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Abstrakt 
English title: Multilingualism in preschool – from the pre-school teachers perspective. 

 

Studiens syfte är att belysa förskollärarnas uppfattningar kring arbetet med 

flerspråkighet i förskolan. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och som 

undersökningsinstrument har intervjuer använts för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna samt ge ett resultat. De deltagande i intervjuerna är samtliga 

utbildade förskollärare och arbetar på flerspråkiga förskolor. Resultatet i studien visar 

att förskollärarna ser positivt på att arbeta med flerspråkighet i förskolan men 

understryker även att arbetet är komplext. Förskollärarna använder en mängd olika 

arbetssätt för att stimulera flerspråkigheten i verksamheterna. Gemensamt för samtliga 

förskollärare är att de arbetar mycket med att kommunicera med barnen och i samtalen 

fokuserar förskollärarna medvetet på att benämna och betona ord och begrepp. 

Ytterligare arbetssätt som samtliga förskollärare betonar är betydelsen av att 

kommunicera med hjälp av olika tillvägagångssätt såsom bilder, tecken och 

kroppsspråk. Flertalet av förskollärarna beskriver att samarbete mellan förskola och 

hem är av stor betydelse för de flerspråkiga barnens möjlighet till 

modersmålsutveckling och för att stärka barnens flerkulturella identitet. Flertalet av 

förskollärarna uttryckte en önskan om stöd från modersmålslärare till alla flerspråkiga 

barn i förskolan oavsett ålder.  

 

Nyckelord 
 

Flerspråkig förskola, flerspråkighet, interkulturellt perspektiv, modersmål, multimodalt 

lärande.  
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1 Inledning 
 

Statistiska centralbyrån (2013) och Skolverket (2013) påvisar att vart femte barn i 

dagens förskola använder mer än ett språk i vardagen. Det innebär enligt Skolverket 

(2013) att personalen inom dagens förskola måste kunna bemöta de flerspråkiga barnen 

med goda kunskaper och förståelse för barnens livsvillkor. Här framskrivs även 

betydelsen av att verksamheten stödjer flerspråkiga barn i barnens kulturella identitet 

och deras flerspråkighet. Skolverket (2010) betonar att språk och lärande är 

sammanlänkade på samma sätt som språk och identitetsutveckling. Utifrån det 

understryker Skolverket (2013) att barn ska ges goda möjligheter till stöd i sin 

flerspråkighet i förskolan. Detta för att främja flerspråkiga barns möjlighet till lärande 

och utveckling samt finna trygghet i sin kulturella identitet.  

 

1.1 Bakgrund   

 

Vårt intresse för flerspråkighet grundar sig i en nyfikenhet kring hur arbetet med 

flerspråkiga barn ser ut i förskoleverksamheterna. Arbetet med flerspråkiga barn är inget 

som behandlats under våra studiers gång och därav känner vi att vi saknar kompetens 

för hur vi som framtida förskollärare ska kunna bemöta flerspråkiga barn i 

förskoleverksamheten. Denna bristande kunskap kan utgöra ett hinder för de 

flerspråkiga barnen som vi kommer att möta. Eftersom vår okunskap kan begränsa 

flerspråkiga barns möjlighet till lärande och utveckling. Utifrån det fann vi det av 

intresse att studera hur förskollärare tänker kring flerspråkighet i förskolan samt hur de 

arbetar med flerspråkiga barn. Detta finner vi även kan genera i ett kunskapsutbyte 

förskollärare emellan samt skapa en diskussion kring flerspråkighet i förskolan. Hur ser 

dagens förskollärare på flerspråkigheten i verksamheten, ses det som en tillgång eller 

begränsning?  

 

1.1.1 Begrepp  

 

Didaktiska frågor:  

Utgår från Skans (2011) beskrivning vara ett sätt att problematisera och reflektera kring 

förskolans pedagogiska innehåll. Vilket görs med hjälp av frågorna vad, hur, varför och 

vem? Problematiseringen kring didaktiken är betydelsefull för att kunna studera hur 

förskollärarna lyckas fånga barnens nyfikenhet och intresse samt bidra till barnens 

utveckling och lärande. Skans beskriver hur de didaktiska valen och frågorna påverkar 

möjligheten för flerspråkiga barn att delta i förskolan.  

 

Flerspråkig förskola:  

Används i denna studie utifrån hur Skans (2011) definierar begreppet. Vilket innebär att 

en flerspråkig förskola är en förskola där mer än hälften av barnen har annat modersmål 

än svenska.   

 

Flerspråkighet:  

Innebär att en person kan använda och behärska mer än ett språk, det är nya begreppet 

av tvåspråkighet. Flerspråkighet kan beröra den enskilda individen eller ett samhälle,  

denna definition av flerspråkighet beskrivs av Hyltenstam. 

Nationalencyklopedin, flerspråkighet.  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flerspråkighet  

(Hämtad 2015-11-10).  

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/flerspråkighet
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Modersmål:  

Är det språket som barn tillägnar sig först. Barn som lever i familjer som är tvåspråkiga 

kan få två modersmål. Sedan 1998 har skolan använt benämningen modersmål på det 

språk, utöver svenskan, som barn tillägnat sig i hemmet och använder dagligen.  

Nationalencyklopedin, modersmål 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/modersmål 

(Hämtad 2015-11-10). 

 

Multimodalt lärande:  

Används i denna studie utifrån Skaremyrs (2014) definition kring multimodalt lärande, 

vilket beskrivs genom att lärande inte endast sker via de verbala språken utan lärande 

kan även ske via icke verbala språk.   

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/modersmål
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2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att belysa förskollärarnas uppfattningar om arbetet med 

flerspråkighet i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Hur ser förskollärarna på flerspråkighet? 

 Hur arbetar förskollärarna med flerspråkiga barn? 

 Hur främjar förskollärarna flerspråkigheten i förskolan? 
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3 Teori 
 

I  avsnittet presentras rubriken 3.1 Teoretisk utgångspunkt där presenteras det 

sociokulturella och det interkulturella perspektivet. Sedan presenteras rubriken 3.2 

Litteraturgenomgång där det ges en översikt av tidigare forskning. 

 

3.1 Teoretisk utgångpunkt  

 

Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där 

lärande sker genom samspel, kommunikation och interaktion mellan människor och 

dess omgivning. Vi har även valt att studien ska ha en grund i det interkulturella 

perspektivet som kan ses som ett förhållningssätt för att involvera alla barn i 

verksamheten, oavsett barnens kulturella bakgrund. I det interkulturella perspektivet 

beskrivs i likhet med det sociokulturella perspektivet vikten av att människor samspelar 

med varandra.  

 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

I det sociokulturella perspektivet anses samspel, interaktion och kommunikation mellan 

individer vara nyckeln för utveckling. Samspel mellan kollektiv och individ har 

betydelse för människans utveckling både som individ och i grupp (Strandberg 2006; 

Säljö 2000, 2012). Vidare tydliggör Strandberg (2006) miljöns betydelse för 

människans möjlighet till lärande och utveckling. Säljö (2000) beskriver att lärande 

inom det sociokulturella perspektivet handlar om vad en människa tar med sig från en 

social interaktion med andra och sedan använder i ett annat sammanhang.  

 

3.1.1.1 Kulturpsykologiska perspektivet  

 

Det sociokulturella perspektivet kan ses som ett kulturpsykologiskt perspektiv eftersom 

perspektivet har sin utgångspunkt i att människor tillägnar sig kunskap i kulturella 

aktiviteter som människor deltar i. Det är betydelsefullt att se hur människan använder 

sig av kunskap den tillägnat sig utifrån den kulturella kontexten människan befinner sig 

i (Säljö 2000 & Kultti 2012, 2013). Författarna beskriver att det mänskliga språket är 

det mest betydelsefulla kulturella redskap som en människa kan tillägna sig i mötet med 

andra människor. Säljö (2012) lyfter även fram betydelsen av att inte endast referera 

språket till det verbala språket utan språket kan ha en mängd olika uttrycksformer. Det 

kan ske via exempelvis skrift, bild, tecken och kroppsspråk. Inget av dessa språk 

konkurrerar med varandra utan språken ska ses som komplement och berikande för vår 

möjlighet att kommunicera med vår omvärld. Enligt det sociokulturella perspektivet kan 

människan ses som multimodal och denne kan ständigt finna nya sätt att uttrycka sig 

och kommunicera på (a.a.). Säljö (2000) och Strandberg (2006) framhäver även 

betydelsen av medvetenheten kring att den kultur som barnen möter på förskolan kan 

skilja sig mycket från den kultur som barnen möter i hemmet. Strandberg (2006) lyfter 

även fram betydelsen av att förskollärarna är medvetna att om barn lever i olika kulturer 

bör förskollärarna kunna ge barn möjlighet till lärande och utveckling inom barnens 

olika kulturer. Författaren beskriver vidare att barns möjlighet till lärande berikas ifall 

förskollärarna ser och uppmuntrar barnens flerkulturella identiteter.  
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3.1.2 Interkulturellt perspektiv  

 

Interkulturellt perspektiv skulle enligt FN bidra till fred och acceptans samt en ökad 

förståelse mellan olika folkgrupper och nationer (Lahdenperä 2004 & Lunneblad 2009). 

Sverige tog del av detta utifrån ett behov att skapa en jämlik arena för svenskar och 

invandrare och mellan dem öka förståelsen och acceptansen gällande varandras kultur 

och traditioner (SOU 1983:57). 

 

Lahdenperä (2004) beskriver begreppet interkulturellt i två delar inter och kulturellt.  

Författaren beskriver att inter betyder växelverkan eller interaktion mellan människor 

och kultur beskrivs som något som är kulturellt. Det kulturella definieras som ett 

betydande system som i sin tur skapar riktning och ordning för hur människan ska leva 

(a.a.). Skans (2011) och Skaremyr (2014) beskriver att det interkulturella perspektivet 

kan liknas vid ett förhållningssätt. Utifrån det är det förskollärarnas uppgift att se till att 

verksamheten arbetar interkulturellt och författarna betonar vikten av förskollärarnas 

förmågor att anpassa lärandetillfällen för alla barn. Ett lärandetillfälle i förskolan ska 

enligt det interkulturella förhållningssättet ge alla barn i gruppen samma möjlighet till 

lärande och utveckling, oavsett barnens kulturella bakgrund. I förskolan uppstår 

lärandetillfällen dagligen i verksamheten och därmed bör förskollärarna alltid vara 

medvetna om hur förskollärarnas förhållningssätt kan påverka barns möjlighet för 

lärande. Lahdenperä (2004) förtydligar att en interkulturell pedagogik innefattar att 

förskollärarna är medvetna om att olika människor har olika normer, värden och att alla 

människor kan uppfatta en situation på olika sätt utifrån deras egna erfarenheter och 

referensramar.  

 

Skolverket (2013) lyfter fram att i dagens förskola har vart femte barn ett annat 

modersmål än svenska vilket gör dem flerspråkiga. Förskolan ska enligt Skolverket 

stödja barns modersmål och deras kulturella identitet och därigenom stärka barnens 

självkänsla och trygghet. Det är verksamhetens skyldighet att möta alla barns olika 

behov utifrån deras kulturella bakgrund och erfarenheter (a.a.). Skans (2011) betonar 

betydelsen av att förskolan har förståelse för andra kulturer och utifrån det menar Skans 

att förskolan bör arbeta med ett interkulturellt förhållningssätt. Lahdenperä (2004) 

framhäver i likhet med Skans att den interkulturella pedagogiken idag borde vara en 

självklar grund i verksamheten med tanke på att vi lever i ett mångkulturellt samhälle 

och det bör avspeglas i förskolans pedagogiska verksamhet.   

 

3.2 Litteraturgenomgång 

 

I avsnittet presenteras tidigare forskning gällande flerspråkighet i förskolan. Vi har valt 

att presentera forskningen utifrån fyra underrubriker.  

 

3.2.1 Språk och flerspråkighet utifrån samhället  

 

Ladberg (2003) beskriver att språket är ett av det mest betydelsefulla verktygen en 

människa kan tillägna sig. Eftersom språket är det redskap vi människor använder för 

att kommunicera med vår omvärld. Säljö (2000) lyfter att kommunikationen är en 

betydelsefull del för att en individ ska kunna tillägna sig kunskaper och nya färdigheter.  

Skolverket (2013) och Lahdenperä (2010) beskriver betydelsen av att se språk som 

berikande för samhällets framtida kunskapsekonomi. Lahdenperä (2010) menar vidare 

att flerspråkighet berikar samhället, då individens möjligheter till utbildning och arbete i 
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andra länder är en resurs för det svenska samhället med tanke på dagens globalisering. 

Med det i åtanke bör flerspråkighet enligt Lahdenperä inte ses som en begränsning för 

samhället utan det ska ses som en resurs.  

 

Häll (2013) betonar att om en förskola ser det svenska språket som mest betydelsefullt 

så blir svenskan det avgörande språket för att barnen ska kunna delta i verksamheten 

fullt ut. Författaren beskriver att i en flerspråkig verksamhet utmanas det svenska 

språket av andra språkliga resurser och därmed kan alla barn delta i verksamheten på 

mer lika villkor. Ladberg (2003) påvisar betydelsen av att hela verksamheten, även 

ledningen arbetar för en flerspråkig verksamhet som inkluderar alla barn. Enligt 

författaren kan inte förskollärarna driva detta arbete själva utan det behövs en 

gemensam plan för hur arbetet ska gå tillväga. Om det finns en plan menar Ladberg att 

flerspråkiga barn ges en större möjlighet för lärande och utveckling (a.a.). Det är 

betydelsefullt att all personal i förskoleverksamheten ges kompentensutveckling 

gällande arbetet med flerspråkiga barn och att ledningen måste delta i det flerspråkiga 

arbetet (Ladberg 2003; Lahdenperä 2010 & Skolverket 2013). Skolverket (2013) 

synliggör att det idag finns en bristande kompentens för hur personalen i förskolan 

klarar sitt uppdrag gällande att stödja och främja en flerspråkig barngrupp. Kultti (2012) 

och Skans (2011) lägger stor vikt vid att kompetensen gällande arbetet med flerspråkiga 

barn bör öka inom förskolan. Författarna beskriver att förskolan kommer få en allt mer 

betydande roll i det svenska utbildningssystemet och därav är det av betydelse att 

förskollärarna kan tillgodose alla barns möjligheter till lärande. Vidare beskriver 

författarna att förskollärarna numera måste vidga sin syn på hur förskollärarna arbetar 

för att främja flerspråkigheten i förskolan. Antalet barn med annat modersmål än 

svenska kommer under kommande år öka och därmed krävs det att förskollärarna kan ta 

tillvara på barnens flerspråkighet och utmana de flerspråkiga barnen vidare. Annars 

finns en risk att flerspråkiga barn halkar efter i sin kunskapsutveckling och det kommer 

på sikt missgynna inte bara individen utan även det svenska samhället (a.a.). 

 

3.2.2  Förhållningssätt och medvetenhet 

 

Förskollärarna bör vara en förebild för barnen i förskolan och förskollärarna ska 

tillgodose alla barns behov. Förskollärarnas förhållningssätt och kunskaper har stor 

påverkan för hur väl verksamheten tillgodoser flerspråkiga barns behov (Kultti 2012, 

2013; Ladberg 2003; Lahdenperä 2010; Skans 2011; Skaremyr 2014 & Skolverket 

2010).  Skolverket (2013) betonar att flerspråkiga barns möjlighet till lärande och 

utveckling i sitt modersmål och svenskan påverkas i hög grad av förskollärarnas 

förhållningssätt. Skolverket tydliggör att förskollärarna kan, trots icke språklig 

kompetens, stödja barnen i sin flerspråkighet. Det kan ske genom att förskollärarna 

uppmuntrar barnen och visar att det finns en tillåtande miljö där barnen kan använda 

både sitt modersmål och svenskan. Aktiviteter som planeras av förskollärarna bör även 

anpassas så att flerspråkiga barn kan delta på samma villkor som svensktalande barn 

(a.a.). Skans (2011) beskriver i sin avhandling betydelsen av förskollärarnas didaktiska 

val och hur valen kan påverka flerspråkiga barns möjligheter till lärande och utveckling. 

Vidare beskrivs att det didaktiska valet som påverkar förskolan mest är hur 

förskollärarna involverar alla barn i verksamheten. Författaren menar att förskollärarna 

måste se kritiskt på vilka aktiviteter och metoder de använder i sin barngrupp och måste 

hela tiden arbeta för att tillgodose alla barns behov. Det komplexa i det arbete kan enligt 

Ladberg (2003) dock vara att förskollärarna inte fullt ut kan utvärdera hur väl en 

aktivitet nått ut till ett flerspråkigt barn. Författaren menar att en förskollärarna måste ha 

kunskaper i barnens modersmål för att fullt ut kunna utvärdera vilka kunskaper barnen 
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har eller har tillägnat sig i en aktivitet. Kultti (2012) synliggör även betydelsen av att 

förskollärarna vidgar sin syn på hur de anser att ett barn är deltagande i en aktivitet eller 

lek. Vidare beskriver författaren att flerspråkiga barn bör ses som aktiva även när 

barnen är observerande i en aktivitet eller när barnen använder sig av sitt kroppsspråk 

för att delta.   

 

Skans (2011) beskriver att det interkulturella perspektivet bör ses som ett 

förhållningssätt från förskollärarnas sida och inte ses som en teori. Skans menar att 

förskollärarna med ett interkulturellt förhållningssätt kan skapa en lärande miljö för alla 

barn oavsett barnens kulturella bakgrund. Det är enligt Skans ett av förskollärarnas mest 

betydelsefulla uppdrag. Uppdraget att stödja flerspråkiga barns möjlighet till lärande 

och utveckling betonas även av Skolverket (2013). Där tydliggörs även betydelsen av 

att förskollärarna är kritiska till sitt eget och verksamhetens förhållningssätt.  

 
3.2.3  Språk och identitetsutveckling  
 

Skolverket (2010) betonar att språk och lärande hänger samman på samma sätt som 

språk och identitetsutveckling. Vidare framskrivs att flerspråkiga barn ska få möjlighet 

till att lära sig det svenska språket såväl som sitt modersmål. Ladberg (2003) betonar 

betydelsen av att förskollärarna är medvetna kring hur språk och identitet hänger 

samman. Förskollärarna kan via ett negativt kroppsspråk påverka flerspråkiga barn till 

att bli osäkra i sina språk och därmed även påverka barnens identitet. Författaren 

skildrar tydligt att barn är känsliga för förskollärarnas negativa reaktioner på barnens 

flerkulturella identitet. Med det menar Ladberg att barn kan blir osäkra i sin identitet 

och därmed kan barnen få svårigheter med språken. Vidare beskriver författaren att det 

kan ske på så enkla vis som att förskollärarna inte uppmärksammar barns språk, 

ursprung och familj tillräckligt. Utifrån det kan barnen sedan läsa av att förskollärarna 

inte anser att barnens kulturella arv är betydelsefullt och därigenom skapas en osäkerhet 

hos barnen gällande barnens identitet. Ladberg beskriver vidare att det i förskolan är 

vanligt att flerspråkiga barn ofta håller sig till det svenska språket när barnen är i 

förskolan även om det finns fler barn som talar samma modersmål. Enligt Ladberg är 

det ett misslyckande från samhället och förskolans sida eftersom det inte synliggjort 

tillräckligt för barnen att förskolan är en plats för alla språk.  

 

3.2.4 Språk stärker varandra 

 

Lahdenperä (2010) förtydligar betydelsen av att förskollärarna är medvetna om att barn 

inte har några begränsningar för hur många språk barn kan tillägna sig i tidig ålder. Barn 

kan lära sig flera språk som första språk ifall det finns i familjen. Det beskrivs även av 

Ladberg (2003) och här betonas även vikten av att flerspråkiga familjer ska uppmuntras 

av förskolan till att prata sitt modersmål. Författaren menar att det är avgörande för om 

barn kan tillägna sig sitt modersmål och därmed bli flerspråkiga. Vidare beskrivs att 

barn endast blir flerspråkiga om det finns ett behov för barnen att använda mer än ett 

språk. Därav är det högst relevant att familjer pratar sitt modersmål så barnen inte ska 

förlora sin flerspråkighet (a.a.). Skolverket (2010) beskriver betydelsen av att förskolan 

och hemmet har en god relation, bra samarbete och att förskolan tar hjälp av familjen. 

Detta för att ta tillvara på barns kulturella arv samt att stärka barnens flerkulturella 

identitet. Ladberg (2003) betonar att förskolan idag är medveten om att barn som har ett 

starkt modersmål lättare tillägnar sig sitt andra språk. Utifrån det menar författaren att 

förskollärarna bör ha insikt i att om ett barn stannar upp i utvecklingen av det svenska 

språket kan förskollärarna uppmuntra till utveckling i barns modersmål. Vilket i sin tur 
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kan generera i att det svenska språket utvecklas. Författaren belyser betydelsen av en 

förståelse för att språk stödjer varandra och ej konkurrerar.  

 

3.2.4.1 Språk finns i olika former 

 

Häll (2013) har i sin studie studerat hur barn använder sin flerspråkighet i den fria leken 

i verksamheten. Häll synliggör att flerspråkiga barn använder en mängd olika språk 

utöver det verbala för att kommunicera och interagera med andra barn och vuxna i 

verksamheten. Många barn kommunicerar genom att använda sig av tecken, bilder och 

kroppsspråk (a.a.). Kroppsspråk och bildspråk är två betydelsefulla kommunikativa 

redskap som människan använder. Genom att använda olika redskap för att 

kommunicera med varandra innebär det att människan är multimodal (Ladberg 2003; 

Häll 2013; Skaremyr 2014 & Säljö 2012). Dock lyfter Ladberg (2003) att kroppsspråk 

kan vara komplext att använda i en flerspråkig verksamhet eftersom att kroppsspråk kan 

skilja kulturer emellan och på grund av det vara förvirrande för flerspråkiga barn. 

 

3.2.5 Kommunikation i vardagen 

 

Kultti (2012) beskriver att förskollärarna idag bör se alla situationer som 

lärandetillfällen för barnen och speciellt för flerspråkiga barn är det vardagliga samtalet 

en betydelsefull del för lärande. Författaren betonar vikten av att förskollärarna 

kommunicerar och samtalar med barnen under hela dagen i verksamheten. 

Förskollärarna bör utnyttja de vardagliga situationerna mer i verksamheten för att 

främja flerspråkigheten i barngruppen menar författaren. Vidare beskriver Kultti att 

situationer såsom måltider, sagostund och fria leken är tillfällen som förskollärarna 

måste ta tillvara på för att utmana flerspråkiga barn. Detta genom att förskollärarna hela 

tiden samtalar med barnen eller stöttar barnen genom att benämna ord och begrepp för 

dem. I likhet med Kultti (2012) lyfter Wedin (2010) betydelsen av att flerspråkiga barn 

får möjlighet att berätta och samtala. Författaren betonar även vikten av att barn ska få 

möjlighet att återberätta egna upplevelser eller något barnen har intresse för inför 

barngruppen. Det kan ske genom att förskollärarna stödjer barnen i sitt berättande om 

det behövs. Wedin menar att återberättande är en betydelsefull del i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Författaren beskriver även att positiva reaktioner från resterande 

barngrupp kan öka det berättande barnets självkänsla och självförtroende. Vidare 

skriver författaren att denna aktivitet även ger åhörarna en stor möjlighet till lärande. I 

likhet med Wedin skildrar Gibbons (2006) betydelsen av att barn får möjlighet att 

kommunicera dagligen och därigenom utvecklas barns förmåga att uttrycka sina tankar 

verbalt.  

 
3.2.6 Kommunikation mellan förskola och hem  

 

Skaremyr (2014) lyfter i sin avhandling att förskollärarna bör vara medvetna kring att 

det är av betydelse att förskollärarna är flexibla i sitt arbetssätt med flerspråkiga barn.  

Det inkluderar även bemötandet av barnens familjer och det är av stor vikt att 

förskollärarna lyckas få alla i familjen att känna sig välkomna till verksamheten. 

Förskoletiden är enligt författaren en betydelsefull del i barnens liv då barn idag kan 

spendera en stor del av sina unga år i förskolan. Verksamheten är en social plats där 

barnen får möta andra barn och vuxna. Vidare betonas att förskolan kan vara den första 

kontakten för flerspråkiga barns familjer med det svenska samhället. Därav blir 

kontakten och relationen med förskolan betydelsefull för hela barnets familj och inte 

bara för det enskilda barnet. Skolverket (2010) betonar att förskola och hem bör ha en 
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god relation och utifrån det bör förskolan tillgodose och tillmötesgå alla familjer på 

bästa tänkbara sätt. Björk-Willén (2013), Sandberg och Vuorinen (2008) är dock 

kritiska till hur väl förskolan lyckas tillgodose och tillmötes gå alla familjer. Sandberg 

och Vuorinen (2008) skildrar att förskollärarna idag är osäkra på hur de ska tillmötesgå 

alla familjer i förskolan. Eftersom det idag finns en stor variation gällande familjernas 

erfarenheter och därav skiljer sig också familjernas referensramar för vilka krav 

familjerna ställer på verksamheten. Förskolan har enligt Björk-Willén (2013) ett 

ensidigt sätt för hur kontakten mellan förskola och hem ser ut. En stor del av den 

dagliga kontakten sker via vardagliga samtal i hallen vid hämtning och lämning. Här 

kan språket bli något författaren väljer att kalla en maktfaktor där de svensktalande 

förskollärarna möter en familj med andra språkliga erfarenheter. Förskollärarna hamnar 

här i maktposition över familjen och samtalen kan därmed bli en ojämlik arena. Utifrån 

det menar Björk-Willén (2013) att samtalen kan skapa en frustration och otrygghet 

parterna emellan. För att motverka det beskriver författaren vidare att förskollärarna 

måste vara öppna för att kommunicera med familjen på olika vis, genom både verbal 

och ickeverbal kommunikation.  
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4 Metod  
 

I avsnittet beskrivs 4.1 Val av vetenskaplig metod, 4.2 Urval, 4.3 Genomförande 4.4  

Metoddiskussion, 4.5 Val av analysmetod och avsnittet avslutas med 4.6 Etiska 

överväganden.  

 

4.1 Val av vetenskaplig metod 

 

Vårt syfte är att ge en bild av förskollärarnas uppfattningar kring att arbeta med 

flerspråkighet i förskolan. Därav var det relevant för oss att undersöka förskollärarnas 

erfarenheter kring arbetet i en flerspråkig verksamhet. Studien är en kvalitativ studie 

utifrån det som Ahrne och Svensson (2013) beskriver om att i en kvalitativ studie lyfts 

andra personers perspektiv och erfarenheter.Vilket vi fann betydelsefullt för att kunna 

besvara syftet i studien. Undersökningsinstrumentet som har använts är intervju, valet 

gjordes utifrån det som Denscombe (2009) och Dimenäs (2007) beskriver angående 

metoden intervju. Metoden är lämplig när undersökningens syfte är att ta reda på 

informantens erfarenheter och tankar kring ett specifikt ämne. Med detta i åtanke fann 

vi att intervju som metod var mest lämplig för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar.  

 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer  

 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att vi ville belysa förskollärarnas egna tankar, 

erfarenheter och åsikter. Vi ville genom den kvalitativa intervjun få möjlighet till en 

djupare bild av informanternas svar. Denscombe beskriver att det (2009) blir möjligt 

med den kvalitativa metoden till skillnad från den kvantitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden kan används ifall syftet är att insamla en större mängd data men då 

blir svaren inte lika djupgående. Vi valde även att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Med hänsyn till det Denscombe (2009) beskriver om att semistrukturerade 

intervjuer gör det möjligt att styra intervjun efter informantens svar. Tanken är att 

intervjumetoden bidrar till ett mer avslappnat samtal och inte en lika styrd intervju som 

en strukturerad. I den semistrukturerade intervjun finns tydliga frågor som forskaren ska 

utgå från och som forskaren sammanställt för att kunna besvara studiens syfte. Dock 

kan forskaren vara flexibel utifrån informantens svar och ställa nya frågor under den 

pågående intervjun.  

 

4.1.2 Personliga intervjuer 

 

Vi valde att göra personliga intervjuer vilket enligt Denscombe (2009) innebär att 

intervjuerna sker endast mellan forskaren och informanten. Valet gjordes med hänsyn 

till att våra intervjuer inte skulle påverka den dagliga verksamheten som informanterna 

arbetar i. Denscombe (2009) beskriver att ytterligare en fördel med personliga intervjuer 

är att all information från intervjun endast kommer från en källa. Vilket underlättar när 

intervjuerna ska transkriberas och analyseras samt att forskaren kan säkerställa vilken 

information som kommer från vilken informant.   
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4.1.3 Validitet och reliabilitet  

 

Lantz (2014), Patel och Davidsson (2011) beskriver att begreppet validitet visar hur väl 

forskarna lyckats få resultatet att stämma överens med studiens syfte. För att bedöma 

validiteten i vår studie har vi under hela studiens gång diskuterat och reflekterat om hur 

vi ska gå tillväga för att få studiens syfte besvarat med så stor trovärdighet som möjligt. 

Två delar vi diskuterat och reflekterat mycket kring för att säkerställa validiteten i 

studien är val av metod och val av urvalsgrupp. Ytterligare ett sätt för att kontrollera en 

studie beskriver Lantz (2014) är att studera studiens tillförlitlighet, reliabiliteten. I en 

studie där intervju använts som metod är det svårt att få ett mått på reliabiliteten, då kan 

forskaren enligt Patel och Davidsson (2011) använda andra tillvägagångssätt för att 

säkerställa reliabiliteten. Författarna beskriver att genom att använda ljudinspelning 

under intervjuerna så lagras materialet. Därav kan forskarna sedan gå tillbaka till det 

inspelade materialet för att säkerställa informanternas svar (a.a.). Med hänsyn till det 

valde vi att spela in våra intervjuer eftersom att vi ville ha möjlighet att gå tillbaka i den 

insamlade empirin för att kontrollera informationen. I samtliga intervjuer deltog vi båda, 

valet gjordes då vi ville att en av oss skulle leda intervjun och uppta information via 

ljudinspelning, samtidigt som den andra förde kompletterande fältanteckningar. Att 

båda medverkar vid intervjuerna menar Patel och Davidsson (2011) bidrar till att stärka 

reliabiliteten. Eftersom två personer kan uppfatta en situation olika och i det fallet kan 

forskarna sedan diskutera och reflektera sina uppfattningar med varandra. På liknande 

vis menar författarna att det är en fördel att vara två vid en intervju för att säkerställa att 

forskarna delat samma uppfattning av en situation.  

 

4.2 Urval  

 

Vi har i vår studie valt att intervjua förskollärare som arbetar på flerspråkiga förskolor, 

eftersom majoriteten av barnen i dessa förskolor är flerspråkiga. Vi fann det 

betydelsefullt att förskollärarna fått stor möjlighet att möta flerspråkiga barn i sitt 

dagliga arbete och därmed var flerspråkiga förskolor av intresse. Det är betydelsefullt 

för studiens syfte att förskollärarna arbetar på en förskola där förskollärarna dagligen 

behöver stödja barn i sin flerspråkighet, vilket även det bidrog till valet att undersöka 

flerspråkiga förskolor. Skolverket (2010) framhäver att det är förskollärarnas uppdrag 

att läroplanen för förskola följs av hela arbetslaget och det ska ske i den dagliga 

verksamheten. Med hänsyn till det fann vi det mest relevant att intervjua förskollärare 

då de har ansvar för att flerspråkiga barn får stöd i sin språkveckling både gällande 

modersmålet och det svenska språket vilket i sin tur gynnar barnens flerkulturella 

identitet. Vi valde även förskollärarna som intervjugrupp eftersom de har daglig kontakt 

både med barnen och deras vårdnadshavare. Val av förskolor och val av informanter till 

studien gjordes tidigt, för att vi skulle få våra frågeställningar besvarade med svar som 

bygger på stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. Våra intervjuer är 

genomförda på två olika förskolor inom samma kommun. Valet av förskolor är baserade 

på att förskolorna har en majoritet av flerspråkiga barn. Valet kring urvalsgruppen var 

ett medvetet val. Denscombe (2009) beskriver att det innebär att forskaren gör ett 

subjektivt urval. Vilket innebär att forskaren handplockar urvalsgruppen och att 

forskaren har en föreställning om att urvalet har god erfarenheter kring studiens ämne 

och därav är lämplig för studiens syfte. 

 

Åtta stycken förskollärare intervjuades och förskollärarna arbetar på två olika 

flerspråkiga förskolor. Två av de intervjuade förskollärarna är män. Av de intervjuade 

förskollärarna arbetar två i samma storarbetslag medan resterande förskollärare arbetar i 
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olika arbetslag, vilket ger en variation av deras arbete samt erfarenheter. Två av de 

intervjuade förskollärarna är eller har varit modersmålslärare, en av dessa arbetar även 

på modersmålsenheten. Förskollärarna har arbetat i förskolan i olika antal år, från tre år 

upp till trettiosju år. Antal år förskollärarna har arbetat i en flerspråkig verksamhet 

varierar från tre år upp till tjugofem år. De åtta intervjuade förskollärarna benämns som 

förskollärare 1-8 i resultatet.  

 

4.3 Genomförande  

 

Vid insamlingen av vårt material började vi med att kontakta de biträdande 

förskolecheferna på de två förskolorna vi hade för avsikt att genomföra intervjuerna på. 

Vi kontaktade de biträdande förskolecheferna via mail, där vi kort presenterade oss och 

beskrev syftet med vår studie. Vi bokade sedan in ett möte, efter önskemål av den ena 

biträdande förskolechefen, på mötet presenterade vi vårt syfte med studien närmare och 

vi fick hjälp att välja ut förskollärare till studien. Den biträdande förskolechefen mailade 

därefter ut en förfrågan till förskollärarna och frågade om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. I mailet fick förskollärarna även en kort presentation av oss och vår 

studie och tydligt formulerat att det var frivilligt att delta i studien. Förskollärarna som 

var intresserade skulle därefter ta kontakt med den biträdande förskolechefen som sedan 

gav oss kontaktuppgifter till förskollärarna. Den andra biträdande förskolechefen 

samtalade med ett par förskollärare och berättade om vår studie och frågade om de ville 

delta. Förskollärarna som ville delta i studien tog vi sedan kontakt med via mail. I 

mailet (Bilaga A) till alla deltagande förskollärare gav vi mer information kring vår 

studie och dess syfte och gav även information om de forskningsetiska principerna samt 

bifogades intervjufrågorna (Bilaga B). Detta gjorde vi för att ge förskollärarna möjlighet 

att reflektera kring frågorna och därmed öka chansen till mer informativa svar.  

 

I informationsmailet (Bilaga A) till förskollärarna angav vi tre olika veckor vi hade till 

förfogande att komma ut och intervjua dem. Förskollärarna fick sedan höra av sig och 

välja tid, datum och plats utifrån de angivna veckorna. Vi valde att låta förskollärarna 

bestämma tid, plats och datum för att våra intervjuer inte skulle störa verksamheten, 

samtliga intervjuer gjordes under förskollärarnas arbetstid. Alla intervjuer gjordes 

enskilda med en förskollärare åt gången och sju av åtta intervjuer spelades in via 

ljudinspelning på mobiltelefoner. En av intervjuerna dokumenterades med hjälp av 

fältanteckningar med hänsyn till att intervjun gjordes i ett rum där det fanns en risk att 

andra personers röster skulle komma med i ljudinspelningen. Direkt efter att denna 

intervju genomförts sammanställde vi våra fältanteckningar för att säkerställa svaren 

från intervjun. Eftersom vi inte hade möjlighet att gå tillbaka till en ljudinspelning och 

säkerställa informantens svar på samma vis som med de inspelade intervjuerna. Under 

alla intervjuer hade vi med oss våra färdiga intervjufrågor (Bilaga B), samma frågor 

förskollärarna fått via mail, men vi kompletterade och anpassade vissa frågor utifrån 

varje intervju. Efter vi genomfört intervjuerna började vi tillsammans att transkribera 

den insamlade empirin. En av oss transkriberade medan den andra hade hand om 

uppspelningen av den insamlade empirin. Att transkribera den insamlade empirin gör att 

forskaren kan få en tydligare bild av den insamlade empirin. Enligt Denscombe (2009) 

är det betydelsefullt för att forskaren ska kunna bearbeta och jämföra den insamlade 

empirin och därigenom kunna tyda ett resultat.   
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4.4 Metoddiskussion  

 

Vårt val av att ha det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt för vår studie har 

bidragit och underlättat för analysen av resultatet. Med det menar vi att teorin tydligt 

skildrar att språk och samspel hänger samman och så även språk och 

identitetsutvecklingen hos människan. Att även ha det interkulturella perspektivet som 

utgångspunkt har för studien bidragit till att förtydliga flerspråkiga barns villkor för 

lärande samt hur detta påverkas av det pedagogiska förhållningssättet. Det bidrog till att 

studien fått en bredare grund och djupare förståelse för flerspråkiga barns utveckling 

och lärande samt livsvillkor. Vi finner att det var ett bra val att använda intervju som 

undersökningsinstrument, då intervjuerna bidrog till att besvara studiens syfte. Valet 

gjordes utifrån Denscombes (2009) beskrivning av metoden intervju. Författaren lyfter 

fram att forskaren via intervju kan fånga upp informantens tankar och erfarenheter kring 

ett specifikt ämne (a.a.). Ett val som vi även gjorde utifrån Denscombes beskrivning 

angående metoden intervju var att använda oss av semistrukturerade och personliga 

intervjuer. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att forskaren kan skapa nya 

frågor under pågående intervju och det fann vi betydelsefullt för att ge en så pass 

trovärdig återspegling av informanternas svar som möjligt. Intervjuerna som 

genomfördes är personliga intervjuer och gjordes med hänsyn till att under denna 

intervjuform är endast forskarna och en av informanterna närvarande. Valet gjordes 

även med hänsyn till att förskollärarnas intervjuer inte skulle påverka den dagliga 

verksamheten. Valet gjordes också med tanke på att informanterna skulle känna 

trygghet med att svara utifrån sina egna erfarenheter och tankar och inte påverkas av en 

kollegas svar eller åsikter. Att endast välja förskolor som har en hög andel barn som är 

flerspråkiga finner vi var bra, eftersom studiens syfte är att belysa förskollärares 

erfarenheter gällande arbetet med flerspråkiga barn. Med det i åtanke var det inte 

relevant att studera förskolor där flerspråkiga barn är i minoritet. Vi ville att 

förskollärarna skulle ha stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barngrupper.   

 

4.4.1  Metodkritik  

 

Denscombe (2009) beskriver att kombinera två undersökningsinstrument innebär att 

forskaren använder sig av triangulering. Författaren beskriver att användning av 

triangulering görs för att kunna visa studiens resultat ur olika perspektiv. Genom det 

menar Denscombe att studien får en bättre helhetsbild som kan motsvara verkligheten 

(a.a.). Utifrån Denscombes (2009) beskrivning av trianguleringa kan vi se att vår studie 

hade kunnat kompletteras med ytterligare ett undersökningsinstrument. För att stärka 

studiens trovärdighet och bidra till att studien får en större bredd. Intervjuerna hade vi 

önskat kunna kombinera med metoden observation, för att se ifall förskollärarna vi 

intervjuat agerar utifrån vad de har gett information om. Vi finner att det hade bidragit 

till en mer sanningsenlig bild av hur förskolläraren faktiskt arbetar med flerspråkiga 

barn i verksamheten. Under intervjuerna valde vi att spela in via ljudupptagning och det 

valet anser vi har underlättat för transkriberingarna av intervjuerna samt att vi har haft 

möjlighet att gå tillbaka till det inspelade materialet för att säkerställa informanternas 

svar. En av intervjuerna hade vi inte möjlighet att spela in utan vi kunde endast 

dokumentera med hjälp av fältanteckningar. Att vi inte hade möjlighet att spela in 

intervjun kan ha varit en nackdel eftersom det alltid är bra att ha en ljudupptagning att 

gå tillbaka till. Eftersom att vi via ljudupptagningen kan säkerställa informatens svar 

även efter att intervjun är genomförd. Dock försökte vi på bästa sätt att säkerställa så 

mycket av informantens svar som möjligt. Det gjordes på olika vis, dels genom att vi 

båda förde fältanteckningar och att vi direkt efter intervjun sammanställde informantens 
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svar. Valet av att använda ljudupptagning vid intervjuerna anser vi även bidrog till att 

det blev en avslappnad atmosfär under intervjuerna. Vi som intervjuare kunde sitta och 

föra ett lugnt samtal med informanten tillskillnad från om intervjuaren var tvungen att 

skriva ner svaren från informanten under pågående intervju. Intervjufrågorna (Bilaga B) 

valde vi att skicka till informanterna i god tid före intervjuerna. Det anser vi bidrog till 

att intervjuerna blev avslappnade då informanterna visste om vad intervjun skulle 

innehålla. Informanterna hade haft god tid på sig att reflektera kring intervjufrågorna 

vilket i sin tur kan ha bidragit till mer informativa svar. Dock känner vi att vissa av 

frågorna hade kunnat ställas direkt under intervjuerna, för att säkerställa att svaren från 

informanterna blev genuina och trovärdiga. Vi menar att informanterna kan ha svarat på 

frågorna utifrån vad de tror är ”de rätta svaren” utifrån vad som förväntas ur ett 

förskoleperspektiv.  

 

4.5 Val av analysmetod  

 

Denscombe (2009) beskriver att det finns en mängd olika tillvägagångssätt för att 

bearbeta och analysera den insamlade empirin. Författaren beskriver att ett 

tillvägagångssätt är att utgå från teman och på så vis kunna kategorisera in svaren från 

intervjuerna. Det görs för att underlätta för forskaren då svaren från den insamlade 

empirin på ett enklare sätt går att jämföra med varandra (a.a.). Utifrån det valde vi att se 

över våra intervjufrågor (Bilaga B) som vi sedan innan valt att kategorisera med 

utgångspunkt från studiens frågeställningar. När vi studerade frågorna fann vi tre 

övergripande teman och de var förskollärarnas uppfattningar av flerspråkighet, 

förskollärarnas arbetssätt och förskollärarnas erfarenheter. Från dessa teman skapade 

vi sedan ett färgkodningssystem, uppfattningar blev blå, arbetssätt blev gul och 

erfarenheter blev rosa. Vi la även till ett tema som var övrigt där hade vi möjlighet att få 

in svar som inte passade in i någon av de tre temakategorierna, temat fick bli lila. 

Färgkodningssystemet använde vi sedan när vi gick igenom den insamlade empirin från 

de genomförda intervjuerna. Svaren blev markerade enligt färgkodningen på det tema 

som svaren passade in i. När vi sammanställt all empiri under någon av 

temakategorierna så började vi jämföra svaren i ett tema i taget med varandra. Då kunde 

vi börja urskilja likheter och skillnader på svaren och det framkom en struktur samt 

minskades den stora mängden empiri till ett mer konkret kategoriserat underlag. De 

teman vi använde vid vår analys, förskollärarnas uppfattningar av flerspråkighet och 

förskollärarnas erfarenheter används sedan när vi presenterar resultatet. Vi valde dock 

att omformulera temat förskollärarnas arbetssät till att i resultatet använda pedagogiskt 

förhållningssätt som tema. De åtta intervjuade förskollärarna benämns som 

förskollärare 1-8 i resultatet.   

 

4.6 Etiska överväganden  

 

De forskningsetiska principerna omfattar fyra krav (Vetenskapsrådet 2011). Det första 

kravet är Informationskravet, det delgav vi informanterna via mail (Bilaga A) och när vi 

genomförde intervjuerna. I mailet beskrev vi studiens syfte samt delgav informanterna 

att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta sitt deltagande under studiens gång. 

Samtyckeskravet är det andra kravet och det innebär att informanterna ger samtycke till 

sitt medverkande och även här tydliggörs att informanterna får avbryta sitt deltagande 

under studiens gång. Samtyckeskravet informerades informanterna om via mail (Bilaga 

A) och det var även via mail eller telefon som deltagarna gav samtycke för att medverka 

i studien. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och det innebär att alla som deltar i 
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studien ska vara anonyma och deras personuppgifter ska inte framkomma i studien. 

Även denna information gavs via mail (Bilaga A) men även i samband med 

intervjutillfället. Det gjordes för att vi som forskare ville understryka att det inspelade 

materialet endast är avsett för vår studie och det är endast var vi som skulle ta del av det 

inspelade materialet. Vi gav även här information kring att materialet vi får in från 

informanterna endast kommer användas i denna studie, detta i enlighet med det fjärde 

kravet som är nyttjandekravet. 
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5 Resultat  
 

Här presenteras studiens resultat från den insamlade empirin från de genomförda 

intervjuerna. Resultatet presenteras under tre rubriker, 5.1 Förskollärarnas 

uppfattningar av flerspråkighet, 5.2 Pedagogiskt förhållningssätt i en flerspråkig 

verksamhet och 5.3 Erfarenheter kring arbetet i en flerspråkig verksamhet. Varje del 

avslutas med en sammanfattning.  

 

5.1 Förskollärarnas uppfattningar av flerspråkighet 

 

I den insamlade empirin synliggörs olika tolkningar och uppfattningar om vad 

flerspråkighet innebär. Flertalet av förskollärarna ser flerspråkighet som mer än de 

verbala språken och inkluderar även kroppsspråk, teckenspråk och bildspråk i begreppet 

flerspråkighet. 

 
När jag började att jobba med flerspråkiga så tänkte jag mest på olika 

språk såsom svenska, arabiska, bosniska och såna, alltså olika språk. 

Men när jag hade jobbat ett tag med flerspråkiga så har jag ändrat 

mig. Så flerspråkighet för mig blir alla sorters språk, de blir även när 

man kommunicerar med hjälp av bilder, teckenspråk och drama 

(Förskollärare 1).  
 

Det framkommer även att ett par av förskollärarna ser flerspråkighet endast kopplat till 

de verbala språken och att barnen är flerspråkiga om barnen har ett annat modersmål än 

svenska. Ett fåtal av förskollärarna menar även att barn inte är flerspråkiga förrän de 

verbalt behärskar både sitt modersmål samt sitt andra språk.  

 
Flerspråkighet är att man har mer än ett modersmål alltså att man 

har flera språk. Att man kan tala flera språk helt enkelt (Förskollärare 

6).  

 

Flertalet av förskollärarna betonar glädjen som finns i att arbeta med flerspråkiga barn 

och att förskollärarna själva får mycket tillbaka. De beskriver glädjen som de ser hos 

barnen när språket börjar lossna och barnen känner att de kan kommunicera även på det 

svenska språket. 
 

Just att ge barnen ett språk och se glädjen när de kan göra sig 

förstådda mot mig, det är jätteroligt! (Förskollärare 2) 

 

En av förskollärarna berättar att innan förskolläraren började arbeta i en flerspråkig 

förskola kände förskolläraren en oro för hur den skulle klara av att arbeta i en 

flerspråkig barngrupp.  

 
När jag började såg jag flerspråkighet som åh hur kommer jag klara 

av det här? Men jag såg det mest som en utmaning. Så att jag kan 

tänka mig att andra människor runtomkring kan tänka åh vad svårt 

det är, hur fixar ni detta? (Förskollärare 8) 

 

Samtliga förskollärare betonar att arbetet i en flerspråkig barngrupp skiljer sig från det 

arbetssätt som förskollärarna använder i en svensktalande barngrupp. Det är enligt 

samtliga förskollärare betydelsefullt att förskollärare i flerspråkiga verksamheter är 



  
 

20 

medvetna om hur sitt förhållningssätt kan påverka möjligheten för alla barns lärande 

och utveckling. Samtliga förskollärare betonar betydelsen av att kommunicera med 

barnen på ett tydligt sätt under hela dagen i verksamheten.  

 
Man försöker vara mera tydlig, man tittar i ögonen, man håller upp 

saker och benämner det flera gånger alltså verbalt så att barnen ska 

förstå. //… Jag gjorde faktiskt tecken samtidigt som det talade språket 

bara för att visa konkret. //… Barnen behöver också det här med 

uppmuntran hela, hela tiden och överösas och marineras 

(Förskollärare 2).  

 

Sammanfattning:  

Förskollärarna har skilda uppfattningar kring begreppet flerspråkighet. Flertalet av dem 

anser att flerspråkighet är mer än det verbala språket men ett par av förskollärarna 

beskriver att flerspråkighet endast är det verbala språket. Samtliga förskollärare betonar 

att arbetet i en flerspråkig barngrupp kräver att förskollärarna är tydliga, benämner ord 

och begrepp samt kommunicerar med barnen. Det synliggörs även att samtliga 

förskollärare anser att kommunikation mellan förskollärare och de flerspråkiga barnen 

är meningsfullt för flerspråkiga barns lärande och utveckling 

 
 

5.2 Pedagogiskt förhållningssätt i en flerspråkig verksamhet   

 

Utifrån den insamlade empirin framkommer det att förskollärarna har olika strategier 

för att tillgodose flerspråkigheten i sin barngrupp och att miljön är en betydelsefull del 

för att tillgodose de flerspråkiga barnen.  

 

5.2.1 Strategier  

 

Samtliga förskollärare på den ena förskolan känner att de har en variation av strategier 

och hjälpmedel för att stimulera flerspråkigheten i sina barngrupper. Förskollärarna 

lyfter fram den gemensamma språkplanen som förskolan gemensamt har utvecklat 

tillsammans med ledningen som ett betydelsefullt stöd för förskollärarnas arbete i 

barngrupperna. Förskollärarna berättar även om ett gemensamt lexikon som finns på 

samtliga avdelningar för att all personal snabbt ska kunna slå upp enstaka ord på 

barnens modersmål för att kunna stödja de flerspråkiga barnen.  

 
Vi arbetar efter en gemensam språkplan på förskolan och där finns 

hur alla avdelningar ska arbeta med språket. Detta är en plan som 

ska stödja oss som pedagoger men även framskriven för att betona 

vikten av att vi tänker på flerspråkigheten hos barnen (Förskollärare 

4).  

 

Här kan vi se en skillnad mellan förskolorna då förskollärarna på den andra förskolan 

känner att de inte har tillräckligt med hjälpmedel för hur förskollärarna ska arbeta med 

sina flerspråkiga barngrupper. Samtliga förskollärare på denna förskola efterfrågar stöd 

från ledningen och tydligare riktlinjer för hur arbetet med flerspråkiga barn ska 

bedrivas. Förskollärarna på denna förskola uttrycker att de lägger ett stort ansvar på att 

de flerspråkiga kollegorna ska utmana och stödja de flerspråkiga barnen. Förskollärarna 

beskriver att eftersom de själva är enspråkiga kan förskollärarna inte stödja de 

flerspråkiga barnen i deras modersmål.  
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Jag tycker att varje förskola ska ha en handlingsplan för hur man 

jobbar med flerspråkiga barn. Man ska ha ett dokument där man kan 

se vad man ska följa tycker jag. Så det är upptill varje förskolerektor 

att arbeta med det tycker jag (Förskollärare 7).  

 

Flertalet förskollärare lyfter fram samma strategier för att stödja flerspråkigheten i deras 

barngrupper. Det kan ske genom att förskollärarna lånar böcker på biblioteket på barnen 

modersmål eller att förskollärarna använder sig av kroppsspråket och bilder för att 

komminicera under hela dagen i verksamheten. Ett par av förskollärarna betonar sina 

kollegor som ett betydelsefullt stöd i deras barngrupper eftersom kollegorna är 

flerspråkiga. Förskollärarna uttrycker att det hjälper dem mycket i deras arbete eftersom 

de flerspråkiga kollegorna kommunicerar med barnen på barnens modersmål vilket 

enligt förskollärarna är den bästa metoden. Förskollärarna uttrycker även ett behov av 

modersmålslärare i den dagliga verksamheten för alla barn oavsett ålder.  

 
Lärarna som har modersmålet kan nå barnen och det räcker att de 

säger bara några ord så märker man ju att dem reagerar och lyssnar 

upp. Det skulle jag vilja ha på plats även om man inte kan få det 

ekonomiskt sätt så hade det varit till stor hjälp (Förskollärare 8).  

 

Flertalet av förskollärarna beskriver även betydelsen av att kunna använda tekniken för 

att tillgodose och underlätta arbetet i en flerspråkig barngrupp. På en av förskolorna 

arbetar personalen redan via tekniska hjälpverktyg som används antingen med hjälp av 

läsplattan eller mobilerna.  

 
Google translate är bra och för att spela upp enkla fraser eller ord, 

sen är inte allt tillförlitligt men de använder vi. Sen använder vi också 

olika appar på ipaden (Förskollärare 6). 

 

En förskollärare på den andra förskolan uttrycker att de nu fått klartecken från 

ledningen till att använda Google translate i sin barngrupp. Förskolläraren beskriver att 

det kommer underlätta arbetet med flerspråkiga barn, då möjligheten att snabbt kunna ta 

reda på ord på barnens modersmål är betydelsefullt.  

 

5.2.2 Miljöns betydelse  

 

Flertalet av förskollärarna lyfter betydelsen av miljön och att det är betydelsefullt att 

reflektera kring hur miljön är uppbyggd. Förskollärarna betonar även miljöns betydelse 

för alla barn i verksamheten.  

 
Miljön ska alltid vara utmamande och stimulerande för alla barn i 

barngruppen (förskollärare 4).  

 

Flertalet av förskollärarna använder sig av bilder på sina avdelningar samt beskriver de 

betydelsen av att allt material ska vara synligt för barnen. Hälften av de intervjuade 

förskollärarna betonar att det är betydelsefullt att genom miljön visa att det finns olika 

kulturer i deras barngrupper. Det görs genom att anpassa miljön på olika sätt, 

förskollärarna nämner exempelvis flaggor från olika länder och välkomstskylt där olika 

språk finns representerade.  

 
Vid barnens platser har barnen sina namn på svenska och barnens 

modersmål (Förskollärare 5).   
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Sammanfattning:  

Ovanstående resultat visar på en mängd olika strategier för att främja flerspråkigheten i 

verksamheterna. Flertalet förskollärare tar tillvara på bibliotekets utbud av böcker på 

olika språk för att tillgodose de flerspråkiga barnen. Flertalet av förskollärarna lyfter 

även fram betydelsen av att ta tillvara på flerspråkiga kollegors språkkunskaper för att 

kommunicera och stödja flerspråkiga barn. Förskollärarna beskriver att de tydligt 

upplever en skillnad när en flerspråkig kollega samtalar med de flerspråkiga barnen än 

när förskollärarna själva försöker kommunicera med de flerspråkiga barnen. I resultatet 

uttrycker även ett par av förskollärarna en efterfrågan om stöd i form av 

modersmålslärare för att kunna kommunicera och utmana de flerspråkiga barnen i deras 

modersmål under den dagliga verksamheten. I resultatet synliggörs även att det finns 

skillnader mellan förskolorna gällande ledningens roll i arbetet med flerspråkiga barn. 

Att det finns en handlingsplan är för den ena förskolan en efterfrågan medan den andra 

förskolan redan arbetar efter en tydlig handlingsplan. Flertalet förskollärare beskriver 

hur miljön kan stödja flerspråkiga barn samt visa upp den flerspråkiga verksamheten 

som bedrivs.  

 

5.3 Erfarenheter kring arbetet i en flerspråkig verksamhet   

 

I den insamlade empirin framkommer det att samtliga förskollärare har erfarenheter av 

att arbetet med flerspråkiga barn är givande. Det synliggörs även att förskollärarnas 

medvetenhet om att modersmålet är betydelsefullt för flerspråkiga barn är av stor vikt. 

Utifrån den insamlade empirin framkommer det erfarenheter hos samtliga förskollärare 

att det finns utmaningar i att arbeta i en flerspråkig verksamhet.   

 

5.3.1 Förskollärarnas medvetenhet 

 

Samtliga förskollärare betonar betydelsen av att förskollärarna inom flerspråkiga 

verksamheter är medvetna kring betydelsen av barns modersmål. Flertalet av 

förskollärarna lyfter att de kan se en skillnad på hur betydelsen av barns modersmål har 

förändrats över tid. Det framkommer tydligt att förskolan tidigare skulle uppmuntra 

flerspråkiga barn att använda det svenska språket i förskolan och att 

modersmålsutvecklingen skulle ske i barnens hem. Svenskan var det språk som 

förskolan skulle utveckla och det var mer betydelsefullt att flerspråkiga barn lärde sig 

det svenska språket än barnens modersmål i förskolan.  

 
Det är viktigt att vi uppmärksammar barnen och deras modersmål det 

visar för barnen att vi ser dem och ger dem bekräftelse och det skapar 

trygghet och visar även att ditt modersmål är viktigt för oss. Innan var 

modersmålet anonymt man skulle uppmuntra att prata svenska men nu 

ser man modersmålet som viktigt (Förskollärare 3).  
 

Flertalet av förskollärarna lyfter att förskolan idag är mer medveten om att barnens 

modersmål är betydelsefullt för barns språkutveckling även i det svenska språket. 

Ett par av förskollärarna beskriver även att modersmålet är en betydelsefull del för att 

barnen ska känna trygghet i sin flerkulturella identitet. 
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Jag tror det handlar om att man är mer medveten om flerspråkighet 

idag än vad man var för tio år sen. Idag vet man att flerspråkighet är 

viktigt för barnens utveckling i andra områden såsom språk och 

identitet (Förskollärare 5).   
 

Att barns modersmål är betydelsefullt bör enligt ett par förskollärare på ett medvetet sätt 

uppmärksammas och synliggöras för de flerspråkiga barnen och barnens familjer. Detta 

beskriver en förskollärare skapar bekräftelse för de flerspråkiga barnen och barnens 

familjer att förskolan ser deras modersmål som betydelsefullt. Därmed bekräftas även 

betydelsen av de flerspråkiga barnens kulturella identitet menar förskolläraren.   

 

5.3.2 Utmaningar i en flerspråkig verksamhet  

 

Samtliga förskollärare betonar att arbetet i en flerspråkig verksamhet är givande och ger 

mycket glädje tillbaka. Förskollärarna lyfter utifrån sina erfarenheter att det i en 

flerspråkig verksamhet finns utmaningar. 

 
Det är givande och väldigt kul samtidigt som de är svårt ibland men 

det ger jättemycket tillbaka (förskollärare 1).  

 

Dock understryker flertalet av förskollärarna att de största utmaningarna inte gäller 

arbetet med de flerspråkiga barnen utan att möta alla olika kulturer och erfarenheter. 

Flertalet av förskollärarna beskriver att arbetet i en flerspråkig verksamhet innebär att 

förskollärarna dagligen får möta en mängd olika kulturer. Det är enligt förskollärarna 

lärorikt men det ställer höga krav på förskollärarna i en flerspråkig verksamhet. En 

förskollärare beskriver att förskollärare i flerspråkiga verksamheter bör arbeta utifrån 

det interkulturella perspektivet för att kunna tillgodose alla flerspråkiga barn i 

barngruppen.  

 
Jag tänkte att det interkulturella perspektivet pratas det mycket om 

och de innebär att man ska samverka mellan olika kulturer för att 

skapa möjlighet för förståelse mellan dem. //… Då de interkulturella 

perspektivet är viktigt för att kunna hjälpa barnen.  

 

En förskollärare beskriver att förskolläraren måste ha förståelse och insikt om att 

familjerna på förskollärarens avdelning kommer från 15 olika nationer och därmed har 

barnen och deras familjer olika kulturer, språk och erfarenheter. Det beskrivs av en 

annan förskollärare att arbetet därmed blir komplext för hur verksamheten ska kunna 

tillgodose alla familjer utifrån familjernas olika erfarenheter. Flertalet av förskollärarna 

understryker att förskolläraren bör ha förståelse för att i en verksamhet med många 

kulturer kan det uppstå kulturkrockar. Med hänsyn till det beskriver ett par förskollärare 

att all personal i förskolan bör ha förståelse för att alla människor har olika erfarenheter 

och därmed är vi alla olika.  

 
Man får ju lära sig att på något sätt att barn och deras föräldrar som 

kommer från olika ställen har olika erfarenheter också. //… Så det 

gäller ju att på något sätt att arbeta på olika sätt (Förskollärare 4).   

 

Flertalet av förskollärarna betonar betydelsen av att förskolan tar tillvara på barnens 

familjer för att främja barnens flerspråkighet samt ta tillvara på barnens kulturella arv. 

Att ha en god relation mellan de flerspråkiga barnens familjer och förskolan lyfts av 
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flertalet av förskollärarna som en betydelsefull del, dels för barnen men även för 

familjerna och förskolan.  

 
Man ser vikten av att ha en god relation med föräldrarna och få med 

dem i verksamheten och att de kan vara ett stöd för pedagogerna, ett 

utbyte (Förskollärare 3). 

 

Ett par av förskollärarna lyfter samarbetet mellan förskola och hem som extra 

betydelsefullt för flerspråkiga barn eftersom att modersmålet pratas dagligen i barnens 

hem. Förskollärarna beskriver att tillgången till att använda modersmålslärare i 

förskolan har försämrats. Utifrån det menar förskollärarna att hemmet har fått ett större 

ansvar för barnens möjlighet till modersmålsutveckling. Det framkommer att relationen 

mellan förskola och hem är för flertalet av förskollärarna är den största utmaningen i 

arbetet med flerspråkiga barn. Det beskrivs att arbetet med människor från olika 

kulturer kräver mycket av förskollärarna. 
 

Det här med att möta olika kulturer och sen föräldrarna. //… 

Speciellt mötet med föräldrarna är en utmaning. Vi fungerar alla på 

olika sätt det är något man lär sig i detta jobb  

(Förskollärare 5).  

 

En förskollärare beskriver att den vardagliga kommunikationen är besvärlig när 

förskolläraren och familjen inte har samma verbala språkkunskaper. Eftersom att 

förskolläraren och familjen inte kan kommunicera verbalt med varandra, kroppsspråket 

och bildspråket räcker inte alltid till.  

 
Det är en jättestor utmaning för oss att möta mest föräldrarna. Det är 

föräldrarna som känner sina barns behov och när vi inte kan förstå 

vad de önskar för sitt barn och deras behov, så kan det lätt bli 

missförstånd, det kan det bli (Förskollärare 8).  

 

Förskolläraren berättar vidare att bristen på de verbala språkkunskaperna mellan 

förskolläraren och familjen även kan påverka de flerspråkiga barnen. Vidare beskriver 

förskolläraren att det kan skapa en frustration hos familjen och förskolläraren. 
 

Flertalet förskollärare beskriver att utmaningar och arbetet i en flerspråkig verksamhet 

hade kunnat underlättas. Samtliga förskollärare efterfrågar kompentensutveckling inom 

olika områden såsom flerspråkighetens betydelse, interkulturell pedagogik samt arbete 

med flerspråkiga barn som är språksvaga. Flertalet av förskollärarna lyfter även att en 

ökad tillgång på modersmålslärare i verksamheten kan skapa bättre förutsättningar för 

flerspråkiga barn.  

 
Det finns inte modersmålslärare längre utan att det är vi på enheten, 

vi förskollärare som ska stödja flerspråkigheten hos barnen. //… Det 

märks att modersmålslärarna är borttagna det är nu vi i verksamheten 

som ska stödja även barnets modersmåls och inte bara svenskan 

(Förskollärare 6).  

 

Ett par av förskollärarna beskriver att barngruppernas sammansättning och storlek kan 

påverka flerspråkiga barns utveckling och lärande. Förskollärarna berättar vidare att det 

kan vara av betydelse att barn som har samma modersmål sätts i samma barngrupp, då 

kan barnen få ett utbyte av varandra menar förskollärarna. Barngrupperna beskrivs av 

ett par förskollärare vara för stora och på grund av stora barngrupper är det 
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problematiskt för förskollärarna att synliggöra och ta tillvara på alla barns 

flerspråkighet. Förskollärarna beskriver att i en mindre barngrupp är det lättare att se 

och bekräfta alla barnen.  

 

Sammanfattning:  

I resultatet beskriver samtliga förskollärare att det är betydelsefullt att förskollärarna är 

medvetna om modersmålets betydelse för flerspråkiga barn. Flertalet av förskollärarna 

tydliggör även att de ser en skillnad jämfört med tidigare på hur förskolan ser på 

modersmålets betydelse för flerspråkiga barns lärande och utveckling. Resultatet visar 

att samtliga förskollärare tycker att arbetet med flerspråkiga barn är givande men 

förskollärarna lyfter samtidigt att det finns utmaningar i arbetet. Flertalet förskollärare 

beskriver att möta olika kulturer är en givande del av arbetet men samtidigt är det en 

utmaning. För att kunna tillfredsställa alla familjer beskriver förskollärarna att 

verksamheten måste kunna tillmötesgå familjerna på olika sätt. En förskollärare betonar 

att det interkulturella perspektivet kan vara en tillgång i en flerspråkig verksamhet. 

Relationen mellan förskola och hem beskriver samtliga förskollärare är betydelsefull för 

barnen och barnens modersmålsutveckling. Samtliga förskollärare understryker att det 

finns en efterfrågan om kompentensutveckling. Flertalet av förskollärarna vill ha en 

större tillgång till modersmålslärare i förskolan. Förskollärarna menar att 

modersmålslärarna kan skapa bättre möjligheter för att stimulera flerspråkiga barns 

lärande och utveckling.   
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6 Diskussion  
 

I avsnittet diskuteras den insamlade empirin i förhållande till studiens syfte samt utifrån 

de teoretiska perspektiven och litteraturbakgrunden. Detta kommer presenteras under tre 

rubriker,  flerspråkighet – ett begrepp med olika definitioner,  förhållningssätt påverkar 

den flerspråkiga verksamheten och erfarenheter berikar en flerspråkig verksamhet. 

Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Flerspråkighet - ett begrepp med olika definitioner  

 

I resultatet synliggörs att det finns en skillnad på hur förskollärarna definierar 

flerspråkighet. Flertalet av förskollärarna anser att flerspråkighet innefattar mer än det 

verbala språken och att i begreppet flerspråkighet inkluderas även kommunikation 

genom tecken, bilder samt kroppsspråk. Det är enligt Häll (2013), Ladberg (2003), 

Skaremyr (2014) och Säljö (2012) betydelsefullt att förskollärarna använder sig av 

kroppsspråk, bilder och tecken för kommunicera med barnen. Författarna lyfter att en 

medvetenhet kring att använda fler språk utöver det verbala skapar en större möjlighet 

för att inkludera alla barn i verksamheten (a.a.). Säljö (2012) beskriver utifrån det 

sociokulturella perspektivet att språket inte endast ska tillskrivas de verbala språken 

utan i det sociokulturella perspektivet bör språket ses utifrån olika uttrycksformer. Säljö 

(2000, 2012) och Strandberg (2006) betonar även att i det sociokulturella perspektivet är 

det av betydelse att ha insikt av att språket utvecklas via kommunikation med andra 

människor (a.a.). Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt är det relevant 

att diskutera hur alla i arbetslaget ser på flerspråkighet. Om det finns en skillnad på hur 

förskollärarna definierar flerspråkighet kan det begränsa flerspråkiga barns möjligheter 

till att kommunicera och samspela med andra. Om förskollärarna endast refererar 

flerspråkighet till de språk som sker verbalt, kan det leda till att förskollärarna inte testar 

andra tillvägagångssätt för att kommunicera med dem flerspråkiga barnen. Det kan i sin 

tur leda till att förskollärarna brister i sitt uppdrag gällande att involvera de flerspråkiga 

barnen i verksamheten. I en flerspråkig barngrupp bör förskollärarna använda olika 

tillvägagångssätt för hur förskollärarna kommunicerar med de flerspråkiga barnen. 

Genom att använda både verbal och icke verbal kommunikation kan förskollärarna 

skapa ett samtal med flerspråkiga barn, som troligen inte hade varit möjligt om 

förskollärarna endast använt sig av det verbala språket. Skans (2011) synliggör att under 

de närmaste åren kommer antalet flerspråkiga barn öka i förskolan (a.a.). Med hänsyn 

till det Skans (2011) beskriver bör alla förskollärare vara medvetna om att 

kommunikation kan ske på en mängd olika vis och att förskollärarna bör kunna använda 

icke verbal kommunikation, när den verbala kommunikationen inte räcker till. Det är 

betydelsefullt för att förskollärare ska kunna vara en tillgång och ett stöd för de 

flerspråkiga barnen i barnens utveckling och lärande (a.a.).  

 

I resultatet betonar samtliga förskollärare betydelsen av att barnen får höra ord och 

begrepp flera gånger. Det synliggörs även att det är av stor vikt att förskollärarna 

samtalar med de flerspråkiga barnen, för att stödja de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. Kultti (2012) och Gibbons (2006) beskriver även att det är av 

betydelse att förskollärarna samtalar med barnen under hela dagen och benämner ord 

och begrepp. Wedin (2010) beskriver även betydelsen av att flerspråkiga barn ges 

möjlighet för att samtala och därigenom skapas en möjlighet för barnen att kunna  

återberätta. Att barn får återberätta är enligt Wedin en betydelsefull del för flerspråkiga 

barns språkutveckling (a.a.). Med hänsyn till det är det av stor betydelse att förskollärare 
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tar tillvara på vardagliga situationer för att samtala med barnen och att förskollärare är 

medvetna kring hur mycket ett vardagligt samtal kan stödja flerspråkiga barn i barnens 

språkutveckling. Om förskollärare lägger stor vikt vid planerade aktiviteter för att 

främja barns språkutveckling kan det finnas en risk att det vardagliga samtalets 

betydelse glöms bort. Därav är det meningsfullt att förskollärare reflekterar över sitt 

eget förhållningssätt och hur förskollärare tar tillvara på de vardagliga samtalen för att 

främja flerspråkigheten i barngruppen.  

 

6.1.1 Multimodalitet - språket finns i olika former 

 

Skaremyr (2014) lyfter betydelsen av att språk är mer än de verbala språken och att 

språk kan ha en mängd olika uttrycksformer såsom bild, tecken och kroppsspråk, vilket 

Skaremyr kallar för multimodalitet (a.a.) Med det multimodala synsättet som Skaremyr 

(2014) skildrar kan förskollärare i förskolan ges en större möjlighet för att kommunicera 

med flerspråkiga barn. Genom att förskollärarna arbetar och ser lärandet multimodalt 

kan även förskollärarnas syn på hur flerspråkiga barn tillägnar sig kunskap vidgas. 

Vilket i sin tur ger alla flerspråkiga barn större möjlighet för lärande och utveckling. I 

resultatet synliggörs endast positiva erfarenheter kring användandet av icke verbal 

kommunikation. Dock understryker Ladberg (2003) att kommunikation som sker via 

kroppssprå kan vara komplext i en flerspråkig verksamhet i och med att kroppsspråk, 

liksom det verbala språken, kan skilja kulturer emellan (a.a.) Med utgångspunkt i det 

Ladberg (2003) beskriver bör förskollärarna vara medvetna kring att även kroppsspråket 

kan skilja mellan olika kulturer. Därav är det betydelsefullt att förskollärarna har viljan 

att tar reda på hur kroppsspråket ser ut i de olika kulturerna som finns representerade i 

sin barngrupp. Det bör göras för att undvika eventuella missförstånd mellan 

förskollärarna och de flerspråkiga barnen och barnens familjer.  

 

6.2 Förhållningssätt påverkar den flerspråkiga verksamheten  

 

I resultatet synliggörs att samtliga förskollärare finner det betydelsefullt att få stöd från 

ledningen angående hur arbetet med flerspråkiga barn ska gå tillväga. Det framkommer 

dock en skillnad mellan förskolorna, då förskollärarna från den ena förskolan beskriver 

att det finns ett samarbete mellan verksamheten och ledning gällande arbetet med 

flerspråkiga barn. Förskollärarna från den andra förskolan uttrycker istället en 

efterfrågan om ett tydligare samarbete mellan verksamhet och ledning, för att skapa en 

gemensam plan för hur arbetet med flerspråkiga barn ska bedrivas. Vikten av att alla 

inom förskoleverksamheten är involverade i arbetet med flerspråkiga barn betonas av 

Skolverket (2013), Skans (2011) och Ladberg (2003). Författarna understryker att 

förskollärna inte kan bedriva arbetet med flerspråkiga barn själva utan det behövs stöd 

från ledningen samt samarbete mellan all personal i förskoleverksamheten. Resultatet 

skildrar även att förskollärarna, från förskolan där ledningens stöd efterfrågas, lägger ett 

stort ansvar på sina flerspråkiga kollegors kompetens för att stödja och utmana de 

flerspråkiga barnens i barnens modersmål. Utifrån resultatet och det författarna lyfter är 

det betydelsefullt att förskollärare i verksamheten tydligt påvisar för ledningen att de 

efterfrågar ledningens stöd i arbetet med flerspråkiga barn. Det är av stor vikt att alla i 

förskolan arbetar för att främja flerspråkigheten. Det kan finnas en risk när allt arbete 

med flerspråkigheten läggs på de flerspråkiga kollegorna. Eftersom de flerspråkiga 

barnen då kan uppleva att de endast får prata sitt modersmål när de flerspråkiga 

kollegorna är närvarande. Om en enspråkig förskollärare inte uppmuntrar och 

uppmärksammar de flerspråkiga barnens modersmål, kan det leda till att de flerspråkiga 

barnen inte känner en trygghet i att använda sitt modersmål när enspråkig personal 
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arbetar i verksamheten. Förskolan ska enligt Skolverket (2010) tillgodose flerspråkiga 

barns språkutveckling i såväl svenska som i barnens modersmål (a.a.). Med hänsyn till 

det Skolverket (2010) lyfter är det förskollärarnas uppdrag att oavsett förskollärarnas 

egna språkkunskaper kunna stödja flerspråkiga barn i sitt modersmål. Dock är 

enspråkiga förskollärare begränsade när det gäller att utmana flerspråkiga barn i deras 

modersmål.  

 

6.2.1 Ett interkulturellt förhållningssätt – inkluderar alla barn 

 

Resultatet påvisar även betydelsen av att förskollärarna har förståelse för den 

interkulturella pedagogiken. Samtliga förskollärare betonar att arbetet i en flerspråkig 

barngrupp skiljer sig från arbetet i en barngrupp där majoriteten av barnen är 

svensktalande. Detta är i likhet med det som Lahdenperä (2004) beskriver och 

författaren lyfter att det är betydelsefullt att förskollärarna är medvetna om att arbetet 

med flerspråkiga barn kräver ett interkulturellt förhållningssätt. Vidare beskriver 

Lahdenperä betydelsen av att förskollärarna har insikt i att flerspråkiga barn kommer 

från olika kulturer och därav har barnen olika normer, värderingar och erfarenheter. 

Skans (2011) beskriver i likhet med Lahdenperä (2004) att dagens förskolor bör 

använda ett interkulturellt förhållningssätt eftersom förhållningssättet är utformat för att 

kunna tillmötesgå alla barn i verksamheten oavsett barnens kulturella bakgrund (a.a.). 

Förskollärare idag borde få kompetensutveckling gällande den interkulturella 

pedagogiken eftersom den här pedagogiken är gynnande för flerspråkiga barn. Det 

ligger i förskollärarnas uppdrag att kunna tillgodose alla flerspråkiga barn i 

verksamheten. Med detta i åtanke bör förskollärare kritiskt reflektera kring sitt 

förhållningssätt och vilka strategier de använder i arbetet med flerspråkiga barn. 

 

6.2.2 Olika strategier för att stödja flerspråkiga barn 

 

I resultatet framkommer det att ett par av förskollärarna beskriver en strategi de 

använder är att ta tillvara på dagens teknik för att underlätta kommunikationen med 

flerspråkiga barn. Tekniska hjälpmedel i form av mobiler eller läsplattor kan via 

översättningsprogram vara ett stöd för förskollärarna i samtal med flerspråkiga barn. 

Med hänsyn till det bör förskollärare ta tillvara på att vi lever i ett tekniksamhälle och 

att det finns en mängd olika hjälpverktyg som förskolan kan dra nytta av i arbetet med 

flerspråkiga barn. Förskollärare idag kan på enkla vis stödja flerspråkiga barn genom att 

använda tekniken som hjälpmedel. Det kräver dock att förskollärarna är villiga att ta in 

tekniken i verksamheten samt lära sig hur tekniken fungerar. Det kan finnas 

motsättningar i att använda tekniska hjälpverktyg i verksamheten, motsättningarna kan 

begränsa flerspråkiga barns deltagande i förskolan. 

 

I resultatet synliggörs att förskollärarna använder en mängd olika strategier för att 

barnen ska ges möjlighet för att utveckla sitt modersmål. Böcker på barns modersmål 

kan stödja barnen i sin modersmålsutveckling. Det lyfts även fram i resultatet att 

förskollärarna kan använda miljön för att främja barnens språkutveckling i så väl 

svenskan som i barnens modersmål. En förskollärare beskriver att de flerspråkiga 

barnen i sin barngrupp har sina namn på både modersmålet och svenska vid sina platser. 

Strandberg (2006) beskriver att förskollärarna kan använda miljön för att tillgodose och 

påvisa flerspråkigheten som finns i verksamheten (a.a.). I likhet med det Strandberg 

(2006) lyfter är det betydelsefullt att förskolan kan ta tillvara på miljön. Det är 

betydelsefullt att förskollärarna kan använda miljön på ett bra sätt och därigenom kan 

miljön bli en tillgång som kan liknas vid en extra pedagog i verksamheten. Enspråkiga 
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förskollärare kan använda miljön för att på enkla vis stödja de flerspråkiga barnen i 

verksamheten. Miljön kan även användas för att uppmärksamma att barngruppen har 

barn som är flerspråkiga. Ladberg (2003) betonar betydelsen av att enspråkiga 

förskollärare kan stödja flerspråkiga barn i sin modersmålsutveckling. Författaren 

beskriver att en enspråkig förskollärare kan genom att uppmuntra och uppmärksamma 

barns modersmål bekräfta för barnen att förskollärarna ser barnens modersmål och 

flerkulturella identitet som något betydelsefullt (a.a.). Betydelsen av att förskollärarna 

tydligt visar för de flerspråkiga barnen att barnens modersmål är betydelsefullt 

poängteras även av flertalet förskollärare i resultatet. Med hänsyn till det är det 

betydelsefullt att förskollärarna har kunskap om betydelsen av att förskollärarna 

uppmärksammar och uppmuntrar flerspråkiga barn till att använda sitt modersmål. Det 

är ett enkelt tillvägagångssätt för hur en enspråkiga förskollärare kan stödja flerspråkiga 

barn i deras modersmål.  

 

6.2.3 Modersmålslärare - en tillgång för den flerspråkiga verksamheten 

 

Det framgår i resultatet att flertalet förskollärare efterfrågar en större tillgång av 

modersmålslärare i förskolan. En förskollärare beskriver att när barnen samtalar med en 

flerspråkig kollega som kan barnens modersmål reagerar barnen på ett annat vis än när 

de svensktalande förskollärarna samtalar med barnen. Betydelsen av att förskollärarna 

har kunskaper i barns modersmål synliggörs även av Ladberg (2003). Författaren 

tydliggör att en svensktalande förskollärare inte säkert kan veta vad ett flerspråkigt barn 

förstår och vad barnet har tillägnat sig kunskap i. Vidare beskriver Ladberg att en 

svensktalande förskollärare har begränsningar för att kommunicera med flerspråkiga 

barn (a.a.). Utifrån det Ladberg (2003) och resultatet understryker synliggörs betydelsen 

av modersmålslärare i förskolan. Modersmålslärare kan utmana de flerspråkiga barnen 

på ett annat sätt än vad enspråkiga förskollärare kan. Modersmålslärarna är inte bara ett 

stöd för de flerspråkiga barnen i verksamheten utan kan även vara ett betydelsefullt stöd 

för hela arbetslaget. Förskollärna ska inte bedöma barnen men ibland behöver 

förskollärarna ha insikt om hur mycket kunskaper flerspråkiga barn har tillägnat sig, för 

att kunna utmana och stödja de flerspråkiga barnen vidare. I det arbetet är ett samarbete 

mellan förskollärarna och modersmålslärarna en nödvändighet. Skaremyr (2014) lyfter 

betydelsen av att förskollärarna är flexibla i sitt arbetssätt för att kunna tillgodose alla 

flerspråkiga barn (a.a.). Med hänsyn till det som Skaremyr (2014) beskriver är det 

betydelsefullt att förskollärare är flexibla i sitt arbetssätt med flerspråkiga barn, för att 

kunna tillmötesgå och inkludera de flerspråkiga barnen i verksamheten.  

 

6.3 Erfarenheter berikar en flerspråkig verksamhet 

 

I resultatet framkommer att det finns olika erfarenheter kring att arbeta i en flerspråkig 

verksamhet. Samtliga förskollärare beskriver att arbetet med flerspråkiga barn är 

givande och ger mycket tillbaka. Samtliga förskollärare beskriver att arbetet i en 

flerspråkig barngrupp skiljer sig från arbetet där flertalet barnen i barngruppen är 

svensktalande. Det synliggörs i resultatet att samtliga förskollärare anser att 

modersmålet är betydelsefullt för flerspråkiga barn och att förskollärarna bör ha 

kompetensen att utmana barnens flerspråkighet. Hemmet beskrivs ha en betydelsefull 

roll för de flerspråkiga barnen och det framkommer även att hemmet kan vara ett stöd 

för förskollärarna.  
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6.3.1 Modersmålets betydelse 

 

I resultatet synliggörs det att det finns en skillnad på hur förskolan har sett på barns 

modersmål, förr skulle barnen uppmuntras till att endast använda det svenska språket 

beskriver flertalet förskollärare. Numera lyfter samtliga förskollärare att det är 

meningsfullt att verksamheten är medveten om att barns modersmål är betydelsefullt 

och att förskollärarna bör uppmärksamma barnens modersmål. En av förskollärarna 

beskriver att om förskollärarna uppmärksammar barnens modersmål så visar det för 

barnen och deras familj att förskolan ser modersmålet som betydelsefullt. Det kan stödja 

barnen i sin modersmålsutveckling, i barnens svenska språkkunskaper och i barnens 

flerkulturella identitetsutveckling. Det är i likhet med som Lahdenperä (2010) och 

Ladberg (2003) betonar gällande betydelsen av att förskollärarna idag är medvetna om 

modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling i såväl barnens 

modersmål som i det svenska språket. Författarna understryker betydelsen av att 

förskollärare är medvetna om att barn inte har begränsningar för hur många språk 

barnen kan tillägna sig. Ladberg (2003) påvisar även att språk inte konkurrerar med 

varandra utan att språk stödjer varandra. Författaren framskriver även betydelsen av att 

förskollärare ska uppmuntra barnen till att använda sitt modersmål. Ladberg tydliggör 

att barn endast blir flerspråkiga om det finns ett behov för barnen att kunna flera språk. 

Därav är det av stor betydelse att förskolan uppmuntrarar modersmål och påtalar 

betydelsen av att modersmålet används av barnens familjer (a.a.). Med utgångspunkt i 

det Lahdenperä (2010) och Ladberg (2003) skildrar är det relevant att förskollärare på 

ett tydligt sätt uppmuntrar barn att använda sitt modersmål i verksamheten. Det är en 

stor del i hur enspråkiga förskollärare kan stödja flerspråkiga barn i sin 

modersmålsutveckling. Det är även betydelsefullt att förskolan har en god 

kommunikation med barnens familjer gällande betydelsen av att familjen kommunicerar 

på sitt modersmål. Det kan finnas en föreställning hos de flerspråkiga familjerna att 

barnens modersmål är ett hinder för att de flerspråkiga barnen ska tillägna sig det 

svenska språket. Därav är det högst relevant att förskolan tydliggör för flerspråkiga 

familjer att språk inte begränsar varandra utan att språk stärker varandra. Det är även av 

stor vikt att förskolan uppmuntrar de flerspråkiga familjerna att använda sitt modersmål 

eftersom att modersmålet är en betydelsefull byggsten för flerspråkiga barns utveckling 

och lärande. 

 

Lahdenperä (2004) och Skans (2011) beskriver att utifrån ett interkulturellt 

förhållningssätt är det betydelsefullt att förskollärare arbetar för att inkludera alla barn i 

verksamheten. Författarna lyfter även betydelsen av att förskollärarna uppmärksammar 

och stödjer alla barn oavsett barnens kulturella bakgrund. Att flerspråkiga barn ska 

utveckla sin flerkulturella identitet framskrivs även av Skolverket (2010). Med hänsyn 

till det Skolverket (2010) beskriver ingår det i förskollärarnas uppdrag att möjliggöra så 

att flerspråkiga barn kan utveckla sin flerkulturella identitet. Förskollärare ska vara 

medvetna kring hur förskollärarnas uppmuntran eller nonchalans kan påverka hur 

flerspråkiga barn tillägnar sig sin flerkulturella identitet.  

 

6.3.2 Förskola och hem  

 

I resultatet framkommer det att det finns olika utmaningar gällande arbetet i en 

flerspråkig verksamhet. Dock synliggörs att en stor utmaning för flertalet förskollärare 

är samarbetet mellan förskola och hem. Flertalet av förskollärarna lyfter problematiken 

kring att kunna tillgodose alla familjers olika behov, med hänsyn till att många familjer 
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kommer från olika kulturer. I och med det har familjerna olika erfarenheter kring hur de 

vill att förskolan ska arbeta, förskollärarna menar att det är ett lärorikt arbete men en 

svår uppgift. Flertalet av förskollärarna beskriver betydelsen av att förskollärarna i en 

flerspråkig verksamhet är medvetna om att det kan uppkomma kulturkrockar eftersom 

familjerna har olika kulturella arv och erfarenheter. En annan utmaning gällande 

samarbete mellan förskola och hem framkommer då språkkunskaperna är begränsade 

från förskollärarnas och familjens sida. Det kan enligt en förskollärare påverka 

relationen så att det skapas en frustration mellan förskolläraren och familjen, endast av 

den anledningen att språket inte räcker till. Förskolläraren beskriver även att bristen på 

språkkunskaper kan påverka det enskilda barnet eftersom betydelsefull information 

angående barnet inte når fram till förskolläraren eller familjen. Skaremyr (2014) lyfter 

betydelsen kring att förskollärarna inte bara inkluderar barnen i verksamheten, utan att 

förskollärarna även ser familjen som en betydelsefull del av verksamheten. Författaren 

påpekar att förskolan kan vara den första kontakten med det svenska samhället för 

flerspråkiga barn och barnens familjer. Sandberg, Vuorinen (2008) och Björk-Willén 

(2013) är kritiska till hur förskollärare lyckas tillgodose och tillmötesgå alla familjer 

som finns i verksamheten. Sandberg och Vourinen (2008) synliggör att förskolorna är 

osäkra på hur verksamheterna ska kunna tillgodose alla familjer. Björk-Willén (2013) 

menar att förskolan är enkelspårig när det gäller hur kontakten mellan förskola och hem 

bör ske. Författaren menar att för flerspråkiga familjer som saknar goda språkkunskaper 

inom svenska språket kan tamburkontakten vara fel plats för att samtala med de 

flerspråkiga familjerna. Författaren menar att förskollärarna måste vara öppna för hur 

kontakten med flerspråkiga barns familjer ska ske (a.a.). Med utgångspunkt i det som 

resultatet påvisar och författarna lyfter är det relevant att förskolan ser över när och hur 

förskollärarna ska samtala med flerspråkiga familjer. Kanske är det som Björk-Willén 

(2013) beskriver att tamburkontakten inte är gynnande för flerspråkiga familjer och med 

hänsyn till det bör förskollärare använda ett annat forum. Ett tillvägagångssätt som kan 

användas är sociala medier i kommunikationen mellan förskola och hem. Genom 

sociala medier kan förskollärare lägga ut information om vad som hänt under dagen och 

det kan göras både med hjälp av bild och text. Flerspråkiga familjer kanske hellre 

använder sociala medier för att ta del av barnens dag i förskolan än att samtala med 

förskollärarna i tamburen. Eftersom att språkkunskaperna inte blir avgörande för att 

kunna ta del av informationen i det forumet. Sociala medier kan vara ett sätt för att 

inkludera flerspråkiga familjer i vad som sker i verksamheten.  

 
6.3.3 Familjen är en resurs  

 

I resultatet synliggörs att betydelsefull information angående det enskilda barnet kanske 

inte når fram till förskollärarna eller familjen på grund av bristande språkkunskaper. 

Med resultatet i åtanke är det en utmaning för förskollärare att förhindra att det enskilda 

barnet påverkas på grund av bristande språkkunskaper. Förskollärarna bör därav vara 

flexibla i hur de samtalar med familjen, att använda bilder och kroppsspråk kan ett 

tillvägagångssätt för att underlätta kommunikationen mellan förskollärarna och 

familjen. Skaremyr (2013) lyfter även betydelsen av att förskollärarna är flexibla i sitt 

förhållningssätt för att inkludera flerspråkiga barns familjer i verksamheten (a.a.). Det är 

även betydelsefullt att förskollärare förstår att förskolan kan vara den första kontakten 

en flerspråkig familj har med det svenska samhället. Därmed bör förskollärarna ha 

insikt i hur betydelsefull kontakten mellan förskollärarna och familjen kan vara. I 

resultatet synliggörs det även att relationen mellan förskola och hem kan vara ett utbyte 

mellan förskolan och familjen. I resulatet framkommer det att flertalet av förskollärarna 

beskriver att familjen är ett stöd för förskollärarna i arbetet med de flerspråkiga barnen. 
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Vidare beskriver ett par av förskollärarna att hemmet får en betydelsefull roll för barns 

modersmålsutveckling eftersom det i förskolan är begränsad tillgång på 

modersmålslärare. Utifrån resultatet är det av stor vikt att förskollärarna har insikt i att 

familjen inte bara har nytta av förskolan, utan att förskolan kan ha ett stort utbyte av 

samarbetet mellan förskola och hem. I arbetet som förskollärare med flerspråkiga barn 

är det relevant att förskollärarna har förståelse kring att familjen kan vara ett stöd för 

förskollärarna i arbetet med de flerspråkiga barnen. Familjen kan stödja förskollärarna i 

arbetet med modersmålsutvecklingen och barnens flerkulturella identitet. Det kan ske på 

enkla vis, såsom att få enstaka ord översatta till barnens modersmål eller be familjen 

berätta om sin kultur och vad som är betydelsefulla delar de önskar att förskolan bör 

uppmärksamma för barnen. Samarbete mellan förskola och hem är ännu mer 

betydelsefullt idag i och med att modersmålslärare är en bristvara. Förskollärare bör ta 

tillvara på familjen för att barnen ska ges goda förutsättningar för att bli flerspråkiga. 

Lahdenperä (2010) betonar betydelsen av att förskolan har insikt i att i dagens 

globaliseringssamhälle är flerspråkiga barn en resurs. Utifrån det Lahdenperä (2010) 

beskriver är ett av de mest betydelsefulla uppdragen inom dagens förskolan att främja 

och stödja flerspråkigheten.  

 

6.4  Förslag till fortsatt forskning  

 

Samarbete mellan förskola och hem är enligt denna studie en betydelsefull del för 

flerspråkiga barns möjlighet till modersmålsutveckling och flerkulturella 

identitetsutveckling. Utifrån resultatet skulle ett framtida forskningsområde kunna vara 

att studera hur flerspråkiga barn som lever i fosterfamiljer, där barns modersmål inte 

används, påverkas i sin flerspråkiga utveckling. Det kan göras genom att studera hur 

förskolan arbetar för att främja barnens flerspråkighet när det inte finns möjlighet att få 

stöd från barnens familjer.  
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Bilagor 

Bilaga A Mail till förskollärarna 
 
Hej!  

Vi heter Sanna och Amanda och vi går sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Vi håller just nu på med vårt exmansarbete och därav har vi varit i 

kontakt med er biträdande förskolechef angående att få intervjua ett antal förskollärare 

till vår studie. 

 

Vår studie handlar om att belysa hur förskollärare arbetar med flerspråkighet i 

förskolan. Detta fann vi intressant efter att vi på praktik märkt att detta är en 

betydelsefull fråga då allt fler flerspråkiga barn behöver stöd av förskollärarna i sin 

flerspråkighet.  

 

Vi ska i vår studie intervjua förskollärare och vi undrar om ni vill delta? Att delta i vår 

studie är helt frivilligt och anonymt och ni har möjlighet att dra er ur när ni vill under 

pågående studie. Intervjuerna kommer endast användas i vårt examensarbete.  

 

Intervjuerna kommer att handla om ert arbete gällande flerspråkighet i förskolan. Ni får 

intervjufrågorna bifogade i detta mail, om det är någon fråga som ni undrar kring är det 

bara att kontakta oss. Vi har möjlighet att komma till er när det passar er och er 

verksamhet någon gång under veckorna 38-40. Hör av er till oss om tid och plats och 

tveka ej att höra av er vid eventuella frågor.  

 

Tack på förhand!  

 

Amanda och Sanna  

 

Amanda Eriksson    Sanna Von Porat 

Mail:     Mail:  

Tele:    Tele: 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor  
 

1. Hur länge har du arbetat i förskolan? Hur länge har du arbetat med flerspråkiga 

barn?  

 

2. Hur tolkar du begreppet flerspråkighet? Vad är din uppfattning kring 

flerspråkighet i förskolan?  

 

3. Hur arbetar du för att främja flerspråkigheten i barngrupp?  

 

4. Hur planerar du för att kunna utmana/stödja flerspråkiga barn? Hur 

dokumenteras arbetet och hur arbetar ni för att kunna utveckla arbetet vidare? 

 

5. Har du tillgång till något stödmaterial för att arbeta med flerspråkiga barn? Hur 

använder du i så fall detta i ditt arbete? 

 

6. Kan du ge exempel på någon aktivitet/ lek som du använder för att främja 

flerspråkigheten i barngruppen? 

 

7. Hur arbetar ni med miljön för att främja/tillgodose flerspråkigheten/flerspråkiga 

barn? 

 

8. Vilka utmaningar ser du i arbetet med flerspråkiga barn? 

 

9. Vad har du för erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn? 

 

10. Upplever du att arbetet med flerspråkiga barn har förändrats sen du började 

arbeta med flerspråkiga barn? 

 

11. Vad anser du behövs för att du ska kunna utveckla arbetet med flerspråkiga 

barn? 

 


