ljudinspelning via två 
mobiltelefoner för att minska risken för försvinnande av data. Genom att spela in 
samtalen så kunde vi koncentrera oss på att ställa bra frågor/följdfrågor, lyssna 
ordentligt på svaren, ha ögonkontakt med personen som svarar och få hjälp med att 
tolka svaren genom kroppsspråk och gester. Den intervjuade får största fokus och 
bekräftelse på lyssnande, vilket skapar tillit till den som intervjuas (Løkken & 
Søbstad, 1995). Även den intervjuade personens svar blir exakt registrerade till 
skillnad från intervju som baseras på att antecknade svar (Patel & Davidson, 2003).  

 

4.2.2 Metodkritik 
 

En nackdel Patel och Davidson (2003) finner med inspelade intervjuer är att de 
måste skrivas ut i efterhand och kan kosta tid exempel en timmes intervju kan ta upp 
till ca fyra till sex timmar att skriva ut. Bandspelarens närvaro kan även påverka de 
svar den intervjuade ger. Det är ofta inga problem att få använda en bandspelare 
under intervjun men det brukar ofta hända något mer efter att bandspelaren stängts 
av. Personerna blir mer spontana och känslan av att framstå som till exempel logiska 
och förnuftiga kan minska (a.a.). 
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Intervjuerna tog längre tid än planerat då följdfrågor uppkom och fördröjde den 
beräknade tiden. Även sammanställandet av materialet tog lång tid trots att vi valde 
bort att skriva ner intervjuerna ordagrant, utan plockade ut och kategoriserade delar 
som kunde passa in till vårt syfte med undersökningen. Vi hade sorterat 
intervjufrågorna efter syftesfrågorna för att underlätta bearbetningen av material. 
Trots detta upptäckte vi att svar på andra frågor kunde relateras till andra syftesfrågor 
än de tänkbara, vilket även detta kostade tid. Även att intervjuerna utfördes i enskilda 
rum passerade antingen föräldrar, städerska eller personal ett flertal gånger under 
samtalen, vilket också fördröjde tiden ytterligare. Med tanke på de öppna frågor vi 
hade var svaren ibland svåra att tyda och kunde uppfattas olika av oss eftersom en av 
oss har en tidigare insyn i en av verksamheterna. Vi påträffade svårigheter i att läsa 
ut svarens innehåll utan att tolka och fick hela tiden påminna varandra om detta. 
Vissa av våra frågor uppfattades svåra att förstå av de intervjuade, vilket ledde till att 
vi under bearbetningen av material inte upplevde att vi fick svar på den aktuella 
frågan. Vi upptäckte att svaren kunde finnas under andra frågor, vilket också bidrog 
till att bearbetningen tog tid. Frågan som upplevdes svårast att förstå var om 
förskolan jobbar med integrering av andra kulturer, vilket de flesta förstod som att 
föra in andra traditioner i verksamheten. Vårt syfte med frågan var att se om de 
arbetar efter ett interkulturellt förhållningssätt. Orsaken till detta missförstånd tror vi 
beror på otydlig frågeställning och att begreppet kan vara främmande, då vi genom 
följdfrågor försökte förtydliga syftet med frågan. 

 

Med tanke på den smala omfattning av förskolor och lärare som medverkar i 
undersökningen kan inte det resultat som framkommit räknas som en generell bild av 
mångkulturella och flerspråkiga förskolor i Sverige. Däremot kan resultat tas tillvara 
av de som ser likheter eller uppfattar aspekter de tidigare inte varit medvetna om. 
Vilket kan öppna upp nya dörrar eller ge ett bredare perspektiv på arbetet med 
flerspråkiga barn. 

 

4.3 Bearbetning av material 
 

Eftersom vi har använt oss av ljudinspelning så kan intervjuerna skrivas ut i 
efterhand. Ett bearbetningssätt som även Løkken och Søbstad(1995) nämner. Vi 
skrev ner det relevanta för vårt syfte som framkom under intervjuerna. Vi valde att 
göra detta eftersom att ordagrant skriva ner allt hade tagit betydligt längre tid, och 
hade tillfört mycket information som förmodligen inte hade använts. Vi började med 
att skapa resultatrubriker och underrubriker utefter våra syftesfrågor för att lättare 
kunna sortera och kategorisera deras svar. Efter detta bearbetade vi rubrik för rubrik i 
resultatdelen. Tittade på likheter och olikheter i svaren under rubrikerna för att 
plocka in det mest relevanta i resultatet. Vi försökte börja varje rubrik med det som 
var mest väsentligt. 
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4.4 Forskningsetiska principer 
 

Europakonventionens skydd för det mänskliga rättigheterna som talar för att skydda 
personlig integritet och kränkningar i forskning (Vetenskapsrådet, 2013-11-19). 
Innan intervjun informerade vi den intervjuade och bad om samtycke att få spela in 
samtalet. Informationen bestod av att nämna den konfidentiellitet som gäller. 
Konfidentiell innebär att personens identitet är skyddad i vår undersökning och vårt 
examensarbete (Patel & Davidson, 2003). 

 

Vi har tagit del av vetenskapsrådets och litteraturens etiska aspekter och tagit hänsyn 
till detta i vårt arbete och den empiriska undersökningen. 
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5 RESULTAT 
 

Vårt syfte med denna undersökning var att se hur barnen kan få möjlighet att 
använda sina språk och kulturella erfarenheter i förskolan. Vi vill visa goda exempel 
på detta. Hur samarbetet med hemmet ser ut granskas även och hur förskolan kan 
bemöta ett nytt flerspråkigt barn. Under rubriken Språkmöjligheter i förskolan 
redogör vi för hur modersmålet och andra språket bemöts i förskolan, samt 
svårigheter lärarna kan möta och egenskaper de ser som starka. I Integration av 
kulturer beskriver vi hur barnens kulturella erfarenheter får ta plats i verksamheten. 
Under Samarbete med hemmet visar vi hur samverkan mellan lärare - hemmet och 
modersmålpedagog – hemmet ser ut. I Mottagande av ett nytt flerspråkigt barn ges 
exempel av förskolorna hur mottagandet av främst barnen och föräldrarna kan se ut.  

 

5.1 Språkmöjligheter och svårigheter i förskolan 
 

En lärare uttrycker att det är svårt att anpassa aktiviteter så att allas modersmål får ta 
plats och talar för att jobba med ett språk i taget, vilket två andra lärare också håller 
med om men tycker att det ska ske i mindre grupper. Detta menar de leder till att 
kunna ge barnen mer tid och att det är lättare att leda aktiviteten och se om barnen 
förstår. En lärare drog en parallell till hur det är att jobba med språk i en förskola 
med barn som har svenska som modersmål, och menade att språket är lika viktigt att 
arbeta med både på en flerspråkig förskola som på en enspråkig. Detta är viktigt att 
tänka på då det är lätt att se skillnader i hur förskolor arbetar än likheter. 

 

5.1.1 Modersmål 
 

Alla lärarna nämner att det största stödet i barnens utvecklande av modersmål på 
förskolan sker med hjälp av en modersmålspedagog. Denne har tid på varje förskola 
en dag i veckan. Modersmålspedagogens roll kan se olika ut beroende av förskolans 
behov och arbetssätt. Modersmålspedagogen jobbar med det som är aktuellt på 
förskolan i nuläget. Detta kan innebära att hon sjunger samma sånger med barnen 
som förekommer på förskolan men på barnens modersmål, utför samma 
aktivitet/experiment som förskolan gjort tidigare i veckan men på modersmålet. 
Syftet med detta är att de barn som inte förstod tidigare får möjlighet till kunskapen 
med hjälp av sitt modersmål. Ett annat sätt för modersmålspedagogen att stödja 
modersmålet är att vara delaktig i aktiviteten genom att finnas vid sidan om och 
hjälpa barnen samtidigt vid behov. Modersmålspedagogen pratar inte bara 
modersmålet med barnen utan kopplar både föremål, svensk benämning och 
modersmålsbenämningen för att göra ordet mer konkret och skapa ett samband 
mellan det svenska språket och vad det heter på modersmålet. 
Modersmålspedagogen förespråkade även att finnas i verksamheten hos barnen och 
föra spontana samtal med dem under den tid hon befinner sig på förskolan. Med de 
äldre barnen kan modersmålspedagogen med hjälp av modersmålet se vilka 
kunskaper barnen behärskar på sitt modersmål och använda detta som grund för att 
överföra/koppla kunskapen till det svenska språket. 
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De flesta förskollärare förespråkar iPaden som ett bra hjälpmedel där appar på 
barnens modersmål kan användas. Möjligheter att använda internet och hemsidor på 
barnets modersmål ses också som ett verktyg för att stödja modersmålet. Böcker och 
bokpåsar på både modersmål och svenska lånas på biblioteket. En lärare poängterar 
att barnen ska få se sitt språk. Andra sätt att möta modersmålet på är att lärarna lär 
sig enstaka ord som de använder med barnen, visar intresse och frågar vad ord heter 
på modersmålet. På en av förskolorna hade lärarna bett modersmålspedagogen om 
hjälp för att kunna ha bokstäver och siffror på barnens skriftspråk synligt på 
förskolan för dem. Däremot påpekar lärarna att det främst är svenskan som de vill att 
barnen ska använda på förskolan och modersmålet hemma och tillsammans 
modersmålspedagog. Skäl som anges till detta är bland annat att skapa gemenskap, 
undvika grupperingar och konflikter. 

Det är ju klart att vi vill att barnen ska prata svenska… för det är ju svenska vi 
ska prata här så att vi också vet vad de säger, och att de andra barnen också 
kommer med. Annars så blir det ju att de håller ihop hela tiden för att det är bara 
dem som kan det språket. Då kan det ju bli konflikter… (Lärare 2) 

 

5.1.2 Andraspråk 
 

Tydlighet i kommunikationen är ett återkommande svar hos samtliga lärare när 
frågan kommer till hur de främjar barnens andraspråk. Mer detaljerat menade de att 
det svenska språket används i konkreta sammanhang med stöd av material, 
kroppsspråk och TAKK. Bilder, böcker, sångpåsar, flanosagor, sagopåsar och 
digitala hjälpmedel är det material de använder som stöd för att främja det svenska 
språket. Det fanns även ett språkrum på en av avdelningarna som är inriktat på tal- 
och skriftspråket där de vill skapa en mötesplats för svenska språket. Där finns foton 
på barnen, deras namn, böcker, bokstäver av kakformar och alfabetet med bild på 
föremål och bokstav. Planer finns även på att införa barnens namn på deras 
modersmål. I intervjuerna framkom även att alla såg det väsentligt att sätta ord på allt 
de själva och barnen gör men det rådde delade meningar beroende på vilken 
avdelning de tillhörde hur rikt ordförråd som ska användas. De som arbetade med de 
yngsta barnen på förskolan menade att de tänker på att använda ett enkelt och tydligt 
språk medan de som jobbade med de äldre barnen medvetet använder ett rikt 
ordförråd. De på den äldre avdelningen menade att tydlighet i kommunikationen är 
viktig men de utesluter inte svåra ord för att utnyttja/utmana barnens goda 
inlärningsförmåga av språk som finns i tidig ålder. Flera lärare leder barnen i den 
grammatiska utvecklingen istället för att rätta deras fel direkt och menar huvudsaken 
är att barnen talar även om det inte blir grammatiskt rätt. På förskolorna används 
främst andraspråket men en lärare gav exempel på att ha en öppen och positiv 
inställning till barn som varit avvaktande i sitt språk och börjar tala sitt modersmål. 
Det mest betydelsefulla är att barnet vågar öppna och uttrycka sig gentemot andra för 
att kunna fortsätta sin språkliga utveckling och efter hand gå över till att prata 
svenska. Som vi tidigare nämnt ska barnen prata svenska så gott de kan men 
förekommer det att barnet stundtals blandar språken menar modersmålspedagogen 
att lärarna ska acceptera det och ha tålamod med det. Det är bara en tidsfråga till att 
språket kommer.  
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5.1.3 Upplevda svårigheter i en flerspråkig förskola 
 

I intervjuerna upplevde de flesta lärarna att det främsta problemet som uppstår är 
konflikter mellan barnen. Största anledningen till detta är att det uppstår missförstånd 
då barnen talar olika språk eller uttrycker sig fel på svenska. Även konflikter på 
samma modersmål kan förekomma. Andra orsaker till konflikter som förekommit 
har även varit på grund av rasism. Rasism kunde ske då en kultur ansågs ha lägre 
status än andra vilket visades genom att barnen tittar snett och fnyser åt de som 
tillhör denna kultur. När konflikter uppstår är det viktigt som lärare att ingripa direkt 
och medla. Svårigheter som lärarna upplever är att de inte alltid kan medla när dem 
inte förstår vad barnen sagt och om barnets andra språk inte är tillräckligt för att 
kunna förklara händelsen. De flesta lärarna som deltog i studien visade på en saknad 
på modersmålspedagog i alla språk då det bara finns tillgängligt i de största språken. 
De största språken på dessa förskolor det vill säga de språk majoriteten av barnen på 
dem här förskolorna är arabiska, somaliska och persiska. Men endast en lärare 
nämnde att det är svårt att se hur mycket barnen kan när dem inte behärskar det 
svenska språket fullt ut, då de eventuellt kan mer än de kan uttrycka på sitt 
andraspråk.  

 

5.1.4 Starka egenskaper i en flerspråkig förskola 
 

Det som ansågs som starka egenskaper i en flerspråkig förskola var delade. De mest 
gemensamma som sades var vikten för förståelse gentemot både barnen, föräldrarna 
och deras kulturer. Andra starka egenskaper var tydlighet, tillförande av lugn och 
trygghet, humor, tålamod, ge barnen tid till att utvecklas och inte ge sig samt lyssna 
på dem. Medvetenhet om hur viktigt det är att sätta ord på det barnen säger och gör i 
situationer och att prata mycket med både barnen, föräldrarna och varandra. En lärare 
tillskriver sin positiva inställning som en stark egenskap och detta gör att hon ser 
möjligheter istället för hinder.  

 

5.2 Integration av kulturer 
 

Alla lärare utom en anser att förskolan inte jobbar medvetet med att föra in andra 
kulturer i verksamheten. Men lärarna visar intresse för barnens kulturer, språk, 
traditioner, och högtider genom spontana samtal och frågor. En lärare tycker att 
förskolan pratar med barnen om att alla är olika och kan komma från olika delar av 
världen, men alla är lika värda. Denna lärare menar även på att det sker utbyte 
mellan kulturer då vi informerar om vår kultur och de om sina.  De har skett tillfällen 
då förskolan har bjudit in barnens föräldrar till förskolan för att baka både 
kanelbullar och pepparkakor. Syftet med detta är att dem ska få ta del av den svenska 
kulturen och detta ledde till att föräldrarna bjöd på och pratade om bakverk som är 
typiskt för deras kulturer. Endast en lärare påpekade detta som ett problem och att 
det är något som de behöver jobba med.  
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5.3 Samarbete med hemmet 
 

Kontakten med föräldrarna på en flerspråkig förskola upplever lärarna är annorlunda 
då det kan förekomma andra kommunikationssvårigheter än på en förskola med 
föräldrar som har svenska som modersmål. I samverkan med hemmet kan fokus 
ligga på andra annat än saker som kan vara självklara på andra förskolor. Förskolan 
kan behöva ta till andra hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. 

 

5.3.1 Lärare – hemmet 
 

Tre av fem lärare uttrycker i intervjuerna att det förekommer 
kommunikationssvårigheter mellan lärare och föräldrar. Problematiken de uttrycker 
som exempel på svårighet att förmedla syftet med den pedagogiska verksamheten. 
Den vardagliga kommunikationen som uppstår mellan lärarna och föräldrarna vid 
hämtning och lämning är ofta korta. När lärarna vid dessa tillfällen behöver ge viktig 
information kan de ibland känna att de tvingar på föräldrarna den. Orsaken till detta 
tror lärarna beror på att föräldrarna undviker att prata med lärarna på grund av att de 
inte behärskar språket.  

 

Metoder förskolorna använder för att kommunicera med föräldrarna är med hjälp av 
kroppsspråk, enkla ord på deras modersmål och bilder på vad barnen har gjort på 
iPaden. Dokumentationen som är synlig på förskolan består av mycket bilder och lite 
text på grund av de språksvårigheter som kan förekomma. När föräldrarna blir 
kallade på utvecklingssamtal är bildspel ett vanligt stöd under samtalets gång.  

 

Fyra av fem lärare tycker inte att föräldrarna är delaktiga i den pedagogiska 
verksamheten. Många uttrycker att föräldrarna mycket tacksamma för att deras barn 
får vara på förskolan och det viktigaste är att de mår bra. Tre lärare nämnde att 
förskolan och föräldrarna kan ha olika syn på verksamheten och dess syfte då till 
exempel vissa kan se förskolan som barnpassning där barnen ska leka och ha roligt. 
Alla föräldrarna förstår inte lärandet i aktiviteter och lärarnas roll. En lärare har 
uppfattat att föräldrarna tycker att förskolan erbjuder barnen för lite. Hon menar på 
att i andra länder börjar barnen skolan redan vid fyra års ålder och att förskolan ska 
vara mer lik skolverksamheten och att barnen ska lära sig läsa och räkna. Ett sätt att 
involvera föräldrarna i den pedagogiska verksamheten är att informera och 
tydliggöra aktiviteter och dess syften för föräldrarna. Många föräldrar medverkar inte 
på föräldramöten därför behöver förskolorna hitta olika sätt för att få in dem i 
verksamheten. Detta kan ske genom att bjuda in föräldrarna i den vardagliga 
verksamheten och göra något tillsammans med sitt/sina barn. Lärare 5: 

 

 Vi ska snart ha pepparkaksbak med barn och föräldrar, då de bjuds in och det är 
ett sätt att försöka involvera föräldrarna i verksamheten under mer informella 
former… detta blir mer avslappnat än att ses på föräldramöten.  
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5.3.2 Modersmålspedagog – hemmet 
 

Modersmålspedagogen har inte jättemycket kontakt med föräldrarna på 
föräldramöten med mera. När möjlighet finns/behövs informerar hon dem hur 
betydelsefullt det är för deras barn att dem pratar sitt modersmål hemma och inte 
svenska. Hon menar att många föräldrar vill hjälpa sina barn att komma in i det 
svenska samhället fortare genom att prata svenska hemma. om barnen inte får 
kommunicera på sitt modersmål kan dem förlora det, vilket kan leda till att barnen 
inte blir två språkiga. En annan negativ påverkan med detta menar 
modersmålpedagogen att det blir ytterligare ett språk till att lära sig för barnen, det 
vill säga tre språk. Dessa tre språk menar modersmålspedagogen är förskolans 
svenska, hemmets svenska och modersmålet. Detta kan försvåra barnens 
språkinlärning då dem får svenskan på två olika sätt/dialekter med olikheter i uttal. 
Det är viktigt att barnen är trygga i sitt modersmål för då klarar de sig bättre i det 
svenska språket eller andra språk.  

 

5.4 Lärarnas mottagande av ett flerspråkigt barn 
 

Lärarna tycker att det är angeläget att skapa en trygg relation till barnen, detta kan 
innebära att vara nära till hands för barnen. Denna närhet kan se olika ut beroende på 
barnets ålder, då små barn kan krypa upp i knäet och hålla hand medans äldre barn är 
svårare att ha fysisk kontakt med. Under inskolningen kan modersmålspedagogen 
vara till hjälp då barnen inte kan svenska eftersom det kan upplevas läskigt att 
komma till ett nytt ställe och inte kunna språket. Det förekommer mycket 
kroppsspråk och ögonkontakt med barnen. Datorn kan vara till stor hjälp för att 
kunna söka upp enstaka ord som kan användas som stöd i mötet med barnen.  

 

5.4.1 Första mötet 
 

Lärarna förklarar hur första mötet med barn och deras föräldrar ser ut. Föräldrar och 
barn får ett välkomstbrev av förskolorna där dem bjuds in till ett första möte. Detta 
sker utan tolk för att lärarna inte får ha några förutfattade meningar hur mycket 
svenska de kan. Det förekommer inte heller någon bakgrundsinformation om 
familjerna. Första mötet är kort (ca 1 timme) och är till för att de ska lära känna 
varandra. Detta möte sker med hjälp av att prata så gott det går och för övrigt är det 
kroppsspråk, bilder och ögonkontakt som gäller. Om det finns behov tillkallas tolk 
till andra mötet då lärarna ska informera föräldrarna om förskolans uppdrag. 
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5.5 Sammanfattning 
 

Det största stödet av modersmålet gavs enligt alla lärare av modersmålspedagoger. 
Förskolorna använde främst iPad i deras eget arbete med att stödja barnen i deras 
modersmål. I främjandet av andraspråket var det tydlighet i kommunikationen det 
mest förekommande svaret. Tydlighet i kommunikationen innebar bland annat 
kroppsspråk, TAKK och konkreta sammanhang med stöd av material med mera. Det 
vanligaste problemet som förekom på förskolorna var kommunikationssvårigheter 
som kan leda till konflikter mellan barnen. Svårigheten lärarna upplever i detta är att 
kunna medla när språket inte räcker till. Det framkom delade åsikter om vilka 
egenskaper som var starka att ha på en flerspråkig förskola, men det mest 
förekommande svaret var ha förståelse gentemot barnen, föräldrarna och deras 
kultur. Nästan alla lärare ansåg att deras förskola inte arbetade medvetet med att föra 
in andra kulturer i verksamheten, men poängterade att dem visar ett intresse för 
barnens kulturer och traditioner. Även i samarbetet med hemmet upplever lärarna att 
det förekommer kommunikationssvårigheter och svårigheter att förmedla 
verksamhetens syfte. I kommunikationen tar det hjälp av kroppsspråk, enkla ord på 
modersmålet och bilder på iPaden. De flesta lärarna pekar på att föräldrarna inte är 
delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Modersmålspedagogen har inte mycket 
kontakt med hemmet men när möjlighet ges informerar hon om hur väsentligt det är 
att familjen kommunicerar på sitt modersmål i hemmet. I mottagandet av ett 
flerspråkigt barn är det viktigast att skapa en trygg relation som kan se olika ut 
beroende på barnens ålder. Första mötet mellan förskola, barn och förälder sker utan 
tolk, därefter används endast detta om behov finns. 
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6 DISKUSSION 
 

I detta kapitel pekar vi på likheter och skillnader från vår studie till tidigare forskning 
samt teorier och litteratur. Under Flerspråkighet i förskolan tittar vi på hur språken 
får ta plats i förskolan som vi kopplat till vårt perspektiv och centrala begrepp. Under 
rubriken Förskola - hem ser vi hur delaktiga föräldrarna är i den pedagogiska 
verksamheten kopplat till läroplanen och hur modersmålspedagogens föräldrakontakt 
ser ut. I Förskola och kultur pekar vi på önskvärda egenskaper och kunskaper i en 
flerspråkig förskola och vilket arbetssätt lärarna kan använda sig av. Vi diskuterar 
även eventuella svårigheter som kan uppkomma och sen avslutar vi den rubriken 
med hur förskolan integrerar andra kulturer i verksamheten. Vi avslutar detta kapitel 
med Förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Flerspråkighet i förskolan 
 

Efter våra intervjuer gick det att se ett tydligt samband mellan hur lärarna jobbar med 
barnens båda språk. Framförallt var det svenskan som tog plats och i modersmålet 
stöttades främst av modersmålspedagog. Lärarna bidrog i en mindre skala till 
barnens modersmålsutveckling. Modersmålspedagogens tid i verksamheten är en 
gång i veckan och endast i de största språken. Lärarna stöttade modersmålet genom 
bland annat appar/applikationer på modersmålet, böcker på modersmål och svenska, 
lära sig enstaka ord på modersmålet och visa ett intresse för barnens förstaspråk. 
Även Szente m.fl. (2006) visar exempel på en lärare som möter barnen i samspel 
genom att lära sig enkla ord som förekommer i barnens vardag. Både lärarna i vår 
studie och Szente m.fl. (2006) visar ett gemensamt resultat då lärare lär sig enstaka 
ord på barnens modersmål. 

 

Modersmålspedagogen förklarade att ibland kan deras hjälp behövas på förskolorna 
för att se vilka kunskaper barnen behärskar med hjälp av sitt modersmål. Detta kan 
användas som grund för att föra över kunskapen till det svenska språket. I 
Hyltenstam m.fl. (2012) forskningsöversikt är detta ett problem att kunna tillgodose 
trots att Sverige är unikt i sitt erbjudande av modersmålsundervisning och möjlighet 
till likvärdiga möjligheter. Det innebär att kunskapsutveckling ska få ske på det 
starkaste språket (a.a.). Vi ser likheter i vår studie med problematiken som 
Hyltenstam m.fl. (2012) beskriver i verksamheterna. De likvärdiga möjligheter som 
ska finnas till kunskapsutveckling är svår att uppnå då modersmålspedagogen är ett 
nödvändigt stöd för att uppfylla detta. Vi tror inte att en likvärdig möjlighet till 
kunskapsutveckling kan ske då modersmålspedagogen möter barnen endast en gång i 
veckan.  

 

Gemensamt i våra svar från intervjuerna var att det främst var svenskan som barnen 
skulle prata när de var i förskolan. I tre av de studier vi granskat kan detta ses som ett 
gemensamt resultat, då de också skrev att andraspråket har en mer central plats än 
modersmålet. De studier som uppmärksammade detta var Hyltenstam (2012), Kultti 
(2013) och Sherris (2011). I ett interkulturellt sammanhang ska det inte finnas några 
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begränsningar i barnens språktillägnande (Elmeroth, 2008). Enligt lärarnas svar ovan 
synliggörs inte det interkulturella arbetssättet som Elmeroth (2008) beskriver. 
Däremot går det att se vissa faktorer från det interkulturella arbetssättet då lärarna 
tillför det de kan med hjälpmedel. Trots att de inte kan barnens modersmål försöker 
de tillföra det de kan utefter sina förmågor, samtidigt som de har en stark motivation 
att tillägna barnen det svenska språket på förskolan. Vi ser det svårt för förskolan att 
jobba önskvärt interkulturellt när de inte kan barnens språk och modersmålspedagog 
endast befinner i verksamheten en gång i veckan. I ett interkulturellt förhållningssätt 
ska båda språken ses som likvärdiga och används kontinuerligt (Elmeroth, 2008). 
Även Karlskrona kommun (2013-12-05) har som riktlinjer att alla språk ska ses som 
jämbördiga. Utan en person som kan barnens modersmål och är konstant 
närvarandetror vi detta är ett svårt mål att uppfylla. Vår uppfattning styrker även det 
som Lahdenperä och Lorentz (2010) då flerspråkighet i en interkulturell miljö känns 
igen genom obegränsad språktillägning. Det ska inte finnas någon rangordningssyn 
på de olika språken och stöttning i detta är alla lärares ansvar oavsett titel (a.a.). 

 

6.1.1 Lärares arbetssätt och metoder 

 
Under det interkulturella perspektivet finns additiv och subtraktiv tvåspråkighet som 
centrala begrepp. Dessa begrepp innebär olika sätt att arbeta på med flerspråkighet 
och vilken plats de olika språken får ta. I en additiv tvåspråkighet ses språken som 
likvärdiga och båda används kontinuerligt (Elmeroth, 2008). Det additiva arbetssättet 
är det som genomsyrar det interkulturella perspektivet och gynnar barnens 
språktillägnande, medan det subtraktiva hindrar då andraspråket är i förgrunden 
(a.a.). Vi ser att förskolorna delvis jobbar additivt eller snarare är på väg mot ett 
additivt arbetssätt när det gäller flerspråkighet. Exempel på detta är att de delvis 
tillför barnens modersmål i verksamheten på de förutsättningar dem ser. Även om de 
inte kan barnens förstaspråk tar dem hjälp av olika hjälpmedel som nämnts i stycket 
ovan. Andra motiv som förespråkar lärarnas arbete mot ett additivt arbetssätt är att 
det på en avdelning finns planer att föra in barnens namn på modersmålet i 
språkrummet som i nuläget främjar andraspråket. Ett exempel en av lärarna gav som 
genomsyras av ett additivt synsätt, var då ett barn som var tillbakadragen började 
prata sitt modersmål. Detta ska bemötas med positivitet, öppenhet och tålamod för att 
barnet sakta men säkert ska gå över till att prata svenska. Den subtraktiva 
tvåspråkigheten är tydlig i lärarnas svar att svenska främst ska talas på förskolan, 
samtidigt som de ändå försöker peka på de hjälpmedel de har och använder för att 
främja modersmålet hos barnen. Det går dock inte att blunda för den dominans den 
subtraktiva tvåspråkigheten har trots att en tydlig strävan mot en additiv går att se. 

 

Alla lärare har under intervjuerna poängterat hur viktigt det är med tydlighet i 
kommunikationen för att stödja andraspråket. Metoder och hjälpmedel för detta är 
kroppsspråk, TAKK, bilder, böcker, sångpåsar och sagopåsar, flanosagor, digitala 
medier samt språkrummet som en av avdelningarna skapat som en mötesplats för det 
svenska språket. Både Sherris (2011) och Kultti (2013) såg i sina undersökningar 
liknande hjälpmedel som bilder och fotografier. Kultti (2013) nämner även att 
kroppsspråket är ett hjälpmedel. Trots att dessa studier är relativt nya nämndes det 
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inga digitala hjälpmedel, vilket lärarna i vår studie förespråkade som ett bra verktyg 
för att stödja båda andraspråket men även modersmålet. 

 

I våra intervjuer berättade lärarna hur de bemöter ett flerspråkigt barn som börjar på 
förskolan. Det sker genom att lärarna kallar barnet och föräldrarna på ett första möte 
med förskolan, där mötet sker utan någon bakgrundsinformation om familjen eller 
några förutfattade meningar. Szente m.fl. (2006) fann även liknande scenario i sin 
studie då lärare där påpekar att dem inte alltid har haft någon bakgrundsinformation 
om barnen och dess familjer, vilket leder till att lärarna saknar information om 
familjen vid första mötet. Denna likhet går att se mellan vår studie och Szentes m.fl. 
(2006). 

 

6.1.2 Modersmålspedagog 
 

Det mest additiva arbetssätt vi kunde finna var hur modersmålspedagogen arbetade 
med barn. Hon skapade ett samband mellan modersmålet och andraspråket genom att 
använda båda språkens benämning av ordet i ett konkret sammanhang. Sånger sjöngs 
både på svenska och modersmålet och vid andra aktiviteter kunde 
modersmålspedagogen sitta med vid sidan om som stöd, vilket ger barnen ord på 
båda språken kontinuerligt. Hon förespråkar även att barnen ska få blanda språken 
och att lärarna ska ha tålamod med detta och att det bara är en tidsfråga innan språket 
kommer. Det som modersmålspedagogen beskriver kan vi se i det som Ladberg 
(2003) benämner som språkväxling. Det innebär att barnen blandar språken och skäl 
till detta kan vara att ett ord inte finns på motsvarande språk, eller att barnet använder 
språkväxling som en strategi för att göra sig förstådd (a.a.). Ett annat skäl till att 
växla språk var det Björk-Willén och Cromdal (2009) såg i sin studie. Det innebar att 
barnen bytte språk till sitt modersmål när känslorna tog vid (a.a.). När barnens båda 
språk tillåts att användas och blandas vid behov kan vi se en interkulturell pedagogik 
där båda språken berikar varandra. Det interkulturella perspektivet innebär bland att 
ha förståelse och respekt för varandras språk och kultur och en interaktion mellan 
dem är en självklarhet, och detta ses som berikande (Benckert m.fl. 2008, Elmeroth, 
2008).  

 

6.2 Förskola – hem 
 

De flesta lärarna ansåg att föräldrarna inte var tillräckligt delaktiga i den pedagogiska 
verksamheten. Exempel dem gav på detta var bland annat att dem inte deltog på 
föräldramöten och ifrågasatte inte förskolans aktiviteter. De uttryckte att föräldrar 
och förskolan har olika uppfattning om verksamhetens syfte och att föräldrarna kan 
ha svårt att förstå lärandet som sker i de förskolans aktiviteter. Lärarna arbetade för 
att motverka detta genom att ge in information till föräldrarna i både planerade och 
spontana möten samt bjuda in föräldrarna på mer informella möten som att baka 
kanelbullar och pepparkakor tillsammans med förskolan. Här kan man se lärarnas 
försök att uppfylla läroplanens mål. Det är förskollärarnas ansvarar att föräldrarna 
ska få möjlighet till att vara delaktiga i verksamheten och informera om barnens 
trivsel och utveckling (Skolverket, 2010). 
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Modersmålspedagogen ger information till föräldrarna när möjlighet ges hur viktigt 
det är att dem kommunicerar på sitt modersmål i hemmet, annars kan modersmålet 
gå förlorat hos barnen. Yazici m.fl. (2010) ser att denna effekt kan uppstå om endast 
andraspråket talas hemma. En konsekvens som kan försvåra barnens språkutveckling 
menar modersmålspedagogen är att de föräldrar som väljer att tala både modersmålet 
och andraspråket hemma leder till att barnen har tre språk att lära sig. Denna 
hemmiljö liknar ett av de sätt Yazici m.fl. (2010) sett sin studie på hur familjer 
använder språken i hemmet.   

 

 

 

6.3 Förskola och kultur 
 

Lärarna ansåg att en viktig egenskap att ha i arbetet med flerspråkighet var att ha en 
förståelse gentemot barnen, föräldrarna och deras kulturer. Vilket även Lahdenperä 
(2004) menar att för att kunna uppfylla en interkulturell kompetens är en 
förutsättning att ha öppenhet och förståelse till personer från annan etnisk och 
kulturell bakgrund. Med detta menas att lärarna innehar en kunskap om ”dom andra” 
och på så sätt skapas en god tvåvägskommunikation (a.a.). Ett annat exempel då 
detta blir synligt i vår studie är då en lärare uttrycker att hon anser att förskolan 
pratar med barnen om att alla är olika och kan komma från olika delar av världen 
men alla är lika värda. Ett annat sätt att arbeta för ett erkännande av allas kulturer är 
att ha en ”kulturfri” syn på lek där alla barns kulturella erfarenheter tas tillvara 
(Kirova, 2010). Det medför ett erkännande och uppskattning av varje barns kultur 
och språk (a.a.). 

 

De flesta lärarna upplevde konflikthantering som svårt i en flerspråkig förskola. Ett 
av skälen kunde vara att det förekom rasism, som visades genom att barnen tittade 
snett och fnös mot de barn de ansåg kommer från en lägre kultur med lägre rang. 
Denna likhet ser vi i Szente m.fl. (2006) forskning. Klasskillnader i kulturer kunde 
vara orsak till kommunikationsproblem (Szente m.fl. 2006).  

 

Genom att bjuda in föräldrarna till att baka kanelbullar med barnen integrerade 
lärarna barnens familjer att ta del av svensk kultur. Detta ledde till att familjerna 
delade med sig av typiska bakverk från deras egna kulturer. Detta kopplar vi till 
Kultti (2012) som i sin studie bland annat kom fram till att kunskaper om barnens 
kulturer och språk kan uppnås genom möten med barnen och deras föräldrar. Även 
Karlskrona kommun (20131205) stödjer denna teori då familjernas språkliga och 
kulturella erfarenheter ska tas tillvara av förskolan. Vår empiri visade att när 
förskolorna öppnade upp och bjöd in familjerna i den svenska kulturen, även ledde 
till att barnen och deras föräldrar öppnade upp och bjöd in förskolan i deras kultur. 
Öppenhet och inbjudande kan leda till parallell effekt vilket kan bidra till en 
tvåvägskommunikation när det gäller kultur. Denna tvåvägskommunikation 
beskriver även Lahdenperä (2004) som ett sätt för att få kunskaper om ”dom andra”. 
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6.4 Sammanfattning 
 

Det var tydligt att andraspråket har den mest centrala rollen och den som lärarna 
förespråkade skulle användas på förskolan, vilket är det språk som lärarna jobbar 
mest aktivt med. Barnens Modersmål stöttades främst av en modersmålspedagog. 
Både forskning och den empiriska undersökningen visade att kunskapsutveckling 
borde få ske på barnens starkaste språk för att uppnå en likvärdig möjlighet för alla. 
Där såg vi att modersmålspedagogens stöd och kompetens är nödvändig. Ett 
fullkomligt interkulturellt arbetssätt gick inte att se i förskolorna, men vissa faktorer 
från perspektivet gick att se. Vi ser en svårighet att kunna helt interkulturellt när 
lärarna inte behärskar barnens språk och modersmålspedagogens tid i verksamheten 
är begränsad. När det gäller förskolornas sätt att jobba additivt med flerspråkigheten 
är det samma paralleller vi ser. De försöker med de hjälpmedel de har att låta barnen 
få tillgång till sitt modersmål, men det är i huvudsak en subtraktiv flerspråkighet som 
råder på förskolorna. Både i vår empiriska undersökning och tidigare forskning var 
det vissa hjälpmedel som var gemensamma. Det som saknades i tidigare forskning 
trots dess aktualitet var digitala hjälpmedel, vilket var ett centralt hjälpmedel på de 
förskolor vi undersökte. Vi ser att tillåtande för barnens olika sätt att använda sina 
språk och eventuellt blanda dessa se ett interkulturellt perspektiv, där förståelse och 
respekt för deras språk är något modersmålspedagogen talar för. Vi kunde även 
urskilja att det är svårt för lärarna att uppfylla läroplanens intentioner att göra 
föräldrarna involverade i verksamheten och nå fram med information om dess syfte 
och uppdrag. När det kommer till att föra in kulturer i förskolan kunde vi se att en 
möjlighet till detta var att bjuda in föräldrar i den svenska kulturen, vilket kunde leda 
till att de öppnade upp och delade med sig av sin egen kultur. 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

För att få en djupare inblick i hur verksamheterna arbetar interkulturellt vore det 
önskvärt att i fortsatt forskning även observera den vardagliga verksamheten. Både i 
spontana och planerade aktiviteter för att se i mer konkreta sammanhang vilken plats 
språken och kultur får ta. För att göra en bredare studie vore det optimalt att få 
intervjua och observera på ett större antal flerspråkiga och mångkulturella förskolor. 
För att få se hur föräldrakontakten ser ut från ett annat perspektiv än förskolornas vill 
vi även intervjua föräldrar för att få deras syn på barnens språkmöjligheter i 
förskolan och hur kontakten och samarbetet med förskolan ser ut.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 

 Hur lång arbetslivserfarenhet har du inom förskola? 

 Hur många flerspråkiga barn har ni och hur många olika hemspråk 

finns det i barngruppen? 

 Hur arbetar ni för att främja och stärka barnens modersmål? 

 Hur arbetar ni för att främja andra språket (svenska)? 

 Tycker DU att förskolan arbetar med integration mellan kulturer, 

det vill säga, för förskolan in andra kulturer och deras språk i 

förskolans verksamhet? (kan du ge exempel på hur du jobbar för 

integration).  

 Hur planerar ni en lärande situation som ger rum/möjlighet till 

språkutveckling för alla barn?  

 Hur tar ni emot barn som kommit till Sverige och inte kan 

svenska? 

 Föräldrakontakten, hur ser den ut? 

 Är föräldrarna aktivt deltagande i den pedagogiska verksamheten? 

På vilket sätt? 

 Hur upplever du att det är att jobba på en mångkulturell förskola? 

 Vad anser du är viktigt att en lärare kan om flerspråkighet? 

(önskar du dig någon fortbildning/kunskap för att kunna jobba 

bättre med flerspråkiga barn?) exempel finns det något specifikt ni 

kämpar med just nu? 

 Vilken är din starkaste egenskap som förskollärare/barnskötare på 

en mångkulturell/flerspråkig förskola? 

 Finns det något du skulle vilja tillägga som inte kommit fram 

under intervjun? 


