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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar lärare möter samt har 

erfarenhet av i det vardagliga arbetet med flerspråkighet. Med det vardagliga arbetet 

avses i denna studie lärares syn på språkets betydelse för barns möjlighet till 

kommunikation, samspel och delaktighet i förskolan. Hur lärarna ser på trygghet i 

relation till flerspråkighet och barns kulturella identitetsutveckling, samt vilka 

metoder och arbetssätt som används av förskolor för att främja arbetet med 

flerspråkighet i verksamheten är ytterligare områden. Studien utfördes som en 

kvalitativ undersökning för insamling av empiri och var indelad i två steg. Enkäter 

skickades ut till verksamheter vars svar låg som grund för frågorna som användes i 

intervjuer med lärare. Lärare valdes medvetet utifrån verksamheter i geografiska 

områden med högre andel mångkulturella barngrupper. Resultatet visar att 

utmaningarna lärarna möter i det vardagliga arbetet var få men centrala för barns 

utveckling. Utmaningar som synliggörs i studien kännetecknas av begreppen 

trygghet, första mötet, samspel, kommunikation, delaktighet, modersmål, 

meningsfullt lärande, varierande utvecklingsnivåer och konflikhantering. Trygghet 

visar sig vara ett centralt begrepp både i arbetet med flerspråkighet och för barns 

identitetsutveckling, vilket samtliga lärare var samständiga vid. Resultatet visar flera 

olika uppfattningar lärare har kring språkets betydelse för barns möjlighet till 

samspel, kommunikation och delaktighet. Studien presenterar även metoder och 

arbetssätt som verksamheter använder för att främja sitt arbete med flerspråkighet.  

Nyckelord: Flerspråkighet, sociokulturellt perspektiv, kulturell identitet, modersmål, 

språkutveckling och trygghet.  

English title: Multilingualism in preschool - How teachers promotes the work of 

multilingualism   
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1 INTRODUKTION 

Idag är det vanligt att möta flerspråkighet i förskolan och på många förskolor har 

antalet flerspråkiga barn ökat. För många familjer är förskolan det första mötet med 

det svenska språket. Samhället idag förändras och genom det förändras barngruppen 

menar Skans (2011). Frågan är då om förskolans innehåll och arbetssätt även 

förändras för att kunna möta alla barns behov? Enligt läroplanen för förskolan är det 

förskolans uppgift att skapa en verksamhet anpassad till alla barn där de kan 

utvecklas och stimuleras efter egna förutsättningar (Skolverket, 2010). Hur väl kan 

förskolan anpassa verkligheten efter läroplanens riktlinjer? 

Flerspråkiga barn har redan ett språk men som skiljer sig från det svenska språket. I 

verksamheten kan det få konsekvenser i metodval som främjar flerspråkiga barn när 

barns kognitiva förmåga är högre än deras språkliga. Vad klarar ett barn själv jämfört 

med om den skulle få hjälp av andra genom samspel? Bråten (1998) beskriver att det 

sociokulturella perspektivet ser samspel som drivkraften i en individs utveckling och 

anser att individer lär sig mer när de får stöd från en mer kunnig person.  Skans 

(2011) framhåller vikten av att lärare ska kunna bemöta barn med variationer av 

bakgrunder och att man som lärare har olika metoder och arbetssätt för att bemöta 

mångfalden hos barn. Av den anledningen är det viktigt att verksamheten har en 

utvecklad plan när det gäller bemötandet av barngruppers olika behov och 

språkvariationer i arbetet med flerspråkighet (a.a.). Det kan man även ta del av i 

läroplanen för förskolan. 

Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de 

egna erfarenheterna som grund söker förstå att skapa sammanhang och mening. 

De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 

nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust 

att lära ska utvecklas (Skolverket, 2010, s. 6).  

Skans (2010) nämner i sin studie att arbetet med barns modersmål är av stor vikt för 

deras utveckling och lärande, och hur de bemöts med sina språk i förskolan har stor 

betydelse för hur de utvecklas som individer (a.a.). Arbetet med barns modersmål ses 

som viktigt och det är av betydelse att fundera kring hur man som lärare kan främja 

det i pedagogiska arbeten. Det kan exempelvis uppstå konsekvenser för barn som 

inte kan använda sitt modersmål för att ta del av omgivningen. Dagens förskolor har 

olika resurser för att tillgodose barnens modersmål och därmed varierande 

förutsättningar för att arbeta med de strävansmål som läggs ut av läroplanen för 

förskolan.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på 

svenska som på sitt modersmål (Skolverket, 2010, s. 11).  

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar lärare möter och har 

erfarenheter om i det vardagliga arbetet med flerspråkighet när de har ständigt 

växande barngrupper där majoriteten pratar ett annat språk än svenska. I vår 

kommande förskoleprofession är vår studie aktuell med tiden och vi håller med 

Skans (2010) som betonar att flerspråkighet ligger i yrkets framtid och är en av 

förskoleverksamhetens stora utmaningar (a.a.). Förhoppningsvis kommer studien att 

leda till ett kunskapsbidragande gällande förskolans arbete med flerspråkighet, kunna 

synliggöra olika metoder och tillvägagångsätt som används av verksamheter för att 
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bemöta mångfalden hos barn och vara användbart för andra i liknande situationer att 

ta del av. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt beskrivs studiens valda teoretiska referensram som kommer att ligga 

till grund för den fortsatta undersökningen. I kapitlet beskrivs också centrala begrepp 

som har betydelse för studien.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv   

Studien utgår från Lev Vygotskijs sociokulturella teori om språk, lärande och 

utveckling. Säljö (2014) beskriver att samspelet mellan individen och omgivningen i 

det sociokulturella perspektivet är drivkraften i en individs utveckling, som innebär 

att alla människor lär sig i sociala sammanhang (a.a.). Vygotskij (1934/2001) 

menade att språk är centrum för barns utveckling och förklarade att tanke och språk 

har ett nära men komplext förhållande till varandra. Sambandet mellan barns 

tänkande och språk skapas under barnets utveckling och det är av stor vikt för lärare 

att vara medveten om att tanke och språk inte utvecklas parallellt utan ibland korsar 

de varandra och smälter samman för att sen gå åt skilda håll. Genom språket blir 

kommunikation med omvärlden möjlig och på så sätt kan tänkandet utvecklas. Barn 

är sociala och genom språket fyller individen en social funktion genom att kunna 

kommunicera med andra. Vygotskij betonade att det är genom andra som man lär 

känna sig själv (a.a.).  

Säljö (2014) beskriver att människor använder sig av olika redskap när vi agerar och 

försöker förstå vår omvärld. Inom det sociokulturella perspektivet går detta under 

namnet mediering, där språk och material är två olika slags redskap som utgör de 

huvudsakliga metoderna för en individ att utvecklas. Språket identifieras som 

redskapens redskap. Språket är gemensamt skapat och med det kan vi kommunicera, 

erfara och uppleva världen. Det är genom kommunikation med andra människor som 

individer kan uttrycka sig och språkliga begrepp gör det möjligt att kunna organisera 

omvärlden. Det språkliga redskapet är mentalt och intellektuellt och innefattar 

symboler eller tecken som vi använder för att hjälpa oss tänka och kommunicera. Det 

andra verktyget består av fysiska redskap vilket kan utgöras av vardagliga 

hjälpmedel man använder sig av för att förstå omvärlden, exempelvis en spade för att 

gräva eller en penna för att skriva. Författaren nämner att många företrädare inom 

den sociokulturella traditionen anser att man inte ska separera dessa olika sorters 

redskap utan istället borde de sammanvävas under den mer allmänna termen 

kulturella redskap. Ett exempel som författaren nämner för detta är en linjal, som är 

både ett intellektuellt och fysiskt redskap med siffror som det intellektuella och 

materialet som det fysiska. Tillsammans utgör de förutsättningar för varandra så att 

redskapet kan användas för att utforska omvärlden. Dessa redskap gör det möjligt att 

förstå omvärlden genom den kontakt du haft med din kulturella omgivning. 

Författaren betonar även att det finns flera kompletterande medierade metoder som 

kan användas ihop. Genom att uttrycka sig med bilder och samtidigt prata om dem 

går det att komplettera sitt sätt att kommunicera. Exempel på detta är den digitala 

tekniken som idag gör detta möjligt. Teckenspråk har visat sig kunna fylla en lika 

stor kommunikativ funktion som talat och skrivet språk. I dagens samhälle är 

människan kreativ i sina sätt att kommunicera. Därför ses språket i den 

sociokulturella traditionen som dynamiskt och ständigt förändrande (a.a.).  

Säljö (2010) beskriver att språket är ett redskap för att skapa mening och genom det 

bygger människor sina kulturella identiteter och referensramar. Författaren beskriver 
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begreppet kultur inom det sociokulturella perspektivet som en samling av olika 

föreställningar om kunskap, värderingar och andra resurser som individen skaffar sig 

i samspel med sin omgivning (a.a.). Kommunikationens betydelse för barns 

språkutveckling beskrevs av Vygotskij (1934/2001) som menade att interaktion och 

kommunikation är beroende av varandra för barns lärande och utveckling. Det är 

genom interaktion och kommunikation med andra som man erövrar kunskap och 

genom det känner sig delaktig i den kulturella omgivningen och som följd utvecklar 

sin kulturella identitet (a.a.). 

 

2.1.1 Proximala utvecklingszonen  

Ur ett sociokulturellt perspektiv vävs språk, lärande och utveckling samman. 

Vygotskij belyste förmågan hos en vuxen att kunna avgöra ett barns aktuella 

utvecklingsnivå och efter det erbjuda lämpliga utmaningar för vidareutveckling som 

kärnan i undervisningsprocessen. Den här processen fick namnet den proximala 

utvecklingszonen, även kallad för den närmaste utvecklingszonen, vilket är en del av 

det sociokulturella perspektivet och ett verktyg för att se på det individuella lärandet 

(Bråten, 1998).  

Vidare beskriver Bråten (1998) att Vygotskij i helhet hade en positiv inställning till 

det enskilda barnets möjlighet till lärande och utveckling och poängterade att sociala 

inlärningsvillkor var nödvändiga att skapa och hade avgörande betydelse. Ytterligare 

tolkar författaren Vygotskij tankar att barns möjlighet till att lära sig inte kan ses 

enskilt ifrån vart i sin utveckling den befann sig just då. Istället bör barns kompetens 

och möjlighet till att lära sig ses ur två synvinklar. Första synvinklen är de kognitiva 

processer som redan ägt rum och dess konsekvenser. Andra är att kunna identifiera, 

utifrån barns aktuella utvecklingsnivå, för vidare möjligheter av utveckling. Det vill 

säga den potentiella utvecklingsnivån, vilket innebär en nivå som är inom räckhåll 

och som kan nås under särskilda omständigheter (a.a.).  

Ytterligare beskriver Bråten (1998) att Vygotskij ansåg att barn i samarbete med 

vuxna eller mer kompetenta kamrater kan klara av mer än om de försöker själva. Det 

barnet en dag klarade av med hjälp kan även presteras senare på egen hand. 

Vygotskij menade dock att det i första hand inte är samarbete i 

problemlösningssituationer som är av vikt, utan det potential för ytterligare lärande 

och utveckling som finns i samarbetet. Genom samspel och samarbete med andra 

barn och vuxna vägleds barnet i sin egen utveckling mot högre nivåer. Av det 

menade Vygotskij att utveckling sker genom lärande och att det i många fall kan vara 

lärandet som styr utvecklingen (a.a.). 

Säljö (2014) beskriver, enligt Vygotskijs synpunkter, att människan alltid är under 

ständig utveckling. När en individ har lärt sig ett nytt begrepp eller en ny färdighet 

ses de som mycket närmre att behärska något nytt, det vill säga att nya färdigheter 

och kunskaper ligger dem inom räckhåll. Vygotskij syftade mot att utvecklingszonen 

är den zon där människor är extra känsliga för att få instruktioner och förklaringar. 

Genom frågor till den lärande kan uppmärksamhet fästas på saker och områden som 

är viktiga att tänka på och genom det leder man den lärande vidare i sin utveckling. 

Författaren framhåller vikten av att man som lärare inte övertar hela 

problemlösningsprocessen, eftersom den lärande måste själv ställas inför utmaningen 

och förstå den för att lära sig. Därför måste läraren vägleda den lärande vidare på ett 
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sådant sätt att ansvar för hur processen fortskrider successivt överlämnas till den 

lärande (a.a.).  

Det sociokulturella perspektivet valdes till studien eftersom dess fokus ligger runt 

sociala sammanhangs betydelse för människors lärande och utveckling. Denna teori 

är lämplig för arbetet med flerspråkighet i verksamheters vardagliga arbete samt 

deras val av metoder och arbetssätt som främjar barns lärande och utveckling. Det är 

enligt Vygotskij (1934/2001) lärarens uppgift att lärandet ska ske i meningsfulla 

sammanhang (a.a).  

Den proximala utvecklingszonen valdes som verktyg till studien för att få syn på 

barns individuella lärande och på så sätt ger det läraren möjlighet att utmana barnen 

vidare utifrån deras aktuella utvecklingsnivåer, exempelvis genom samspel med 

andra. Ytterligare används det för att se vad det individuella barnet kan hantera på 

egen hand jämfört med vad som går att åstadkommas med hjälp av en vuxen eller 

mer kunnig kamrat (Bråten, 1998). Detta skulle kunna vara användbart i arbetet med 

flerspråkiga barn för att gynna deras individuella lärande och utveckling. Enligt 

Vygotskij (1934/2001) är det lärarens uppgift att utmana barns tänkande vidare (a.a.).  
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3 BAKGRUND  

I detta avsnitt redovisas litteratur och tidigare forskning inom ramen för vad som 

bedöms vara aktuellt och relevant för studien.  

3.1 Språkets betydelse  

Calderon (2004) nämner att språket har stor betydelse för människan. Med språket 

kan vi kommunicera, samspela och göra oss förstådda med omgivningen. Språket är 

en del av ens identitet, den ger självkänsla och utvecklingsmöjligheter. Genom att 

vara flerspråklig så har man tillgång till fler världar (a.a.).  

Utifrån Skans (2010) studie undersöks didaktik i en flerspråkig förskola där vad och 

hur frågorna är det centrala i det pedagogiska arbetet. I studien får oftast vad och hur 

frågorna konsekvenser för lärares prioriteringar i arbetet med flerspråkiga barns 

språkinlärning och det framkommer att hur barn ska lära sig språk väger tyngre än 

vad de lär sig. Studien fokuserar på lärare och barns kommunikation ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Sociala relationer är viktiga aspekter i processen för barns 

lärande och på så sätt har språket stor betydelse. I studien framkom det att lärarna 

medvetet arbetade med barn i grupper för att främja interaktion och kommunikation 

mellan barnen (a.a.). Ur ett sociokulturellt perspektiv förklarade Vygotskij 

(1934/2001) att interaktion och kommunikation är beroende av varandra för barns 

lärande och utveckling (a.a.) Vidare i Skans (2010) studie visar det sig att det inte har 

någon betydelse vilket språk barn använder sig av bara de kan kommunicera på 

något sätt, exempelvis genom teckenstöd eller sitt modersmål. Författaren menar att 

denna förståelse är viktig för barns självkänsla och utvecklingsmöjligheter. Genom 

att lärarna använder sig av teckenspråk visar det på ett inkluderande förhållningssätt 

för att möta barns språkliga behov och förutsättningar. Teckenspråket ger alla barn 

möjlighet till kommunikation på förskolan. Det framkom också i studien att barns 

olika variationer av språk i kommunikation medför att skapandet av hierarkiska 

uppdelningar sker och variationerna i språkkunskaper blir tydligare (a.a.).  

Kultti (2012) framhåller att språkets betydelse har en betydande roll i den 

kommunikativa utvecklingen och för barns deltagande. Barn socialiseras in i en 

lärandemiljö där man kommunicerar på svenska. Det framkom även i studien att 

svenska var det gemensamma kommunikationsspråket, som visade sig vara ett 

viktigt redskap för deltagande. Det blev också uppmärksammat att skillnader mellan 

barns språkkunskaper inte alltid behöver vara ett hinder för barns deltagande i 

förskolan. Författaren menar på att det finns andra sätt att blir deltagare på. 

Exempelvis genom gemensamma aktiviteter där lärarna ger tillfälle för att varje 

individ ska få det utrymmet som behövs och delta utefter sina förutsättningar, vilket 

ger nya möjligheter för språklig och kommunikativ utveckling. Författaren betonar 

att det pedagogiska arbetet är betydelsefullt i arbetet med flerspråkighet för barns 

möjligheter till kommunikation och språklig utveckling (a.a.).  

I både Skans (2010) och Kulttis (2012) studier framkom det i barngruppen att lärare 

som författarna studerat hade kunskap i andra modersmål än svenska. I båda fallen 

tog lärarna vara på sina färdigheter för att gynna barnen i det pedagogiska arbetet. 

Det framkom också att lärarna försökte lära sig några ord på barnens språk, och 

visade en hög nivå av acceptans för olika språk och en inkluderande syn på 

kommunikation genom att försöka skapa en flerspråkig atmosfär där delaktighet och 

tillhörighet kunde bli viktiga aspekter. En annan likhet som framkom i studierna var 
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att det visade sig att barn använder modersmål och svenska på olika sätt och väljer 

därefter vilket språk de vill kommunicera med beroende på situationen och 

samtalspartnern (a.a.).  

Cakaite & Björk-Willén (2012) kartlägger den sociala konstruktionen som blir 

möjlig på en flerspråkig avdelning genom ett Lingua Franca, det vill säga ett 

gemensamt språk som till exempel engelska, spanska eller franska. I studien visade 

det sig att barn som tilläts chansen att arbeta på språk tillsammans samtidigt fick 

resurser som de senare använder för att konstruera sina sociala världar och kulturella 

identiteter. Det framkommer att individens kompetens, uppförande och identitet är 

relaterat till språkkunskaper, något som i sin tur har stor betydelse för att socialiseras 

in i de normerna finns. Om en individ inte behärskar de nödvändiga färdigheterna för 

att kommunicera med andra har det chanser att få betydande konsekvenser på 

individens beteende eftersom den ofta blir tvungen att använda sig av 

kompenserande former av kommunikation (a.a.).  

 

3.2 Språk och identitet  

Språkutveckling har stor roll för barns identitetsutveckling enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) som även förklarar att språk är kommunikation och 

det är genom den språkliga förmågan som det individuella hos barnets utvecklas. 

Som lärare är det av stor vikt att bemöta barnets tal som uttryck för kommunikation, 

vilket kan ha stor betydelse hos barn för att utveckla ett språkligt självförtroende och 

fortsatt lärande av språkets framväxt (a.a.).  

Det framkommer i flera verk (Borgström, 1998; Calderon, 2004; Nordin Hultman 

2004) att språk och sociala relationer är ömsesidigt beroende av varandra. Språk 

främjar skapandet av sociala relationer som i gengäld utvecklar språket. Det visar sig 

även att individens identitet utvecklas och skapas i socialt samspel med sin 

omgivning (a.a.).  

Utifrån Borgströms (1998) studie har det visat sig att barn internaliseras och 

socialiseras in i olika kulturella värden. Internalisering innebär att man som person 

anpassas och påverkas av andras tankar och värderingar. Socialisering syftar på att 

man lär sig vilka sociala normer och värderingar som gäller i sin omgivning. Utifrån 

det menar författaren att individer tillsammans med andra i sin omgivning utvecklar 

sina kulturella identiteter. Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs det även att 

språket har en viktig roll i identitetsutvecklingen (a.a.).  

I Nordin Hultmans (2004) studie framkommer det att identiteter och förmågor är 

föränderliga beroende på olika pedagogiska miljöer, vilket betyder att barn inte är på 

ett speciellt sätt utan påverkas beroende på de förhållanden och normer som finns i 

miljön. Barn talar, samspelar och handlar inom de möjligheter och brister som de 

besitter, beroende på omgivning och miljö. Barns identitet- och subjektskapande 

pågår hela tiden (a.a.).  

Det beskrivs av Calderon (2004) och Benckerts, Håland och Wallin (2008) att 

förskolans möte med barns språkliga variationer är en avgörande faktor för en positiv 

identitetsutveckling. Därför är det betydelsefullt att barn omges och möts av lärare 

som stödjer barns språkutveckling. För att möta dessa barn är det viktigt att inta ett 

interkulturellt förhållningsätt i det pedagogiska arbetet med flerspråkliga barn. Det 
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innebär att man som lärare inte bara har kunskap om att varje barn bär med sig olika 

livshistorier, utan kan också se varje barn som enskild individ och bemöta dem 

utifrån dess kunskaper och erfarenheter för att skapa en positiv självbild hos barnet 

(a.a.). 

Vidare i Benckerts, m.fl. (2008) lyfts modermålet fram som en avgörande faktor för 

barns identitets-, kunskap- och språkutveckling. Fördelen med att arbeta med barns 

modersmål är att det bidrar till barns möjlighet till att utveckla sin kulturella identitet, 

vilket stärker deras självkänsla. Något som visat sig vara till fördel med att lära sig 

och tillägna sig nya språk har varit att uppmuntra barnen till att använda sig av sitt 

modersmål. En annan fördel som lyfts fram är att uppmuntra familjen att använda sig 

av modermålet i hemmet, vilket har visat sig ha en positiv inverkan. Genom det visar 

man som lärare intresse för barnets modermål och att barns erfarenheter och språk 

som de bär med sig värderas och tas tillvara på. Nackdelen som kan uppstå när 

modersmålet inte utvecklas är att det kan få konsekvenser för barns 

identitetsutveckling, exempelvis att barn inte känner sig trygga vilket leder till dålig 

självkänsla. Författarna anser att utvecklingen av modersmålet ska börja så tidigt 

som möjligt och har inte med åldern att göra, för att ta vara på den tidiga 

språkutveckligens olika förmågor.  Förskolans möjligheter och resurser skiftar 

beroende på förutsättningarna som finns i verksamheten (a.a.). Pramling Samuelsson 

& Sheridan (2006) identifierar språket som ett sätt att skapa, återskapa och hålla fast 

vid delar av sin egen kultur, vilket ger modersmålet en stor betydelse för barnen 

vidare i livet (a.a.). Utifrån Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) 

studier framkom det att barn med samma modersmål i samma barngrupp har en 

positiv inverkan på varandra. Barnen kan lära sig av varandra genom att använda de 

nya svenska orden med hjälp av sitt modersmål och på så sätt kan ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper (a.a.).  

Trygghet är en viktig aspekt för barns identitetsutveckling. Calderon (2004) lyfter 

fram att det är betydelsefullt att få föräldrarnas förtroende för att barnen ska känna 

sig trygga i förskolan. Barns föräldrar är viktiga personer för barns självuppfattning 

och personlighetsutveckling. Om inte föräldrarna känner sig accepterade i mötet med 

förskolan kan det få konsekvenser genom att barnen börja tvivla på sig själv, sin 

familj och förnekar sin bakgrund för att bli accepterad (a.a.). Benckerts, m.fl. (2008) 

förklarar att det är viktigt att barnen känner sig trygga i sig själva, vilket bidrar med 

att det blir lättare för dem att tillägna sig nya språk (a.a.). Barn som inte vill eller kan 

tala sitt språk, menar Ladberg (2003), behöver inte alltid språkligt stöd. Det kan 

istället vara att barnet behöver stöd i att stärka sin identitet. Barn som inte känner sig 

trygga med sin identitet kan göra motstånd om lärare försöker frammana ett språk 

den inte är bekväm med att använda. Författaren anser att den djupaste drivkraften 

för identitetsutveckling är att bli sedd för den man är (a.a.).  

 

3.3 Beskrivna dilemman med kommunikation i 
flerspråkiga miljöer 

Ett vanligt problem i ett modernt land i Europa är att landet centrerats runt ett 

huvudspråk. I sig själv kan det framstå som effektivt när det kommer till 

kommunikation mellan medborgare. Problemet med systemet ligger i att invandrande 

grupper näst intill tvingas att överge sitt egna språk för att överhuvudtaget klara sig i 

det nya landet (Ladberg, 2003). När personer inte talar samma språk kan ett 
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utanförskap lätt uppstå vilket ökar klyftor mellan grupper och föder missförståenden. 

Författaren syftar även på att det ofta felaktigt läggs skuld på flerspråkighet som en 

källa till problem i situationer. Författaren nämner att även om ett barn i ett 

flerspråkigt hem har problem med sitt tal behöver inte faktumet att flera språk lärs 

samtidigt vara hindret. Dilemmat kan vara andra faktorer som bromsar utvecklingen, 

exempelvis nedsatt hörsel (a.a.). 

De sociala och utvecklingsrelaterade konsekvenser som kan komma att utsätta ett 

barn som inte talar det språk som används av majoriteten av ett land eller samhälle 

kan även vara omfattande (Blum-Kulka & Snow, 2004). Något som tydligt visar de 

stora konsekvenserna som inställningen mot främmande språk kan ha på barnens 

sociala och mentala utveckling är det som forskare observerade i amerikanska 

förskolor. Där upptäcktes det att barn med annat modersmål i mycket större 

utsträckning blev ignorerade och underprioriterade av sin omgivning tills det att de 

började kommunicera på engelska (a.a.).  

Gort och Pontier (2013) stöttar tvåspråkighet som ett redskap för kommunikation och 

akademiska resurser men problematiserar dock utmaningen som en grundskolelärare 

har i en flerspråkig skolklass i sin studie. Svårigheten enligt författarna ligger i att 

möta elevernas behov på ett sätt som gör innehållet förståbart för de som har svårt 

för språket samtidigt som det förblir utmanande och intressant för dem som redan 

talar språket. Läraren måste därför skapa en sociokulturell och akademisk kontext 

som är hjälpsam för samtliga medverkande (a.a.). I en studie framhålls 

modersmålsbehärskning ut som en av de pelare en individ bygger sin kulturella 

identitet med. Detta gör att barn får ett större beroende på externa hjälpmedel och 

institut som exempelvis skolsystemet för att utveckla sitt modersmålsspråk 

(Watzlawik, 2012). Situationer i hemmet hos familjer som nyligen flyttat till Sverige 

kan se väldigt annorlunda ut (Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012). Vissa har 

flytt från krig och diktaturer och har därför utsatts för svåra trauman. Detta kan leda 

till att föräldrar i hemmen inte blir kapabla att själva ta del eller hjälpa barnen 

undersöka språket i deras nya land och som resultat blir behovet av en extern 

stimulans för detta som exempelvis skolan ännu större (a.a.).   

 

3.4 Metoder och arbetssätt i arbetet med 
flerspråkighet 

Skans (2010) diskuterar att samhället, barn- och personalgrupper förändras. 

Förskolors innehåll och arbetsätt lyfts fram och författaren förklarar att 

verksamhetens arbetsätt måste förändras och anpassas för det nya samhället. Det har 

stor betydelse att bemöta barn med olika bakgrunder med variation av metoder och 

tillvägagångssätt (a.a.). Ett återkommande arbetsätt med språk i litteraturen är 

metoder fokuserade runt gruppdynamiker, vilket nämns av Sandvik och Spurkland 

(2011) som i sådana situationer råder förskollärare att läsa med och till barnen. 

Författarna rekommenderar då böcker med bilder som ska stimulera barnens fantasi. 

De anser även att dokumentation bör användas för att kartlägga barns 

språkfärdigheter som underlag till reflektion, planeringar och kommunikation med 

arbetslaget (a.a.) Böcker som metod används även i Han, Silva, Vukelich, Buell & 

Hous (2014) studie som utfördes på amerikanska förskolor. Där följde lärarna en 

bred läroplan skapad för att utveckla barns uttal och ordförråd. De läste då bland 

annat olika temarelaterade böcker tillsammans med barnen för att sen återberätta 
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sagans berättelse med barnens hjälp. Det de gjorde var att bland annat ställa barnen 

frågor angående boken (a.a.).  

I en studie av Skans (2010) framkom sagoläsning som en central del i arbetet med 

barns språkutveckling. Tanken med sagoläsning är att barns intressen ska användas 

som motivation för samtal. I studiens resultat visade det sig att barns initiativ till 

dialog i och kring berättelsen inte används av lärare under sagoläsningen i så stor 

omfattning. Läsandet av berättelsen har bilder och konkreta föremål som stöd till 

barnen, vilket tar över samtalet kring sagan. Efter sagoläsningen får barnen 

tillsammans använda föremålen och bilderna, vilket visade ha en positiv inverkan till 

förbättrad kommunikation kring sagans innehåll. Lärarna använder medvetet 

konkreta föremål och bilder i det pedagogiska arbetet, vilket ökar barns förståelse 

(a.a.). 

Utifrån Kultti (2013) studerades sång som en metod för språkinlärning hos 

flerspråkiga barn och visade att förskolor kunde utveckla metoder för att stödja 

flerspråkiga barns kommunikation- och språkutveckling med sångövningar. Bland 

metoderna var lärarledda sånggrupper där barnen involverades i sånger med bland 

annat verktyg effektiva. Det visade sig i studien att sångerna kunde användas som 

kommunikativa hjälpmedel mellan flerspråkiga barn för att samspela (a.a.).  På så 

sätt skapas mening för lärande och genom det bygger människor sina kulturella 

identiteter (Säljö, 2010).  

I en studie framkom det att vardagliga situationer har stor betydelse för barns 

språkutveckling. Matsituationer är exempel på viktiga stunder med språkstimulans 

för flerspråkiga barn. Språkträning och begreppsförståelse kring matsituationer gör 

det möjligt för ett naturligt lärande (Skans, 2010). Det är i den vardagliga 

interaktionen som människan utvecklas och skaffar sig de interaktiva färdigheter som 

behövs i livet (Säljö, 2014).  

Grupper som metod används för att främja andraspråkstalande barn där samarbete 

med svensktalande barn i nära relation nämns som effektiv (Hyltenstam & Lindberg, 

2004). Skans (2010) visar i sin studie att lärarna oftast använder små grupper, vilket 

skapar trygghet hos barnen. Genom smågrupper får barn i större utsträckning 

möjlighet till att ta eget initiativ i kommunikationen (a.a.). Detta kan relateras till 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen som syftar till att en person kan 

prestera mycket bättre om den är i omgivningen av någon som vet mer än den själv 

eller om personen utsätts för utmaningar som är precis över dess nuvarande 

färdighetsnivå (Bråten, 1998). En tydlig indikation på hur den sociala faktorn spelar 

in i lärande är hur barn tar sin egna och kamraters språkutveckling i egna händer. 

Detta visas av barn i en studie som använde korrigeringar, tillrättavisning och kritik 

av varandras språk för att inte bara utveckla gruppdynamiker och identiteter utan 

även skapandet av normativt beteende och språkanvändning (Cekaite & Björk-

Willén, 2012).  

Gibbons (2013) menar att andraspråkstalare inte kan förväntas följa ordinarie 

undervisningsmoment och lära sig det menade innehållet. Istället måste språk och 

innehåll i olika ämnen integreras så att de utvecklas samtidigt som ett andraspråk 

(a.a.). Detta spelar in i det Rodell Olgac (1999) diskuterar i sitt arbete, vilket är 

betydelsen av att synliggöra mångkulturella individers ursprung, bakgrund och 

modersmål för att ge lärandet sin utgångspunkt i personernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper (a.a.). 
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4 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka vilka utmaningar kring flerspråkighet lärare 

möter och har erfarenheter om i det vardagliga arbetet. Det innebär att synliggöra 

förskoleverksamheters olika metoder och arbetssätt som används för att främja 

arbetet med flerspråkighet.  

Frågeställningar: 

 Vilka utmaningar kring flerspråkighet möter lärare i det vardagliga arbetet? 

 

 Hur ser lärare på språkets betydelse för barns möjlighet till kommunikation, 

samspel och delaktighet i förskolan? 

 Hur ser lärarna på trygghet i relation till flerspråkighet och barns kulturella 

identitetutveckling? 

 

 Hur främjar lärare arbetet med flerspråkighet i förskolan? 
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5 METOD  
I detta avsnitt redovisas planerat metodval, etiska ställningstaganden, urval och 

genomförandet efter utförd undersökning.  

5.1 Val av metod 

Studien delades in i två steg. Först gick vi ut med en enkät med en öppen 

frågeställning till fem förskolor och lämnade frågan Vilka utmaningar ser ni i arbetet 

med flerspråkighet? Björkdahl Ordell (2007) lyfter fram att personer ibland kan 

tycka det är lättare att besvara mer känsliga frågor i enkätform, eftersom de upplevs 

som mer anonymt (a.a.). Något som var en bidragande faktor till valet av en enkät i 

första delen av undersökningen. Efter att empirin insamlats utformades enkätsvaren 

utifrån de intervjufrågor som senare användes i de kvalitativa intervjuerna med 

sammanlagt fem lärare från olika förskolor.  

I studien valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning där både enkäter och 

intervjuer användes som metod för insamling av empiri. En kvalitativ undersökning 

innebär att intresset låg vid personers egna åsikter och uppfattningar mer än 

statistiska mätbara svar. Vid val av intervjumetod valde vi att använda den 

semistrukturerade versionen Denscombe (2009) beskriver. Författaren beskriver en 

semistrukturerad intervjuform som väldigt lik den strukturerade, detta eftersom man 

fortfarande håller sig till en förbestämd lista av ämnen. Skillnaden ligger i att den 

intervjuade tillåts mycket mer frihet i att tala och utveckla sina svar och idéer. 

Genom att använda sig av semistrukturerade former av intervjuer tillät det oss större 

flexibilitet i ordningsföljden av frågorna (a.a.). Den semistrukturerade 

intervjuformen valdes eftersom den ansågs kunna producera svar bäst anpassade för 

studiens undersökningsområde. Området handlar mycket om lärarnas egna 

kunskaper och erfarenhet kring arbetet med flerspråkighet. Därför ansåg vi att de 

måste tillåtas att få tala friare.  

I intervjuerna användes ljudinspelningar för dokumentation av empirin. Dimenäs 

(2007) beskriver att ljudinspelning tillåter oss att fokusera på respondenten och 

intervjun. Ett annat alternativ hade varit att föra anteckningar under intervjuns 

gång (a.a.). Intervju valdes som metod för att få en personlig kontakt med 

intervjupersonen och anteckningar ansågs kunna distrahera och påverka kvalitén på 

empirin. Olika aspekter för en god intervju beskrivs av Kihlström (2007) som menar 

att intervjuer ska ske avskilt från verksamheten på en lugn plats utan störande 

moment. Författaren beskriver också att intervju som metod är ett bra redskap för att 

får en djupare kunskap om ett ämne. Vikten av placeringar så att alla parter ser 

varandra bra och där ögonkontakten blir naturlig och önskvärt framhålls också (a.a.). 

Intervjufrågorna lämnades inte ut i förväg eftersom vi ville undvika att 

intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig med något som de ansåg var rätta svar. 

Tanken var att fånga deras personliga och genuina åsikter och uppfattningar. Dessa 

anledningar ligger som grund till valet av metod med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. 
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5.2 Etiska ställningstaganden 

Under studiens process följde vi anvisningarna i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra viktiga aspekter att ta del av när 

man bedriver forskning. Först är Informationskravet, vilket innebär att samtliga 

deltagare i studien ska informeras om undersökningens syfte och vilka villkor som 

gäller. Detta uppfylldes genom ett missivbrev som delades ut vid första besöket på 

respektive förskola. Även förskolecheferna blev informerade i förväg genom mejl 

innan de första besöken inträffade. Andra aspekten är Samtyckeskravet, som betyder 

att man måste ha deltagandes godkännande för medverkan. Deltagarna kunde när 

som helst dra sig ut ur undersökningen om de vill. Samtliga medverkande fick denna 

information och gav oss sitt samtycke för att medverka i undersökningen. Tredje 

aspekten, Konfidentialitetskravet, innebär att alla personuppgifter ska hanteras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla personuppgifter och data som 

insamlades under undersökningens gång som kunde kränka en medverkandes 

integritet och anonymitet förstördes vid avslutad studie. Sista aspekten är 

Nyttjandekravet. Där berörs betydelsen av att all information som samlas in enbart 

används till undersökningen. Samtlig information och data som samlades in under 

undersökningens gång användes endast till skrivandet av vårt examensarbete (a.a.). 

 

5.3 Urval  

Huvudkriterierna i studiens syfte var att personerna i urvalsgruppen skulle arbeta på 

förskolor vars barngrupper bestod till en majoritet av flerspråkliga barn. Därför 

valdes förskolor medvetet i områden med högre andel av mångkulturalitet. 

Förskolorna var delade geografiskt mellan två kommuner för att förhoppningsvis 

komma åt flera olika intryck hos lärarna med hopp om att få en ökad kunskapsbredd 

inom arbetet med flerspråkighet. På respektive förskola var förhoppningen att alla 

lärare skulle bidra med någon erfarenhet i arbetet med flerspråkighet, genom att vi 

lämnade enkätfrågan: Vilka utmaningar ser ni i arbetet med flerspråkighet? Frågan 

kunde besvaras enskilt eller i grupp. Vi valde att intervjua fem stycken lärare på 

respektive förskola. Vilka lärare som skulle intervjuas bestämdes genom att varje 

förskola tillfrågades om de hade en lärare som kunde tänka sig vara med på en 

intervju. På två av förskolorna var det förskolechefen som tog beslutet om vilken 

lärare som skulle intervjuas. På de tre andra förskolorna bestämde lärarna 

tillsammans vem som skulle intervjuas på varje förskola.  

 

5.4 Genomförande  

Först tog vi kontakt med förskolechefen på samtliga förskolor och frågade om 

tillåtelse att intervjua förskollärare i deras enhet. Förskolechefen fick då information 

om undersökningens syfte, tillvägagångssätt och vad vi ville fråga om. Vi var noga 

med att delge hur de forskningsetiska principerna av Vetenskapsrådet skulle följas 

under undersökningens gång. Efter godkännande från förskolecheferna kontaktades 

förskolorna och information kring studien förmedlades. Tillsammans bestämdes 

datum och tid för att lämna en enkätfråga vi ville ha besvarad. Efter två veckor 

hämtades svaren på enkätfrågan och samtidigt frågades samtliga förskollärare om de 

skulle vilja ställa upp på en intervju inom en snar framtid. Sammanställningen av 
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enkätsvaren visade att det sammanlagt var tio stycken individuella och sju 

sammanfattade svar från olika arbetsgrupper. När all empiri hade analyserats 

sammanställdes intervjufrågor utefter svaren vi fick in. Därefter kontaktades samtliga 

förskolor och datum och tid för intervju bestämdes med respektive förskollärare.  

Samtliga intervjuer genomfördes i ett rum eller en lokal avskilt från verksamheten. 

Under alla intervjutillfällen satt vi antingen mitt emot eller bredvid den intervjuade. 

Intervjupersonerna tillfrågades om ljudinspelning fick användas under intervjun, 

något alla gav sitt godkännande till. Under intervjutillfällena var ansvarsområdena 

uppdelade på det sättet att en av oss ställde frågorna och den andra förde 

stödanteckningar, men båda var delaktiga i diskussionerna. Av de fem 

intervjutillfällena delade vi upp ansvarsområdena så båda fick prova på båda 

rollerna. Det var klart från början att båda skulle vara delaktiga i samtliga intervjuer, 

eftersom båda ville ta del av vad det lärarna hade att säga och hur verksamheter 

arbetar. Samtliga intervjuer varade mellan tjugo till trettio minuter.  

När all empiri var insamlad började transkriberingsprocessen. Något som vi hade i 

åtanke var det Dovemark (2007) diskuterade om transkribering. Författaren menar att 

transkriberade texter sällan kan återspegla den sociala närvaron som finns under 

intervjun och att det endast är ett verktyg för att få ner empiri i skriftlig form. Ett sätt 

att producera bra material under transkriberingsprocessen är att ha i åtanke på sättet 

man skriver, eftersom det kan påverka hur texten sen kommer att tolkas (a.a.). Detta 

fanns i åtanke när vi transkriberade vårt insamlade material genom att noggrant 

skriva exakt det som sades ord för ord. Samtliga transkriberingar av intervjuerna 

analyserades på samma sätt genom att samtliga transkriberingsdokument studerades 

noga efter återkommande eller avvikande begrepp som markerades. I nästa steg 

jämfördes materialet och en mind map skapades för att kartlägga och hjälpa 

kategorisera verksamheters olika metoder och arbetssätt utifrån lärares uppfattningar 

kring utmaningar i arbetet med flerspråkighet. Denna metodföljd beskrivs av Kvale 

och Brinkman (2014) som menar att man ska identifiera kategorier från det 

insamlade materialet, anteckna mönster, granska dem och sedan revidera 

kategorierna. Slutligen ska man ge sig ut och hitta resultat i varje kategori (a.a.) Med 

det i åtanke använde vi kategorierna som grund för att sortera in vårt insamlade 

resultat.   
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6 RESULTATREDOVISNING   

I detta avsnitt redovisas resultatet som enkätundersökningen bidrog till som 

presenteras tillsammans med empirin från intervjuerna. Empirin redovisas under tre 

huvudkategorier med en löpande analys kopplad till det teoretiska perspektivet och 

bakgrundskapitlet.   

6.1 Språkets betydelse för barns samspel, 
kommunikation och delaktighet i förskolan 

I detta avsnitt presenteras vilka utmaningar lärare möter i det vardagliga arbetet med 

flerspråkighet, lärares tankar kring språkets betydelse för barns möjlighet till 

samspel, kommunikation och delaktighet samt en löpande analys kopplat till det 

teoretiska perspektivet och bakgrundskapitlet.   

6.1.1 Språkets betydelse  

Utifrån enkätundersökningen framkom det att majoriteten av lärare upplevde 

flerspråkiga barns möjlighet till kommunikation och deltagande som nedsatt och 

utmanande. Jag upplever att flerspråkiga barns möjlighet till samspel är förminskat 

när en del barn inte behärskar kommunikationsspråket och har inte den sociala 

förmågan.  

Ytterligare visade intervjuerna att flera lärare såg språket som en viktig del för barns 

samspel och delaktighet. Språket identifierades som huvudredskapet för att 

kommunicera med omgivningen. Det påverkar jättemycket! Språket är det 

hjälpmedlet som man har till de sociala koderna genom att ta kontakt, exempelvis 

leksituationer. Calderon (2004) styrker detta genom att utnämna språket som en 

central del i det som gör samspel, kommunikation, delaktighet och förståelse med sin 

omgivning möjlig (a.a.). Något som Vygotskij (1934/2001) förklarade är att barn är 

sociala och det är genom språket som individer kommunicerar, vilket ger dem en 

social funktion. (a.a.). 

Det visade sig också i våra intervjuer att ett bristande eller outvecklat språk kan ha 

konsekvenser i form av försvårade sociala samspel.   

Det påverkar jättemycket, för har de inte språket tillsammans med någon så kan 

det blir svårigheter med det sociala samspelet. Ibland kan man observera att 

barnet försöker göra sig förstådd och man ser på barnet att den känner sig liten 

och blir frustrerad.   

Cakaite & Björk-Willén (2012) diskuterar identitetens relation till individens 

språkkunskaper. Författarna menar att om de nödvändiga kommunikativa 

färdigheterna inte behärskas kan konsekvenser på beteendet bli att kompenserande 

former av kommunikation används (a.a.). Enligt några lärare kan det få stora 

konsekvenser. Det kan ju leda till utanförskap, tyvärr. Om man kommer sent. Vi har 

ju nyanlända nu som inte har språket. Och det är ju inte så lätt och ta emot dem för 

de svenska barnen heller. 

Dock nämner Kultti (2012) att skillnader i barn språkkunskaper inte alltid behöver 

vara ett hinder för samspel och deltagande (a.a.).  

En lärare ansåg att kommunikation i sig själv var den viktigaste aspekten för barns 

möjlighet till samspel och delaktighet, oavsett kommunikationsspråk.  



19 

 

 

Det är A och O. Det behöver inte vara talarspråk, kan vara tecken eller bildspråk. 

Hur ska du annars tala om att du inte vill göra något eller inte ha något på 

mackan? Det är grundbulten. Det finns inget annat tycker jag. 

Säljö (2014) framhåller att det idag finns gott om metoder som barn kan använda sig 

av för att komplettera sitt sätt att kommunicera, exempelvis genom bilder, som visa 

vad barnet vill och kan göra (a.a.). Skans (2010) betonar vikten av att barn ska få 

kommunicera på språket de känner sig bekväma med. Författaren lyfter även det som 

en viktig del för barns självkänsla och möjligheter till utveckling (a.a.).  

Två lärare sa att ett bristande talspråk påverkade barn olika beroende på ålder. De 

förklarade att yngre barn inte påverkas lika mycket av talspråket och skillnaden blir 

inte så stor utåt sett eftersom andra jämnåriga barn inte heller har ett utvecklat 

talspråk. När man är liten har man inte den förståelsen att omgivningen inte förstår 

medans de äldre barnen har förståelse om någon inte förstår. Detta kan påverka 

barns identitet och självkänsla negativt. Medan hos de äldre barnen blir det tydligt 

om flerspråkiga barn inte har samma språkfärdigheter som andra jämnåriga eftersom 

språket då har en mycket större social betydelse.  

Men när man börjar blir stor då går man in i olika roller och man ska förhandla i 

olika situationer och har man inte språket med sig då så är det ett jättestort 

problem. I de situationer försöker vi vara med så mycket som möjligt och finnas 

till stöd.  

Detta kan kopplas till det Skans (2010) studie berör. Barns olika 

kommunikationsformer medför hierarkisk uppdelning och individens språkkunskaper 

blir tydligare (a.a.).  

En lärare beskrev hur deras verksamhet arbetade med olika slags lekmiljöer när 

behoven i barngruppen varierade för att främja det sociala samspelet. Att skapa olika 

slags lekmiljöer där man kan leka många även fast man inte kan språket är viktigt 

för kommunikation och det sociala samspelet. Nordin Hultman (2004) talar om att 

barns tal, samspel och handlingar påverkas efter brister och möjligheter som de 

själva besitter och hur deras omgivning och miljö ser ut (a.a.). Läraren visade en 

medvetenhet att utformningen av miljön påverkar barns möjlighet till socialt samspel 

och att miljön kan anpassas efter barns behov och förutsättningar.  

 

6.2 Trygghetsaspektens relation till barns 
kulturella identitetsutveckling  

I detta avsnitt redovisas vilka utmaningar lärare möter i det vardagliga arbetet med 

flerspråkighet, hur lärare ser på trygghet i relation till flerspråkighet och barns 

kulturella identitetsutveckling samt en löpande analys kopplat till det teoretiska 

perspektivet och bakgrundskapitlet.   

6.2.1 Trygghet och kulturell identitet    

I enkätundersökningen framkom trygghet generellt som en utmaning i arbetet med 

flerspråkighet. Samtliga lärare i intervjuerna bekräftade trygghet som en grundpelare 

i utvecklingen hos barnen. Tryggheten är grunden och har de inte det så blir inget 

annat bra heller. Lärare identifierade även trygghet som en viktig del i barns 

kulturella identitetsutveckling. Detta bekräftar också Benckerts, m.fl. (2008) genom 
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att poängtera att trygghetsaspekten är betydelsefull för barns identitetsutveckling 

(a.a.).  

Utifrån enkätundersökningen framkom det som en utmaning av lärarna att få barnen 

trygga nog för vidareutveckling i förskolan. Utmaningen i början är att få barnen 

trygga. Majoritet av lärare i intervjuerna talade om att det är av stor vikt att barnen 

känner sig trygga i förskolan för att kunna ta åt sig kunskap och vidareutvecklas.  

Det har jättestor betydelse. Det är som för alla andra barn. Det är grunden här. Vi 

brukar säga att tryggheten, det är något som ska finnas inte något som ska 

behövas det är basic liksom. Ska man utvecklas över huvudtaget så behöver man 

känna sig trygg. Om man ska ta till sig av det som händer här. 

Samma vikt vid trygghet nämns av Benckerts, m.fl. (2008) som beskriver trygghet 

som en nödvändighet för att ta åt sig ny kunskap och information (a.a.).  

En annan utmaning som framkom i enkätundersökningen av lärarna var att det fanns 

utmaningar med att få föräldrarnas förtroende, så att de ska känna sig trygga med att 

lämna sina barn på förskolan. Som med alla barn vinner man trygghet genom att 

föräldrarna är trygga. 

Majoriteten av lärarna utifrån intervjun talade även de om hur viktigt det är att fånga 

föräldrarnas förtroende. Det viktigaste är att få föräldrarna att känna trygghet, i 

gengäld får man trygga barn. Calderon (2008) lyfter också fram betydelsen av 

föräldrarnas förtroende mot förskolan för barnens trygghet. Föräldrarna är enligt 

författaren viktiga för barnens självuppfattning och kulturella identitetsutveckling 

(a.a.). 

I intervjun talade två lärare om hur viktigt det är för barns trygghet att lärare intar ett 

interkulturellt förhållningsätt och visar intresse för deras kultur. Det är viktigt att 

man visar respekt för barns kulturella traditioner och visar intresse för deras kultur. 

Jag tror att man vinner mycket genom att visa att man bryr sig och vill veta mer om 

barnens bakgrunder.  En annan lärare diskuterade vikten av kommunikationen 

mellan lärarna och föräldrarna kring aspekter som rör barnets välbefinnande och 

behov för ökad trygghetskänsla.   

Vi lägger stor vikt vid föräldrarna genom att ta hänsyn till familjens bakgrunder 

och behov. Försöker ta reda på information från föräldrarna för att kunna bemöta 

barnet efter deras bakgrund. Man är öppen och lyhörd gentemot föräldrarna som 

kommer hit.  

Detta diskuteras av Calderon (2004) och Benckerts, m.fl. (2008) som menar att det i 

sådana situationer är av stor vikt att lärare är närvarande personer som fokuserar på 

barns bästa (a.a.). Det här samspelet med familjerna som beskrivs av lärarna är 

viktiga aspekter för utbytet av information och uppbyggandet av en ömsesidig 

relation. Detta samspel fokuserat runt interaktion och kommunikation är vad 

Vygotskij, och det sociokulturella perspektivet, identifierar som sättet en individ 

erövrar ny kunskap, känner man sig delaktig i sin kulturella omgivning, lär känna sig 

själv och utvecklar sin kulturella identitet (Vygotskij, 1934/2001). 

En lärare förklarade i intervjun att socialt samspel inte alltid hängde på 

språkfärdigheten utan det kunde vara andra personlighetsfaktorer som var avgörande. 

Det är inte alltid för att det har med språket och göra. Utan kanske mer 

personlighet. Att man behöver en skjuts in i leken. Likheter kan ses i det som 

Ladberg (2003) beskriver, vilket är att barn som är ovilliga att prata inte alltid är i 
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behov av språkstöd. Det kan enligt författaren lika gärna vara en trygghetsfråga hos 

barnet, som behöver få sin identitet förstärkt. Den viktigaste drivkraften i 

identitetsutveckling är att se barnet för den individ den är (a.a.).  

 

6.2.2 Första mötet  

I enkätundersökningen identifierades första mötet med flerspråkliga familjer som en 

utmaning och dess betydelse för barns trygghetskänsla. Vårt bemötande påverkar om 

föräldrarna känner sig välkomna. Barnen är viktigast för föräldrarna. Det är viktigt 

att det första mötet är positivt.  

I intervjuerna visade flera verksamheter att de hade arbetsmallar för första mötet. Det 

framkom dock att inga särskilda arbetsmallar för just flerspråkiga familjer användes. 

Vi har en inskolningsmodell men den är inte riktad till tvåspråkiga familjer. Alla 

lärare talade om hur viktigt det första mötet är för barns trygghet och att familjerna 

känner sig välkomna. Majoriteten av lärarna beskrev att de strävade efter att använda 

tolk vid första mötet och om tolk inte kunde vara närvarande användes telefontolk 

vid behov. Samtliga lärare beskrev att användningen av tolk under 

inskolningsprocessen inte var möjligt.  

När barnen kommer hit vet vi inte så mycket om familjerna, det man kan få reda 

på är vilket land de kommer ifrån och om de kan svenska. Vi använder oss av 

tolk när familjerna inte kan svenska vilket är viktigt för att första mötet ska blir 

bra, både för familjerna och oss.  

De varierande situationerna som benämns kring användandet av tolk i första mötet 

med familjen stämmer överrens med det Benckerts, m.fl., (2008) förklarade. 

Författaren nämner att förskolors möjligheter och resurser kan skifta beroende på 

förutsättningarna som finns i verksamheterna (a.a.). I det första mötet där 

förutsättningarna kan variera beskrivs det av Skans (2010) att det är av stor vikt att 

lärare har kunskaper för att kunna bemöta barns varierande bakgrunder genom olika 

metoder och arbetssätt för att möta mångfalden hos barn (a.a.).  

Några lärare talade om att det gäller och lära sig bli flexibel i sina 

kommunikationsformer. Man får gestikulera och använda sig av sitt kroppsspråk.      

Säljö (2014) framhåller att teckenspråk kan fylla en lika stor funktion som talat eller 

skrivet språk när det kommer till kommunikation. Författaren nämner att dagens 

samhäller är kreativa i sitt sätt att kommunicera (a.a.). Detta stämmer överens med 

det lärarna påstod gällande att vara flexibel i sitt kommunikationssätt. 

I enkätundersökningen uppmärksammade en lärare svårigheter som föds ur bristande 

kunskaper kring andras länder kulturer och seder. En lärare upplevde utmaningar 

med att bemöta familjer i första mötet i förskolan. Det kan uppkomma kulturkrockar.  

En lärare under intervjuerna upplevde liknande svårigheter med att bemöta 

flerspråkiga familjer och ansåg att relationen kunnat förbättras om mer kunskap om 

ursprungsländerna och kulturerna fanns tillgängligt. Vi vet egentligen inte så mycket 

om vad flyktingfamiljer har varit med om förutom det vi ser på tv. Man önskar att 

man kunde får mer information och utbildning kring hur det kan vara. Detta är något 

som Calderon (2004) och Benckerts, m.fl., (2008) förklarar som viktigt. Författarna 

menar att det är av vikt att besitta kunskap om barns livshistorier och upplevelser så 

de kan bemötas individuellt utefter deras egna förutsättningar (a.a.).   



22 

 

 

I intervjun delade en lärare med sig av vikten om att vara eftertänksam i hur mycket 

man försöker ta reda på om en familjs bakgrund. Det är viktigt att läsa av föräldrar 

hur mycket de vill dela med sig, föräldrarna ska känna att de vill berätta för oss, vi 

ska inte tvinga dem till det. Ytterligare betonades också vikten att försöka inta ett 

förhållningsätt där man kan sätta sig in i andra personers situationer.   

Mycket är ju det här första samtalet med barnen, eller föräldrarna. Man försöker 

få en bra kontakt. Ofta med tolk. Så man kan fråga det man vill, och det är ju 

också en balansgång. Man får komma in i någons privatliv. Det är ju vad de har 

med sig när de kommer, barnen. Det finns ju mycket de vet som de inte vill att vi 

ska veta. Privata saker, det vet vi ju själva hur det är. 

Precis som Hyltenstam, Axelsson & Lindberg (2012) förklarar kan man som lärare 

inte veta vad olika familjer varit med om när de flyttat från andra länder. Vissa kan 

ha flytt från odrägliga omständigheter och upplevt svåra trauman. Det gäller som 

lärare att vara medveten om det och förstå att ens roll i varje familj liv kan vara olika 

beroende på bakgrunden de har (a.a.). 

 

6.3 Metoder och arbetssätt för att främja arbetet 
med flerspråkighet i förskolan  

I detta avsnitt presenteras vilka utmaningar lärare möter i det vardagliga arbetet med 

flerspråkighet och verksamheters metoder och tillvägagängsätt för att främja arbetet 

med flerspråkighet. Avsnittet är även indelat i kategorier med löpande analys kopplat 

till det teoretiska perspektivet och bakgrundskapitlet.   

6.3.1 Verksamheters arbetssätt, rutiner och material  

I enkätundersökningen framkom det att lärarna upplevde utmaningar med att veta 

vilken nivå de ska lägga verksamheten på för att möta barnens individuella behov, 

särskilt när de inte behärskar det svenska språket. Svårt att möta barnen på deras 

nivå när språket inte finns. Lärarna lyfte även dilemmat kring barns individualitet. 

Alla barn är olika och behöver bemötas på olika sätt.  

Dessa utmaningar som beskrivs kan relateras till Bråten (1998). Författaren beskriver 

Vygotskijs syn på samarbetsprocessen mellan en vuxen och ett barn som en viktig 

del i kunskapsutvecklingen. Enligt Vygotskijs teorier är den proximala 

utvecklingszonen kärnan i undervisningsprocessen och är ett verktyg för att se på det 

individuella lärandet. Författaren förklarar att två synvinklar bör användas för att se 

på barns kompetens. Den första är om kognitiva processer som redan ägt rum och 

dess konsekvenser. Andra är att, utifrån barns aktuella utvecklingsnivå, kunna 

identifiera potentiella möjligheter till vidareutveckling. Det innebär att nå en nivå 

som är inom räckhåll för individen och kan nås under särskilda omständigheter, det 

vill säga med hjälp av en vuxen eller mer kunnig kamrat (a.a.).  

En majoritet av de intervjuade verksamheterna delade med sig av att de medvetet 

arbetar efter barnens nivå där lärarna observerat vart barnen ligger i sin individuella 

utvecklingsnivå och anpassat verksamheten efter deras behov och förutsättningar. 

Det framkom även i intervjuerna att ytterligare en verksamhet arbetar mycket med 

anpassning av miljön för att den ska upplevas som lättförståelig och stimulera barnen 

utifrån deras olika utvecklingsnivåer.  
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Vi strävar efter att miljön ska underlätta och tala till barnen vad man kan göra 

här och hur man kan göra. Har bilder i miljön också som visar på vad man kan 

göra. Att det finns material för alla barns utvecklingsnivåer som stimulera barns 

språkutveckling. Vi vill att barnen ska kunna vara med och uppleva en positiv 

situation fast de inte kan språket.  

Det framkom även i enkätundersökningen att lärarna ser det som en utmaning att 

hitta metoder och arbetssätt i arbetet med flerspråkighet för att främja 

språkutvecklingen. Utmaningen att jobba med barnen är ju att få dem att uppfatta 

och lära sig svenska så att de utvecklar språket. Det visade sig också i några av 

enkätsvaren att lärarna såg det som en utmaning att göra sig förstådda. Att ge 

muntliga instruktioner så att alla barn förstår.  

 

Flera av de arbetssätt som de intervjuade verksamheterna delade med sig av 

involverar användandet av bilder och konkret material för att på olika sätt göra sig 

förstådda och öka barns förståelse, exempelvis genom kompletterande material vid 

samlingstillfällen. Exempel på några av metoderna som verksamheterna använder sig 

av för att främja språkutvecklingen är sagopåsar, böcker, flanosagor, rim och ramsor 

och sånger. Det ska vara konkret material så att barnen kan se och får en ökad 

förståelse för det vi gör. Några av verksamheterna arbetar mycket med bildscheman 

för att stärka rutiner, exempelvis dag- och veckoschema, bordsplacering, toalettbesök 

och påklädning. En verksamhet arbetar mycket med tecken som stöd under hela 

dagen, lärarna använder sig då av nyckelknippor i bältet med olika bilder som kan 

användas i olika situationer. Bilderna finns till stöd för både lärarna och barnen för 

att förenkla kommunikationen, leka med bilar, toalett och samlingsdags var exempel 

som visades på bilderna. Två förskollärare berättade att de har mycket bilder men är 

dåliga på att använda sig av dem.  

Dessa arbetssätt som nämnts ovan av lärarna kan kopplas till det sociokulturella 

perspektivets olika redskap. Säljö (2014) förklara att språkliga och materiella 

redskap utgör de huvudsakliga metoderna för hur en individ utvecklas. Det språkliga 

redskapet innefattar symboler eller tecken som vi använder för att hjälpa oss tänka 

och kommunicera. Det materiella redskapet bestå av fysiska redskap och kan utgöras 

av vardagliga redskap man använder sig av för att förstå omvärlden (a.a.). Detta kan 

kopplas till verksamheternas metodval av konkret material och bilder för att kunna 

kommunicera med barnen och i utsträckning barnens egen förmåga att kunna 

kommunicera med varandra. I arbetet med flerspråkiga barn såg Kultti (2013) sång 

som en stimulerande metod för barns kommunikations- och språkutveckling (a.a.). 

Utifrån Skans (2010) studie så framkom det att bilder och annat konkret material kan 

förstärka barns förståelse till det som sägs (a.a.). Författaren betonar också att det är 

viktigt att ta vara på vardagliga situationer för barns språkutveckling. Både 

författaren och lärarna tar upp exemplet vid matbordet som viktiga stunder för 

språkträning och begrepp förståelse (a.a.).  

En annan verksamhet lade stor vikt vid att arbeta med barns språkutveckling under 

hela dagen, exempelvis mycket begreppsträning och lärarnas tydlighet i sitt sätt att 

tala till barnen. Man ska inte vara rädda för att prata mycket, för de är genom det 

barnen lär sig det svenska språket.  Det här förklarade läraren som viktigt att förhålla 

sig till under hela dagen, inte bara vid ett specifikt tillfälle.  

Det genomsyrar ju allt vi gör med. Det är ju språket. Vi jobbar mycket med 

begrepp. Det är treåringar vi har, och vi märkte att de inte hade så många 
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vardagsbegrepp. Så nu jobbar vi mycket med kims lek.  Så vi satt med gaffel, 

kniv och tallrik i början och nu är vi på djur.   

Det här överstämmer med det Säljö (2014) beskriver enligt Vygotskijs synpunkter 

inom den proximala utvecklingszonen. När en individ har lärt sig en ny färdighet 

eller ett nytt begrepp ses de som mycket närmre att behärska något nytt som ligger 

dem inom räckhåll (a.a.). 

Det framkom i intervjuerna att en verksamhet lade stor vikt vid att arbeta med 

sagoböcker för att stimulera barns språkutveckling. Processen var annorlunda men 

pågick under en längre tid, upp till ett år eller längre, och gick ut på att mer ingående 

temaarbeten utformades efter innehållet i bokens olika delar och kapitel.   

Man väljer en saga och sen arbetar man med den under en lång period, kanske ett 

år, och så delar man upp den och sen gör man stödmaterial. Figurer vi skapar till 

sagan. Vi tar med den ut. Man förbereder att plocka ut begrepp från sagan och så 

man jobbar med dem så att alla barn ska få förförståelse innan man egentligen 

läser hela sagan. Och förstå den och ta till sig.  Mycket diskussioner utifrån det. 

Läsa.  

Effekten av arbetssätt som fokuserar runt användandet av böcker och återberättande 

av dess innehåll för lärandesyften studerades av Han, m.fl. (2014) där de undersökte 

metoder som var utformade runt att förbättra barns uttal och ordförrådskunskaper 

genom temaarbeten. Barnen i studiegruppen uppmanades bland annat till att ta del i 

att återberätta sagans handling för varandra och det visade sig efter ett års arbete haft 

en positiv effekt på barnens ordförråd (a.a.). Detta talar positivt för temaarbeten runt 

konkretisering och begreppsliggörandet av böcker och sagors handlingar i förskolan.  

En annan verksamhet använde sig av iPad som redskap för att lätt återkoppla med 

bilder i projekt, teman och aktiviteter. Ytterligare hade samma avdelning en kanon, 

eller projektor, som de kopplade till en dator som kunde användas för att effektivt 

visa återkopplande bilder och material för hela barngruppen innan de skulle påbörja 

aktiviteter. Lärarna lät barnen använda iPaden för syften att med bilder underlätta när 

de skulle berätta om saker som skett och gjort för andra kamrater. Någonting som 

noga poängterades var att deras iPad inte var till för spel.  

Vi tänker att det inte ska användas för spel, utan använda som stöd eller ett 

verktyg. Vi arbetar mycket med paddan, att barnen får ta bilder, med iPaden, och 

visa dem för kompisar. Mycket bildstöd så får man fram mycket mer språk än att 

de skulle återberätta något utan bilder. 

I dagens samhälle beskriver Säljö (2014) människan som kreativ i sina olika sätt att 

kommunicera och idag befinner sig kommunikationstekniken i ständig utveckling 

(a.a.) Det som beskrivits stämmer överens med de varierande arbetssätt och metoder 

som framkommit i resultatet. 

 

6.3.2 Gruppkonstellationer  

Det visade sig i enkätundersökningen att lärarna fann det som en utmaning att hitta 

metoder och arbetssätt som möter alla barns behov, oavsett den språkliga eller 

mentala utvecklingsnivån som barnen befinner sig i. Hur ska vi hinna tillgodose alla 

barns språkutveckling när de ligger på så olika nivåer?  

Samtliga lärare i intervjuerna arbetade mycket med varierande gruppkonstellationer 

för att kunna tillgodose alla barns behov och förutsättningar samt främja 
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kommunikation och interaktion. Men om man tänker just när de ska delta i 

verksamheten så är det upp till oss och anpassa verksamheten så de kan delta. En 

lärare talade om att kombinera barn med olika språkfärdigheter i 

gruppkonstellationer för att gynna de barnen med svagare språk. Vi jobbar med olika 

gruppkonstellationer för att barnen ska kunna vara resurser för varandras lärande.  

Gruppkonstellationer som arbetssätt kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen. Bråten (1998) beskriver att Vygotskij ansåg att barn kan klara av 

mer i samarbete med någon vuxen eller mer kompetenta kamrater än om de hade 

försökt utföra handlingen själva. Efter det menade Vygotskij att barnet kunde hantera 

utmaningen enskilt utan hjälp. Det är därför genom samarbete och samspel med 

andra barn och vuxna som barnet dirigeras i sin utveckling mot högre nivåer (a.a.).  

Att arbeta med smågrupper skapar trygghet för barn och genom det får de enligt 

Skans (2010) större möjlighet att kunna ta eget initiativ till samspel (a.a.). Kultti 

(2013) förklarar att gemensamma aktiviteter ger varje barn chansen att delta utefter 

sina egna förutsättningar, och få det utrymme de behöver, kan förstärka möjligheter 

till kommunikativ och språklig utveckling (a.a.). Därmed är olika 

gruppkonstellationer betydelsefullt i arbetet med flerspråkiga barn för 

språkutvecklingen. Ur det sociokulturella perspektivet ansåg Vygotskij (1934/2001) 

att det är genom samspel och kommunikation som språket utvecklas (a.a.).   

 

6.3.3 Meningsfullt lärande  

Det framkom i enkätundersökningen att flera lärare såg det som en utmaning att göra 

innehållet i lärandet meningsfullt för flerspråkiga barnen när de inte behärskar det 

svenska språket.   

I intervjuerna beskrev majoriteten av lärarna att deras verksamhet la stor vikt vid 

motivation och uppmuntran för att stimulera barnens deltagande. Lärarna beskrev det 

som positivt att ta vara på barns intressen, vilket är ett bra sätt att visa för dem att 

man lyssnar på deras åsikter och tankar. Att man tar vara på barnens intressen för att 

visa på att man lyssnar på deras idéer. Några av lärarna lade stor vikt vid att ge 

mening och lustfylldhet till aktiviteterna för att barn ska tycka det är roligt med 

språk. 

Försöker vara uppmärksamma vad barnen är intresserade av, vara 

uppmuntrande, och när man märker att de vill kommunicera med en att man 

verkligen svara på det för det är också en uppmuntran att det är någon som är 

intresserad av att höra på vad jag har att säga. Det gäller också blickar att man 

uppmärksamma och svara på dem kommunikationsförsöken också. 

Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, Vygotskij (1934/2001) 

förklarade att det är lärarens uppgift att lärande ska ske i meningsfulla sammanhang 

och vikten av att vidare utmana barns tankar och idéer på en nivå som är anpassad 

efter barnets förmågor (a.a.).   

Flera lärare i enkätundersökningen beskrev att det fanns utmaningar i deras 

verksamhet med att stimulera barns språkutveckling efter deras kognitiva nivå när de 

hade ett mindre utvecklat svenskt språk. 

I intervjuerna förklarade majoriteten av lärare att barn, även om de är tvåspråkiga 

med bristande svenska färdigheter, inte är språkförsenade. De har ett språk som är 
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precis lika bra som vår svenska. En annan lärare förklarade även att flerspråkiga barn 

besitter samma sorts kunskap som vi fast på ett annat språk.  En lärare la stor vikt vid 

att bemöta och tala till barnen på dess åldersmässiga nivå för att inte kränka dem. Så 

att man inte fördummar dem. Andra lärare talade i intervjuerna om svåra val som 

fick tas i verksamheten när stimulerande material skulle väljas ut som möter barns 

varierande utvecklingsnivåer för att göra lärandet meningsfullt. När man ska välja en 

saga som de kan förstå men det måste ju också vara ett innehåll som är utifrån deras 

kunskapsnivå. En annan lärare talade om vikten av aktiviteter som är förståliga för att 

barnen kunna känna glädje i det verksamheten gör. Hitta på aktiviteter så att alla 

barnen ska förstå och känna glädje i det vi gör.  

Detta kan relateras till den proximala utvecklingszonen, vilket som verktyg kräver av 

lärare att först se på barnets aktuella utvecklingsnivå för att göra aktiviteter 

meningsfulla och stimulerade utefter deras individuella utvecklingsnivåer (Bråten, 

1998).   

Två av lärarna förklarade att det fanns svårigheter med att utmana barns tankar när 

språkförmågan är mindre utvecklad än den kognitiva.  

Då kan det uppstå svårigheter eftersom att barns tankar kanske är högre upp, då 

språkförmågan är lägre ner än den kognitiva förmågan. Då blir det svårare för 

oss att utmana barnen på den nivån som de egentligen besitter för att 

språkförmågan är för långt ner. För att utveckla barnen vidare får man börja på 

den språkförmågan som de befinner sig i.   

Gibbons (2006) förklarade att det inte är meningen att flerspråkiga barn ska följa 

ordinarie undervisningsmoment (a.a.). Samtidigt poängterar Skans (2010) att det är 

verksamhetens ansvar att ha en utvecklad plan för metodval i arbetet med 

barngrupper som har varierande behov och språkkunskaper (a.a.).   

 

6.3.4 Modersmål  

Det framkom i enkätundersökningen att några lärare upplever arbetet med barns 

modersmål som en utmaning i förskolans vardagliga praktik.    

Samtliga lärare i intervjuerna pekade även ut att barns modersmål har stor betydelse 

för deras kulturella identitetsutveckling. De var överrens om att det är viktigt att 

barnen lär sig sitt modersmål. Det är viktigt att de får med sig det, för att kunna 

kommunicera med sin familj och släkt. Alla verksamheter uppmuntrar föräldrar till 

att prata sitt modersmål hemma och låta förskolan stå för inlärningen av det svenska 

språket. Den här uppmuntringen till att ta del av de mer kunniga personerna omkring 

sig går att dra paralleller med hur den proximala utvecklingszonen fungerar (Bråten, 

1998).    

Resultatet av enkätundersökningen visade att det i flera förskoleverksamheter fanns 

utmaningar med att ta tillvara på barns modersmål när så många olika språk finns i 

barngruppen. Det visade sig senare i intervjuerna att ingen verksamhet medvetet 

arbetade med barns modersmål i det pedagogiska arbetet. Det framkom dock att 

några lärare försökte lära sig några ord på barns modersmål. Att ta vara på alla språk 

kan också vara svårt, att uppmärksamma och hinna lära sig några ord på varje 

språk tar tid när det är så många. En verksamhet hade skrivit välkommen på alla 

barnens språk i tamburen och på en förskola läser en lärare arabiska för nybörjare 

eftersom att det är mycket arabisktalande barn i området. 
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Vi försöker att lära oss enstaka ord på barnens modersmål men eftersom vi har så 

många olika språk så är det svårt. På de yngre avdelningarna vet jag att de jobbar 

mer med barns modersmål genom att lära sig de viktigaste basorden exempelvis, 

sova, mamma, pappa och toalett. 

I intervjuerna blev en skillnad mellan kommunerna tydlig. I den ena kommunen har 

barnen möjlighet till modersmålsstöd från fem års ålder i upp till 45 minuter per 

vecka. Samtidigt har den andra kommunen gått ifrån det systemet för att istället 

utveckla något som kallas mottagningsenheten. Det var en så kallad enhet som 

förskolan och andra liknande institutioner kan kontakta när de behöver hjälp med 

modersmålsstöd och liknande. Poängen är att en kontaktperson ska tilldelas som ska 

hantera alla ärenden som personen i fråga behöver. Dock visade sig den enheten vara 

nystartad sedan några månader tillbaka och hade därför ännu inget samarbete med 

någon förskola i den kommunen.  

Enligt Benckerts, m.fl. (2008) förändras resurstillgångar och möjligheter i en 

förskola efter förutsättningarna i verksamheten. Författarna framhåller att arbetet 

med barns modersmål har bevisade positiva effekter på både barns kulturella 

identitet så väl som deras självkänsla. Det har också visat sig vara till fördel att 

uppmuntra barn till att tala sitt modersmål när de ska ta till sig nya språk. Slutligen 

har vikten av att familjen talar sitt modersmål hemma poängterats, vilket samtliga av 

lärarna som intervjuades stärkte. Genom att uppmuntra till detta tar lärarna vara på 

barnets modersmål och värderar de erfarenheter de bär på (a.a.). I Skans (2010) och 

Kulttis (2012) studier tillägnade lärarna sig nya ord på barnens modersmål på 

liknande sätt som några av lärarna i intervjuerna gör. Genom det extra arbetet anser 

författarna att lärarna intar ett interkulturellt förhållningsätt. Detta medför en 

inkluderande syn på kommunikation genom att skapa en flerspråklig atmosfär där 

tillhörighet och delaktighet genomsyras (a.a.).  

 

6.3.5 Konflikthantering  

Det framkom i enkätundersökningen att majoriteten av lärarna såg konflikthantering 

som en utmaning i det vardagliga arbetet med flerspråkiga barn, särskilt när varken 

barnen eller lärarna förstår varandra.  

Ingen av de samtliga verksamheterna i intervjuerna hade någon utarbetad mall för 

konflikthantering när flerspråkiga barn inte förstår varandra. Lärarna hade olika 

metoder för att läsa konflikter mellan barn. Alla nämnde dock att kroppspråket var 

det viktigaste redskapet för att nå fram till barnen. Utifrån några av lärarnas 

perspektiv är det betydelsefullt att vara närvarande och att låta barnen få prata ut om 

det som har hänt även om ingen förstår varandra. Lärarens närvarande skulle ses som 

betydande utifrån den proximala utvecklingszonen. Genom tal eller kroppsspråk 

visar läraren på vad ett önskvärt beteende är, vilket barnet förhoppningsvis kan ta åt 

sig om det är inom räckhåll för dem. Efter det att ett barn lärt sig något nytt menade 

Vygotskij att barnet nästa gång i samma situation klarade av det på egen hand. Det 

stärker då betydelsen av att lärare möter konflikter när de sker, eftersom barnen 

förhoppningsvis oavsett språklig förmåga kan komma att ta åt sig av det läraren 

försöker dela med sig av (Bråten, 1998).  

En lärare talade om att det är av stor vikt att fånga barnens perspektiv. Jag tror att 

det är viktigt att man tröstar och visar bekräftelse av barnets känslor och förklarar 
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att den andra är ledsen genom att vi visar med vårt kroppspråk. Några av lärarna 

betonade också att man var tvungen och acceptera att det ibland inte går och lösa 

konflikten utan bara kan stoppa den. En annan berättade att de arbetar mycket med 

värdegrunden tillsammans med barnen. I konflikter så refererar lärarna till 

värdegrunden, exempelvis hur man är en bra kompis. Värdegrunden är en stor grund 

i verksamheten, vi arbetar med värdegrunden i stort, för det är vad vår barngrupp 

behöver just nu. Andra lärare delade med sig om att de använder sitt kroppsspråk 

som redskap för styrka värdegrunden genom att visa när den andra i en konflikt är 

ledsen, exempelvis genom att låta ett finger rinna ner för kinden som en tår.   

Utifrån det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2010) att det är genom språk 

som individer utvecklar sina referensramar och kulturella identiteter. Det kan leda till 

komplikationer eftersom författaren beskriver kultur som en samling av 

föreställningar om kunskaper och värderingar (a.a.). Enligt Vygotskij (1934/2001) är 

det genom samspel och kommunikation som man känner delaktighet i den kulturella 

omgivningen (a.a.). 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt sammanfattas kort resultatets centrala delar i punktform. 

 Trygghet framkom som grunden i arbetet med flerspråkighet och 

identifierades som en stor del i barnens kulturella identitetsutveckling. Har 

inte barnen en grundtrygghet ansåg lärarna att inga andra aktiviteter i 

verksamheten kunde ske förrän en trygg bas skapats. Resultatet visar att 

föräldrars förtroende mot förskolan har betydelse för barnens trygghet.  

 Resultatet visade att barns kommunikationsformer kan variera, det viktigaste 

är att de kommunicerar på något sätt. Ett bristande talspråk påverkar barn 

olika beroende på ålder, i synnerlighet hos de äldre barnen där språket har en 

större social betydelse. Det framkom även att utformningen av miljön kan 

användas för att främja barns möjligheter till kommunikation, samspel och 

delaktighet.  

 Vikten av att observera vart barn är i sin individuella utveckling lyftes som 

viktigt för att kunna utmana dem vidare. Det framkom även i resultatet att 

verksamheter kombinerar barn med olika språkfärdigheter i 

gruppkonstellationer för att gynna de barnen med svagare språk.  

 Bilder och konkret material användes av verksamheter för att öka barns 

förståelse för det som sägs och görs. För att förstärka rutiner användes 

bildscheman på strategiska platser i verksamheterna. Bilder i miljön användes 

av samtliga verksamheter som stöd för både barnen och lärarna.  

 Det framkom som viktigt att anpassa verksamhetens miljö och material för att 

möta varje barns varierande utvecklingsnivåer. Detta för att göra lärandet 

meningsfullt och ge barnen en glädje i det de gör. 

  Arbetet med modersmål framkom i resultatet som viktigt för barns kulturella 

identitetsutveckling. Samtliga verksamheter uppmanade därför föräldrar att 

tala sitt modersmål hemma och låta förskolan stå för inlärningen av det 

svenska språket.  
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7 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat, analys, didaktiska implikationer, 

metoddiskussion och avslutas med möjliga framtida forskningsområden.  

7.1 Sociokulturellt perspektiv 

Resultatet visar att majoriteten av lärare talade om språket som den viktigaste delen 

för kommunikation, samspel och delaktighet. Av detta kan vi dra paralleller med vad 

det sociokulturella perspektivet säger angående språket, där det ses som 

huvudredskapet för kommunikation och samspel (Säljö, 2014; Vygotskij, 

1934/2001). I resultatet framkom många olika metoder, arbetssätt och rutiner med 

konkret kompletterande material som var utformade mot främjandet av barns 

språkutveckling. Tanken med kompletterande material är att barnen ska få en ökad 

förståelse för det som sägs och görs. Användningen av konkret material anser vi är 

försök till att skapa meningsfullt lärande för flerspråkiga barn i det vardagliga 

arbetet.      

En lärare nämnde i resultatet, vilket vi håller med om, att talspråk inte alltid behöver 

vara nödvändigt för barns möjlighet till kommunikation, samspel och delaktighet. 

Det spelar ingen roll vilket kommunikationsspråk barn använder sig av bara de 

kommunicerar på något sätt. Utifrån resultatet kan vi konstatera att det finns flera 

olika sätt att kommunicera på, exempelvis med bilder, tecken- och kroppspråk. Ur 

det sociokulturella perspektivet kan symboler och tecken hjälpa oss tänka och 

kommunicera med varandra (Säljö, 2014). Genom detta kan man fastställa att det är 

verksamhetens uppgift att ladda miljön med material som stödjer flerspråkiga barn i 

sitt sätt att kommunicera.  

 

7.2 Proximala utvecklingszonen  

Studiens resultat visar att samtliga verksamheter arbetar med varierande former av 

gruppkonstellationer. I utformningen av detta arbetsätt ser vi likheter med hur den 

proximala utvecklingszonenen kan fungera som verktyg för det individuella barnet. 

Majoriteten av lärarna förklarade att de medvetet arbetar med olika 

gruppkonstellationer för att främja barns individuella utvecklingsbehov. Detta anser 

vi var extra tydligt när en av lärarna beskrev att deras verksamhet kombinerar barn 

med olika språkfärdigheter i gruppkonstellationer för att gynna de barnen med 

svagare språk. Detta stämmer överens med den proximala utvecklingszonen (Bråten, 

1998), som vilar på tankarna att en person med en viss färdighetsnivå kan utföra och 

klara av mer om den får hjälp och stöttning av en mer kunnig kamrat eller vuxen än 

om den hade försökt tackla utmaningen på egen hand (a.a.). En slutsats som kan dras 

är att det borde vara gynnsamt för det språksvaga barnet att paras ihop med sin mer 

kompetenta kamrat. Detta har dock väckt funderingar kring potentiella konsekvenser 

när denna form av arbetssätt används. Vad skulle hända med det kompetenta barnets 

utveckling om den ständigt blir parad ihop med det språksvaga barnet? Kan den mer 

kompetenta barnet ta över lärandesituationen och därmed hämma utvecklingen för 

den språksvaga? Säljö (2014) betona vikten av att den lärande måste själv ställas 

inför utmaningen och förstå den för att lära sig. Därför är det viktigt som lärare att 

inte ta över hela problemlösningsprocessen (a.a.). Samma ansvar, enligt den 
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proximala utvecklingszonen, skulle kunna läggas på rollen som den mer 

språkkunniga har. Dock återstår frågan om man kan, och om det är rättvist att, lägga 

det ansvararet på ett barn.  

 

7.3 Trygghetsaspektens betydelse i förskolan    

I resultatet framkom barns trygghet av samtliga lärare som grundläggande. Trygghet 

beskrivs som en förutsättning för att barn ska kunna tillägna sig kunskap och 

utvecklas i förskolan. Enligt läroplanen för förskolan ska hela verksamhetens arbete 

präglas av att barnen ska vara trygga (Skolverket, 2010). Efter att ha tagit del av 

resultatet och läroplanens riktlinjer upplever vi att lärarna som intervjuats insett det 

ansvar de har för barns trygghet i förskolan. En viktig aspekt vi tog fasta vid i 

resultatet var det en lärare sa i sin intervju angående trygghet. Det är något som ska 

finnas inte något som ska behövas det är basic liksom. Detta är något vi håller med 

om. Trygghet är något som helt enkelt ska finnas i verksamheternas väggar. Något 

som visade sig ha en oväntat stor betydelse för barns trygghet, enligt majoriteten av 

lärarna, är föräldrarnas egen trygghet och tillit till förskolan. Det viktigaste är att få 

föräldrarna att känna trygghet, i gengäld får man trygga barn. Med detta kan 

likheter ses i det vi fann hos Calderon (2004), som lyfter fram att det är betydelsefullt 

att få föräldrarnas förtroende för att barnen ska känna sig trygga i förskolan (a.a.).  

Lärarna i vår studie ansåg trygghet som avgörande för barns kulturella 

identitetsutveckling. Reflektioner som uppkommit av resultatet är kring hur barns 

första möte med förskolan påverkas beroende på om de är trygga i sin identitet eller 

inte. Det visades tydligt i resultatet att ett positivt och välkomnande första möte var 

viktigt för tryggheten hos både flerspråkiga barn och föräldrar. Det framkom dock att 

verksamheterna har olika resurser för första mötet. Exempelvis genom att inte ha en 

tolk närvarande vid första mötet med en familj som inte talar svenska. Med den 

informationen är det lätt och föreställa sig att trygghetsaspektens betydelse riskerar 

att blir lidande om parterna inte förstå varandra. Här kan vi se betydelsen det har för 

en lärare att vara flexibel i sina kommunikationsformer. Detta går att relatera till 

Säljö (2014) som menar att andra former av kommunikation, exempelvis 

teckenspråk, kan fylla en lika stor roll som talat språk (a.a.).     

 

7.4 Didaktiska implikationer 

Resultatet visar att trygghetsaspekten är den viktigaste grundpelaren för barns 

utveckling och avgörande för all pedagogiskt arbete i förskolan. Betydelsen av att 

utveckla ett förtroende hos föräldrarnas för att främja deras trygghet var även 

betydande. Genom att ta del av resultatet blir det tydligt hur viktigt det är att 

verksamheten utvecklar och upprätthåller ett samarbete mellan hemmet och 

förskolan för barnets välbefinnande, eftersom det kan bidra till ökad trygghetskänsla 

hos både föräldrar och barn. Skapandet av ett positivt första mötet visade sig vara av 

betydelse för att familjer ska känna sig välkomna. Detta kan skapas genom att 

verksamheter har tolk närvarande vid inskolning. Förskolans möjligheter och 

resurser kan skifta beroende på förutsättningarna som finns i verksamheterna. I fall 

tolk inte finns närvarande vid första mötet och inskolningsprocessen kan vårt resultat 

tas del av för att göra lärare mer flexibla i sina sätt att kommunicera, exempelvis 
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genom kroppsspråk och gestikulering. Ännu en del för verksamheters personal att ta 

del av är hur de i det vardagliga arbetet kan bli mer medvetna om hur de pratar med 

föräldrar som talar ett annat språk. Det gäller att inte prata över huvudet på 

föräldrarna eller på sådana sätt som skulle nedvärdera eller kränka dem.  

Det framkom att samtliga verksamheter arbetar mycket med konkret material för att 

öka barns förståelse, något vi anser är ett främjande arbetsätt som fler verksamheter 

skulle kunna ta del av.  Det eftersom tanken är att barnen genom det kompletterande 

materialet ska kunna få en förståelse för det som händer och på så sätt få en högre 

delaktighet i det som sker på förskolan. 

Genom att arbeta med bilder på strategiska plaster i verksamheten kan man som 

lärare underlätta kommunikationen mellan samtliga på förskolan. Det är något vi 

anser förskoleverksamheter skulle kunna ta del av för att hitta flexibilitet i sina sätt 

att kommunicera.  

Efter att ha tagit del av den proximala utvecklingszonen i studien vill vi gärna se att 

lärare tänker på hur de utformar grupper i verksamheten. Det är även av stor vikt att 

se efter den enskilda individens aktuella utvecklingsnivå när aktiviteter utformas, allt 

för att göra lärandet meningsfullt för barnen.   

 

7.5 Metoddiskussion 

Genom att först gå ut till förskolor, med en enkätfråga som fokuserade på lärares 

egna uppfattningar kring utmaningar i arbetet med flerspråkighet, fick vi en inblick i 

verksamheters vardag och resultatet gav oss aktuella och relevanta tankar om 

flerspråkighet. Studiens utgångspunkt var att utgå från lärares egna uppfattningar och 

tack vare det kunde intervjufrågorna byggas helt från grunden efter de områdena som 

de själva tagit upp som intressanta och viktiga. Från det fick vi kvalitativ data ur de 

olika verksamheternas arbetssätt och innehåll. Det empiriska materialet som 

införskaffades genom denna metod möjliggjorde för oss att besvara studiens syfte 

och våra frågeställningar.   

Något som vi upplevde som problematiskt var att förskolecheferna först var tvungna 

att kontaktas för att få godkännande att besöka deras verksamheter. Anledningen var 

att vi upplevde processen som utdragen och att mycket tid försvann till att vänta på 

svar från varje förskolechef. Detta tillvägagångssätt uppfattades dock som 

professionellt och uppskattades av de förskolechefer vi varit kontakt med under 

undersökningens gång.   

En annan metod som kunde har gett oss ett annorlunda resultat är genom en renodlad 

enkätundersökning utan intervjuer. Som Björkdahl Ordell (2007) nämner att styrkan 

hos enkäten är dess förmåga att nå ut till många personer på en relativt kort tid (a.a.), 

vilket hade gett oss ett bredare urval av kvantitativt empiri. Ett alternativ som kunde 

utförts annorlunda var att skicka ut enkätfrågorna till fler förskolor än de fem utvalda 

som planerats att besöka för intervjuer. Om det utförts på det sättet hade chansen för 

ett ännu mer varierande urval av lärares uppfattningar kring utmaningar i 

verksamheten med flerspråkighet existerat. Efteråt anser vi ändå att vårt metodval 

var korrekt och anpassat efter studiens syfte, vilket var att kartlägga, inte jämföra, 

olika metoder.  
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Under intervjuerna upplevde vi att lärarna tilläts tala fritt eftersom att intervjun 

behandlade deras egna erfarenheter och kunskaper kring arbetet med flerspråkighet, 

därför var den av semistrukturerad intervjuform som beskrevs av Denscombe (2009) 

väsentlig för vår studie. Hänsyn togs även till de aspekter som Dimenäs (2007) och 

Kihlström (2007) framhåller är av stor vikt för en god intervju (a.a.).  

 

7.6 Förslag till vidare forskning  

Under arbetet med denna undersökning fann vi en intressant aspekt för fortsatt 

forskning. Hur påverkas barn med begränsat språk, det vill säga de som har bristande 

färdigheter eller av utvecklingsrelaterade anledningar har svårigheter med språket, 

långsiktigt inom skolan och livet. Detta anser vi är ett område värt att undersöka. 

Hinner de ikapp andra? Hur lång tid tar det och har det konsekvenser för deras 

utveckling? Vi upplevde att det inte fanns tillräckligt med litteratur och tidigare 

forskning inom detta område. 
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9 BILAGOR   

 

9.1 Enkätbrev   



37 

 

 

9.2 Intervjufrågor 

Språkets betydelse   

 Hur påverkar barns språk deras möjlighet till kommunikation och sociala 

samspel i förskolan? 

 Vilken betydelse har språket för barnens deltagande i er verksamhet? 

 Hur påverkar det barns identitet, självkänsla och utvecklingsmöjligheter när 

de inte behärskar det svenska språket?  

Metoder och arbetssätt  

 Hur gör ni för att bemöta barns variation av bakgrunder och behov? 

Motivera!  

 Hur arbetar ni med motivation för att få barnen och tycka det är roligt med 

språk och vilja lära sig?  

 Hur arbetar ni med språkutveckling? Vilka metoder och arbetssätt används i 

er verksamhet?  

 Arbetar ni med barns modersmål? Om så hur?  

 Anpassa ni er planering till att ni har flerspråkiga barn i gruppen? Om så hur?  

 Hur arbeta ni med konflikthantering när barnen inte förstå varandra?  

 Upplever du att ni har läroplanens värdegrund och strävansmål kring 

flerspråkliga barn i åtanke när ni planerar, genomför och utvärderar 

aktiviteter i verksamheten? Om så hur?  

 Har ni arbetsmallar för första mötet? Hur viktigt är första mötet för barns 

trygghet i förskolan?  

Trygghet och identitet  

 Vad har trygghet för betydelse för barns kulturella identitetsutveckling?  

 Vad har du för tankar om modermålets betydelse för barns kulturella 

identitetsutveckling? 

 

 

 

 


