
 

 

 

 

”Vad heter mjölk på ditt 
språk?” 

- En studie om hur pedagoger möjliggör 
flerspråkiga barns språkutveckling och 
flerkulturella tillhörigheter i förskolan 

 

Författare: Moa Paulin & Ida 
Wallin 
Handledare: Mirja Betzholtz 
Examinator: Ann-Christin 
Torpsten 
Hösttermin 2015 
Självständigt arbete 15 hp 
Grundnivå 
Utbildningsvetenskap/didaktik 
allmänt 
2FL01E/4FL01E 



  
 

Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma hur ett antal pedagoger arbetar för att 
möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter i 
förskolan. Studien synliggör förskolornas olika villkor för främjande av flerspråkiga 
barns språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter, samt vilka strategier pedagogerna 
använder sig av i den dagliga verksamheten, för att stimulera, uppmuntra, utmana och 
på så sätt främja barnens utveckling. Studien utfördes med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer med utbildade förskollärare, på fem förskolor i tre olika kommuner. Valet av 
förskolor är oberoende av förskolornas placeringar, omfattning av flerspråkiga barn och 
omfattning av barn med andra kulturella bakgrunder. Resultatet visar att förskolorna 
arbetar olika aktivt med flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella 
tillhörighet, beroende på avdelningarnas omfattning av barn med annat modersmål och 
flerkulturell bakgrund. Pedagogerna ser hinder och möjligheter i den dagliga 
verksamheten som påverkar barnens utveckling. Dessa hinder visar sig framförallt utgå 
från avsaknaden av resurser i form av modersmålsstödjare, ekonomi och personal, samt 
pedagogernas bristande kompetens kring ämnet. Resultatet visar också på pedagogernas 
olika synsätt, arbetssätt och metoder för främjandet av flerspråkiga barns 
språkutveckling och flerkulturella tillhörigheter samt de utvecklingsmöjligheter som 
finns för att utveckla verksamheterna.    
 
Nyckelord 
 
Flerspråkighet, sociokulturellt perspektiv, modersmål, språkutveckling, mångkulturellt 

English title: “What’s milk in your language” – A study in educators methods of 
enabling multilingual children’s language development and cultural belonging in 
preschool 
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1 INLEDNING  
 
Denna studie belyser hur pedagoger arbetar för att främja flerspråkiga barns 
språkutveckling inom det svenska språket och modersmålet, samt flerkulturell 
tillhörighet, hos barn mellan 1 och 3 år. I Sveriges förskolor ökar antalet barn med 
flerspråkiga kunskaper och barn med flerkulturella tillhörigheter. Dagens förskola består 
till cirka 21 % av barn med annat modersmål än svenska (Skolverket, 2013). För att 
stimulera barns fortsatta möjligheter till en gynnsam språkutveckling så väl på sitt 
modersmål som svenska språket. Innebär detta bland annat att förskolan har en uppgift 
att stimulera, utmana och uppmuntra barn redan i tidig ålder. Förskolans läroplan 
påtalar att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett ordförråd, nyanserat 
talspråk, samt förmåga att uttrycka tankar och argumentera (Skolverket, 2010). Detta 
understryker vikten av pedagogernas insatser i den språkliga verksamheten. Om 
pedagoger saknar kompetens och intresse för området finns risk att barnens språkliga 
utveckling påverkas negativt och att deras kulturella tillhörigheter inte synliggörs i 
verksamheten. Sandvik och Spurkland (2015) poängterar att språket ligger till grund för 
barns utveckling av social interaktion, deras möjligheter till integrering i en kultur och 
ett språksamfund samt till grund för att skapa en egen identitet. Nedanstående text är ett 
utdrag från läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) som belyser förskollärarens 
uppdrag: 
 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Skolverket, 
2010 s.11). 

 
Skans (2011) belyser de olika faktorerna som påverkar hur förskolan arbetar med 
språkutveckling. Exempel på sådana faktorer är tillgång till personal som har samma 
modersmål som barnen samt omfattningen av flerspråkiga barn i barngrupperna (a.a.). 
Förskolans uppdrag är att ta tillvara och utveckla flerspråkiga barns språkliga 
kunskaper, men hur går pedagogerna tillväga och vilken roll har de inom barns 
språkutveckling? Dessa frågor ligger till grund för denna studie, som vi vill dela med 
oss av till andra pedagoger och berörda inom området flerspråkighet och flerkulturell 
tillhörighet. 
 
1.1 Begreppsdefinition  
 
Flerspråkighet, innebär att en individ har förmågan att kommunicera på två eller flera 
språk i vardagen (Skans, 2011).  
 
Modersmål, definieras oftast som det första språk barnet tillägnar sig (Skolverket, 
2010). 
 
Mångkulturalitet, innebär att tillhöra mer än en kultur eller används som 
samlingsbegrepp för en grupp individer som tillhör olika kulturer (Sandvik & 
Spurkland, 2015).  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta kapitel behandlar den teoretiska referensram som undersökningen bygger på, 
vilket innefattar det sociokulturella perspektivet samt den proximala utvecklingszonen.  
 
2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Öberg (2001) belyser att människors sociala sammanhang har betydelse för hur lärande 
och utveckling sker, därför valdes det sociokulturella perspektivet som den teori som 
denna studie kommer att bygga på). 
 
Föreliggande studie bygger på Säljös (2014) beskrivning av ett sociokulturellt 
perspektiv där barns lärande och språkliga utveckling sker i samspel med andra barn 
och vuxna. Säljö (2014) menar att både språket och tankeförmågan utvecklas då 
individen är öppen för samspel med andra. Öberg (2001) hävdar att tänkandet och 
språket är det mest centrala för barnets utveckling. Barn föds sociala och är öppna för 
att integrera och lära av andra människor genom social interaktion. Med hjälp av 
språkliga kunskaper fyller barn sociala funktioner via kommunikation med andra parter. 
Den sociala kommunikationen är central då varken språk- eller tankeutveckling sker 
utan den. Öberg (2001) menar vidare att även identiteten grundas och ges möjlighet att 
utvecklas i samspel med andra. Svensson (2009) instämmer och menar att människans 
utveckling inte bara är beroende av social interaktion utan också av individens 
historiska- och kulturella kontext. 
 
Säljö (2014) belyser begreppet mediering som ett grundläggande begrepp inom det 
sociokulturella perspektivet. Författaren menar att mediering står för de olika redskap 
människor använder för att kunna förstå omvärlden, och där till att kunna agera i sin 
omvärld. Människan använder sig av både språkliga och materiella redskap genom hela 
livet. Det språkliga redskapet innefattar förståelsen för tecken, symboler samt 
teckensystem som är avgörande för att kommunicera och tänka. Materiella redskap 
innefattar till exempel cykeln, pennan, boken och linjalen. Enligt Hwang & Nilsson 
(2003) ser barns utveckling olika ut beroende på vilken kultur och under vilka villkor de 
växt upp och därför använder barn olika medierade redskap.   
 
2.1.1 Den proximala utvecklingszonen 
Sociokulturella perspektivet uppmärksammar den så kallade proximala 
utvecklingszonen. Teorin utgår från vad barnen redan kan och vad någon med mer 
erfarenhet kan utmana barnet till att uppnå. Öberg (2001) menar att den huvudsakliga 
formen av inlärning är imitation av andra människor, som i sin tur sker i socialt samspel 
med andra. Det är av stor vikt att den vuxna parten vet var barnet befinner sig i sin 
kognitiva utveckling och utifrån detta höjer nivån av utmaning till den grad att barnet 
lär sig något nytt utan att det är för enkelt eller allt för svårt. Teorin om den proximala 
utvecklingen utgår från en problemlösningsprocess, där barnet med stöd från vuxna 
skapar förståelse för olika ting och lär sig att i framtiden lösa problem på egen hand. 
Säljö (2014) menar att människan aldrig är färdiglärd och därför ständigt når nya grader 
av utveckling. Barn är beroende av instruktioner och förklaringar för att utvecklas. När 
lärandet sker genom frågor kan barnen under inlärning knyta dessa frågor till artefakter 
och områden som är betydelsefulla. Säljö (2014) lägger vikt vid att problemlösningen 
inte bör tas över av pedagogen då barnet själv ska få tänka och förstå vad de lär sig, för 
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att utvecklas.  Pedagogen ska ses som en vägledare och processen av lärandet ska leda 
till att barnen under inlärningen får ta ansvar för hur processen fortsätter och avslutas.  
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3 BAKGRUND 
 
Nedan redovisas tidigare forskningsresultat som är relevant för studien, utifrån följande 
rubriker: språkets betydelse, modersmålets betydelse och flerkulturell tillhörighet, 
pedagogens roll och språkutvecklingsmetoder.    
 
3.1 Språkets betydelse 
 
Begreppet språk anser Svensson (2009) är mer än bara tal- och skriftspråk. Även 
teckenspråk, tecken som stöd och kroppsspråk innefattas av begreppet språk. Genom 
språk förmedlar vi känslor och företeelser. På så sätt kan vi uppmärksamma 
omgivningen omkring oss. Genom språket har individen tillgång till flera världar menar 
Svensson (2009). Detta lyfter även Ladberg (2003), som beskriver språket som ett 
viktigt verktyg för att få oss att förstå samt göra oss förstådda för andra människor. 
 
Kultti (2012) belyser i sin avhandling, Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för 
deltagande och lärande, att intresset för att studera yngre barns språkutveckling bygger 
på det faktum att barnens språkliga kompetens grundas redan vid de första åren av deras 
liv. Mokrova, O’Brien, Calkins, Leerkes och Marcovitchs (2013) studie visar att barn 
som vid tidig ålder blir utmanade och uppmuntrade till språklig utveckling, resulterar i 
större engagemang och högre betyg under senare skolår. Med detta framför även 
Mokrov et al. (2013) att barns språkliga utvecklingsförmågor bör uppmuntras och 
utmanas i den tidiga åldern.   
  

”Språket och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera 
varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Skolverket, 
2010 s.7)  

 
Även Sandvik och Spurkland (2015) talar om språkets betydelse för att behärska den 
dagliga kommunikationen och använda språket som ett verktyg för att uttrycka sina 
tankar, göra sig förstådd samt känna delaktighet. Skans (2011) skriver i sin studie att 
vilket språk barn talar inte har någon betydelse. Det viktigaste är att barnen kan 
kommunicera med hjälp av kroppsspråk eller sitt modersmål, för att kunna föra en 
dialog och kommunicera med andra. När det finns sätt för barn att göra sig förstådda på, 
påverkas deras självkänsla och utvecklingsmöjligheter positivt. Skans (2011) menar 
vidare att även tecken som stöd, är ett sätt för pedagogerna att bemöta barns behov och 
förutsättningar i ett förhållningssätt mellan varandra. 
 
3.2 Modersmålets betydelse och flerkulturell tillhörighet  
 
Modersmålet är enligt Skolverket (2008) det språk som barn lär sig först före tre års 
ålder. Det är det första språk som barn talar och uttrycker sig genom och det första språk 
barn förstår. Detta ifrågasätts av Sandvik och Spurkland (2015) som menar att det kan 
vara svårt att definiera vad som är någon annan människas modersmål. Författarna 
menar att det finns många barn som växer upp i två- eller flerspråkiga familjer och 
därför är flerspråkiga redan vid födseln. Vid andra definitioner av vad modersmål 
innebär, kan man exempelvis utgå från talarens ursprungsland eller talarens språkliga 
förmågor. Med andra ord kan man anse att det språk som talaren behärskar bäst är 
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talarens modersmål. Ytterligare exempel på definitioner av modersmål menar Sandvik 
och Spurkland (2015) kan vara att utgå från det språk som talaren använder sig mest av 
eller det språk som talaren själv uppfattar vara sitt modersmål. Detta kan också variera 
utifrån hur talaren påverkas av vad andra har för uppfattningar om vilket modersmål 
talaren har. 

 
”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 
möjligheter att lära sig svenska och att även utveckla kunskaper inom 
andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska 
språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2010 s.7) 

 
Björk – Willén (2009) anser att det finns två sätt för barn att utveckla flerspråkighet. Det 
simultana och det succesiva. När barn utvecklar och lär sig fler språk parallellt med 
varandra sker en simultan flerspråkig utveckling. Den succesiva utvecklingen sker när 
barn lär sig ett språk i taget. Författaren beskriver att det är vid tre års ålder som den 
succesiva språktillägnaden börjar hos barnen. Björk – Willén (2009) anser att det inte 
finns några hinder för barn att lära sig ett andra språk, så länge det finns möjligheter för 
barnen att utvecklas genom stöttning och utmaning. 

Många barn i svenska förskolor växer upp med ett eller flera språk vid sidan av det 
svenska språket. Skans (2011) belyser att förskolan i många fall skapar det första mötet 
med det svenska språket och den svenska kulturen, för barn med annan kulturell 
tillhörighet samt med annat modersmål än svenska (a.a.). Individer som i Sverige har ett 
annat modersmål än svenska har ett minoritetsspråk, vilket innebär att dessa barn med 
annat modersmål än svenska får lära sig att göra sig förstådda för majoriteten, de 
svensktalande. Detta innebär inte bara en oerhörd ansträngning för barnen som måste 
bemästra ytterligare ett språk, utan även en förlust då de blir berövade på de 
kommunikationsredskap barnen redan har via modersmålet (Sandvik & Spurkland, 
2015). Ladberg (2003) anser att modersmålet är lika viktigt att utveckla som det 
svenska språket. Barn behöver alla sina språk för att kunna kommunicera med sin 
omgivning och använda språken som redskap för lärande. Författaren framhåller att 
situationer kan uppstå där barnen inte vill använda sitt modersmål i kommunikation 
med sina föräldrar. Det behöver inte betyda att barnen inte kan uttrycka sig med fler 
språk, utan snarare att de anpassats till en enspråkig miljö. Ladberg (2003) betonar 
därför vikten av att alla barn ska få tillfälle till att använda både sitt första och andra 
språk. Förskolan ska vara en plats för barn att tala alla sina språk.  

Elmeroth (2008) belyser det maktlandskap som kan bildas vid mötet mellan olika 
individer. Författaren menar att en kategorisering alltid förekommer där de inblandade 
parterna besitter mer eller mindre makt i ordningen. Utifrån detta maktlandskap skapas 
över- och underordnade positioner, vilket leder till en maktojämnlikhet. Den etniska 
kategorin utgår från vilken kultur man tillhör, vilket ursprung man har och vilka 
erfarenheter man besitter. Den heterosexuella, vita medelklassmannen tillhör den 
svenska normen för den etniska kategorin. Dessa kategoriseringar sker då vi skapar 
jämförelser mellan ”oss” och ”dem” och utifrån det skapas ett ”vi och dem samhälle”. 
Elmeroth (2008) menar att detta är något som förekommer i dagliga situationer, i många 
fall omedvetet. Hedin & Lahdenperä (2003) understryker vikten av att kunna se sin egen 
kultur utifrån andras perspektiv. Att ta ett steg tillbaka och se sin egen kultur med andra 
ögon kan göra det lättare för individen att förstå sig på andras kulturer.      
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Sverige har enligt Lunneblad (2013) alltid bestått av ett mångkulturellt samhälle. Idag 
syftar mångkulturalitet till religiösa och etniska skillnader mellan individer, jämfört mot 
tidigare då mångkulturalitet syftade till ekonomiska skillnader, utbildning, språk och 
samhällsklass. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle, är den kulturella tillhörigheten 
av stor betydelse inom förskolan. Enligt Skolverket (2010) ska pedagogerna göra 
barnen medvetna om sin egen kultur samt medvetna och delaktiga i andras kulturer. 
Barnen ska få en inblick i andra människors levnadssätt, värderingar och villkor. 
Lunneblad (2013) instämmer i detta då han skriver om förskolans uppdrag till att skapa 
en god grund för flerspråkiga barns språkinlärning samt skapande av kulturell identitet. 
Författaren nämner dock att det i vissa fall kan uppstå konflikter mellan förskola och 
föräldrar samt föräldrar och barn som förskolan måste vara beredd att hantera. 
Kulturella skillnader innebär även skilda värderingar och världsliga uppfattningar (a.a.). 
I förskolan ska barnen enligt läroplanen för förskolan få chansen att känna delaktighet 
till ett kulturarv och skapa en kulturell identitet (Skolverket, 2010).  
 

”Men ett mångkulturellt arbetssätt har också många andra innebörder. 
Att se och lyfta fram andra olikheter än etnicitet mellan människor 
ingår också i ett mångkulturellt arbetssätt” (SOU 1997: 157 s.76).  

 
Med detta menar Statens offentliga utredningar (1997) att det är av stor betydelse att 
inte enbart lägga fokus på människors olikheter utan även fokusera på likheter och lika 
värden.  
 
3.3 Pedagogens roll  
 
Pedagogens roll är enligt Skolverket (2010) att se till att arbetet i förskolan sker efter de 
strävansmål som finns i läroplanen. Alla pedagoger ska följa läroplanens riktlinjer, 
normer och värden som står i läroplanen kring flerspråkighet och flerkulturallitet.  
 
Split, Harrison och Koomens (2015) studie framlyfter vikten av bra relationer mellan 
pedagoger och barn. Bra relationer leder i sin tur till att barnen känner sig trygga och 
fria att uttrycka sig och komma till tals, vilket vidare ligger till grund för en positiv 
språkutveckling (a.a.). Även Skans (2011) betonar vikten av goda relationer mellan 
pedagoger och barn. Författaren menar att positiva relationer skapar en avgörande 
förutsättning för utveckling och lärande. Skans (2011) belyser också vilken påverkan 
pedagogernas synsätt på lärande har för barns utveckling, samt hur avgörande 
pedagogens kompetens och medvetenhet är för en positiv utveckling. Pedagogernas 
uppgifter är bland annat att uppmuntra, utmana, stötta och få barnen att känna sig 
delaktiga i förskolan. För att få barnen att känna sig delaktiga menar Skans (2011), 
Sandvik och Spurkland (2015) att det är betydelsefullt att uppmuntra barnen, samt ta 
tillvara på barnens olika sätt att kommunicera och uttrycka sig på, oavsett språk eller 
språkliga färdigheter. Personalen i förskolans verksamhet bör se tillgången till 
flerspråkiga barn som något positivt för att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt 
lärande och språk i sociala sammanhang med hjälp av både vuxna och andra barn. Om 
pedagogerna inte ser sina roller som betydelsefulla inom flerspråkiga barns 
språkutveckling, finns det risk att stöttningen från pedagogerna omedvetet glöms bort. 
Barn lär sig av andra och att det därför är av stor vikt att som pedagog vara en god 
förebild och stötta barnen genom utvecklingsprocessen. För att utmana barnen bör 
pedagogerna vägleda dem i utvecklingen, genom att finnas till hands för att stötta och 
utmana. 
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3.4 Språkutvecklingsmetoder 
 
Språkutveckling sker enligt Ladberg (2003) inte på samma sätt hos vuxna som hos barn. 
Författaren menar att små barn har lätt att lära sig nya språk. Svensson (2009) betonar 
att inlärningsförmågorna försämras ju äldre vi blir och att det därför är betydelsefullt att 
ta tillvara på barns tidiga år. Ladberg (2003) poängterar att språkliga kunskaper inte 
kommer automatiskt, utan måste vara angelägna för barnen. Genom hemmet, släktingar 
och bekanta som finns i barnens omgivning, blir språket angeläget och behövligt för att 
kommunicera. Om barnen känner positiva känslor och trygghet från de individer som 
finns i omgivningen, är det mer gynnsamt för dem att lära sig olika språk. 
Språkinlärning och språkutveckling sker enligt Ladberg (2003) genom minnet. Barn lär 
sig genom att lyssna och imitera andra människor. Därför kan barnen lätt lära sig fraser 
på andra språk utan att förstå innebörden av dem. När barnen kan tala ett språk är det 
lättare för dem att utveckla flera språk.    
 
Kultti (2013B) har skrivit en artikel om hur sång- och musiksamlingar stimulerar barns 
språkutveckling i förskolan. Under sång- och musiksamlingar utmanas barnens 
förmågor att kombinera det verbala språket med kroppsliga rörelser. Sång- och 
musiksamlingar har även visat sig vara givande för att skapa sociala sammanhang där 
kommunikationen mellan barn och pedagog samt barn och andra barn kan utvecklas och 
styrka relationer. Genom sång- och musiksamlingar får barnen möjlighet att 
tillsammans med andra barn, utveckla språkliga förmågor och skapa positiva relationer 
till varandra. Även Skans (2011) framhåller sång- och musiksamlingar som lustfyllda 
sätt att träna begreppsuppfattning och är därför positiva vardagsmoment för barn och 
deras språkliga utveckling. Kultti (2013B) hävdar att upprepande vardagliga situationer 
bör tas till vara på då de läggs till i barnens minnen och underlättar språkutvecklingen. 
Även Ladberg (2003) betonar att rutiner och upprepningar av bland annat sånger, rim 
och ramsor är positiva för barns förspråkutveckling. När barnen hör samma ord, sånger 
och ramsor upprepade gånger, blir det lättare för barnen att lära sig dem samt få en 
förståelse för betydelsen av orden.  
 
Ett annat sätt för pedagogerna att uppmärksamma och stödja barns modersmål, är 
genom att svensktalande pedagoger visar intresse för att lära sig och använda vissa 
begrepp på barnens modersmål. Ett verktyg för att förstärka ordets betydelse är att 
använda sig av tecken som stöd (Puskás, 2013).  Puskás (2013) betonar att det inte finns 
någon forskning på vilken inverkan tecken som stöd ger på flerspråkiga barns 
språkutveckling. Men att pedagoger i förskolan ändå använder sig av det för att 
förtydliga begreppets betydelse i vardagliga situationer.  
 
Sagoberättande och högläsning ur böcker, framhäver Ladberg (2003) är de mest 
effektiva metoder för att i vardagssituationer ge barnen tillgång till stöttning och 
utmaning i språkutvecklingen. Genom sagor och böcker får barn tillgång till nya 
begrepp. När barnen lyssnar på sagor och böcker är det av betydelse att de förstår vad 
böckerna handlar om, för att finna intresse av att lyssna och följa med i sagorna. Om 
sagorna är för svåra och barnen därför inte får tillräcklig förståelse för handlingen, 
minskar lätt koncentrationsförmågan och lärandet uteblir. Sagoläsning är enligt Ladberg 
(2003) bäst i smågrupper där barn ligger på samma nivå i språkutvecklingen.  
 
En annan studie av Kultti (2013A) beskriver måltidssituationer som metod för 
flerspråkiga barns språkutveckling. Genom vardagliga situationer som exempelvis 
måltidssituationer skapas möjligheter där barnen kan kommunicera utifrån sina egna 
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förmågor, takt och dagsform. Pedagogerna bör vid måltiden försöka bjuda in till samtal 
för att ta till vara på situationen och skapa en nyfikenhet till att delta i konversationen 
och gemenskapen. Genom samtalet bildas naturliga vägar som främjar barns 
språkutveckling och relationerna mellan barnen och pedagogerna. Studien visar att 
dessa vardagliga situationer har stor betydelse om pedagogerna lyckas att utmana och 
bjuda in barnen till samtal.  
 
I en studie utförd av Split, Harrison och Koomen (2015) visar det att bra relationer 
mellan barn och pedagoger samt barn och deras vårdnadshavare, påverkar barnens 
kunskapsmässiga och språkliga utveckling. Split et al. (2015) menar att språkutveckling 
sker i samspel med andra samt utmanas och utvecklas genom sociala processer. Även 
Cummins (2001) lyfter betydelsen av bra relationer mellan barn och pedagoger, för att 
främja flerspråkiga barns språkutveckling (a.a.). Ett barn som har en bra relation till sina 
vårdnadshavare får generellt ett bättre stöd hemifrån och blir uppmuntrad, utmanad och 
stöttad dagligen. Detta leder till att barnet lättare skapar en positiv självbild och får en 
grund för social kompetens vid tidig ålder. Bra relationer mellan barn och pedagoger 
samt pedagoger och hemmet, skapar trygga förutsättningar för barnen och är 
gynnsamma för språkutvecklingen. (Split et al. 2015).  
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4 SYFTE 
 
Syftet med studien är att uppmärksamma hur ett antal pedagoger arbetar för att 
möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling och flerkulturella tillhörighet, i åldern 1-
3 år. Detta genom att ta reda på vilka villkor, arbetssätt och metoder olika förskolor har 
och använder sig av, för att främja barns språkutveckling och flerkulturella tillhörighet.  
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka villkor finns i förskolans verksamhet för att främja flerspråkighet och 
flerkulturell tillhörighet? 

 
• Vilka strategier använder sig pedagogerna av för att främja flerspråkighet och 

flerkulturell tillhörighet i förskolan?  
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5 METOD 
 
I detta avsnitt redovisas val av metod, etiska ställningstaganden, urval av 
undersökningsområden samt genomförande av undersökningen.  
 
5.1 Val av metod 
 
Tillvägagångssättet för att samla in data till denna studie utfördes i två steg. I det första 
steget sände vi ut en blankett med information om studien samt om oss som 
intervjupersoner, till de fem förskolor vi valde att intervjua. Vi gjorde pedagogerna 
medvetna om de forskningsetiska principer som genomsyrar studien, samt informerade 
om de frågeställningar studien utgår från, för att pedagogerna skulle vara förberedda på 
vad intervjun skulle handla om. 
 
Vi använde oss av intervjuer som metod för datainsamling. Lantz (2013) beskriver 
intervjuer som det naturligaste sätt att få svar på frågor. Genom att ställa frågor i form 
av en intervju framkommer direkta svar från källan, som blir mer eller mindre tydliga. 
Då det finns en risk att svaren blir övertolkade eller misstolkade är det enligt Lantz 
(2013) av stor vikt att fokusera på att säkerställa kvalitén på intervjuerna. Författaren 
menar vidare att en intervju ska kunna förhålla sig till kraven på validitet och 
reliabilitet, vilket innebär att resultatet av den insamlade data ska vara användbar för 
andra samt sanningsenlig (a.a.). För att möjliggöra en god validitet i studien valde vi att 
göra personliga intervjuer med förskollärarna. Personliga intervjuer är enligt 
Denscombe (2009) när intervjuerna sker mellan de som utför studien och en informant. 
Fördelen med detta val av intervju är att empirin endas kommer från en informant i 
taget och gör det lättare vid transkribering av intervjuerna. För att få studien så tydlig 
som möjligt, valdes semistrukturerade intervjuer som metod för att samla in empirisk 
data direkt från informanterna. De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet att 
ställa följdfrågor. Informanten fick även större frihet till att utveckla sina svar och idéer 
kring ämnet. De semistrukturerade intervjuerna gav även större flexibilitet för hur 
intervjufrågorna ställdes och frågornas ordningsföljd. 
 
För att samla in empirin under intervjuerna användes ljudinspelningar och 
fältanteckningar, detta för att få extra stöd och undvika missförstånd, samt för att 
uppfylla kravet på validitet (Dimenäs, 2007).  
 
5.1.1 Metodkritik 
På grund av studiens tidsram var det betydelsefullt att få tidig kontakt med pedagoger 
som ville medverka i studien, vilket blev en svårighet då problem uppstod med att få tag 
på pedagoger som ville medverka i studien. Denscombe (2009) och Lantz (2013) 
belyser att intervjun kan påverkas om den som intervjuar känner informanten privat. En 
annan svaghet som Lantz (2013) ser med intervju som metod, är att svaren som 
informanten ger är ett resultat av ett visst tillfälle och påverkas av hur informanten 
kommer till sin rätt vid just det tillfället. Intervjun kan därför kompletteras med hjälp av 
andra metoder, som exempel enkätundersökning för att skapa en bredare bild av svaren. 
En styrka med intervju som metod är enligt Lantz (2013) att intervjuaren får större 
inblick i informantens kroppsspråk och normer. Dessutom lyfter Denscombe (2009) 
möjligheten att få mer praktiskt inblick i informantens svar, eftersom de ofta kan 
förklara och exemplifiera svaren under intervjuns gång. 
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5.2 Etiska ställningstaganden 
 
Under utförandet av studien följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beskriver Informationskravet som 
det första kravet att ta hänsyn till. Alla inblandade i forskningen ska informeras om 
studiens syfte och villkor för studien. Samtyckeskravet är det andra kravet som man 
under studiens gång bör ta hänsyn till och följa, genom att få godkännande om 
deltagande från varje informant som är inblandad i studien. Tredje kravet är 
Konfidentialitetskravet som framhåller att alla inblandade parter ska vara anonyma för 
att skydda de inblandade. Nyttjandekravet är det sista kravet som framhåller att all data 
som samlas in endast ska användas till studien.  
 
5.3 Urval 
 
Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger vid fem olika förskolor. Huvudkriteriet 
var att pedagogen i urvalsgruppen hade en förskollärarutbildning samt arbetade eller 
arbetat på avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år. Då barnens språkliga kompetens 
grundas redan vid de första åren av deras liv (Kultti, 2012). Kravet att informanterna 
skulle ha en förskollärarutbildning, grundade sig i behovet av den teoretiska kunskap 
om språkutveckling som ingår i en förskollärarutbildning. Vilka förskollärare som 
intervjuades var upp till respektive avdelning att bestämma. 
 
Intervjuerna utfördes på förskolor i tre olika kommuner, oberoende av förskolornas 
placeringar, ekonomiska tillgångar, teoretiska ramar eller omfattning av flerspråkiga 
barn på avdelningarna. Kommunerna är närliggande och gjorde det rimligt för oss att 
förflytta oss mellan dessa för att utföra intervjuerna. Vi valde flera kommuner för att på 
detta sätt få ett bredare perspektiv på hur förskolor på olika platser arbetar för att främja 
flerspråkiga barns språkutveckling. Att enbart intervjua fem förskolor grundar sig i 
begränsningen av tid. Varje pedagog kan inte representera ett helt skoldistrikt, istället 
utgick vi från hur varje verksamhet arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och 
flerkulturella tillhörighet.  
 
5.4 Genomförande 
 
Kontakten togs med pedagoger på olika förskolor för att fråga om intresse för att 
medverka i vår studie. De första kontakterna med pedagogerna genomfördes via telefon, 
där vi presenterade studiens syfte och frågeställningar samt tillvägagångsättet för 
intervjun. Om pedagogerna visade intresse för att medverka i studien, kom vi 
tillsammans överens om dag, tid och plats för att utföra intervjuerna. Vi mailade ut en 
bilaga (Bilaga A) med information om studiens etiska ställningstaganden, syfte, 
frågeställningar och våra kontaktuppgifter.   
 
Intervjuerna genomfördes på respektive förskolor i ett rum avskilt från barngrupper och 
resterande personal i verksamheten. Vi förtydligade ännu en gång att samtalet skulle 
spelas in och att informanterna är och förblir anonyma. Vi förklarade dessutom ännu en 
gång Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att undvika missförstånd och 
förtydliga informanternas villkor och rättigheter för deltagande i studien. Vi 
genomförde intervjuerna både tillsammans och enskilt för att vara tidseffektiva. 
 

11 



  
 

Under intervjuerna placerade vi oss mitt emot informanten för att skapa ögonkontakt 
och en tydlig situation. Innan intervjuerna påbörjades utfördes ett vardagligt samtal, för 
att lätta stämningen mellan oss och informanten och därefter sattes ljudinspelningen 
ingång. En av oss ledde intervjun genom att ställa intervjufrågorna (Bilaga B) medan 
den andra förde fältanteckningar och flikade in med eventuella följdfrågor. Under de 
intervjuer vi genomförde ensamma med informanten, fick vi själva både leda samtalen 
och föra fältanteckningar. Intervjuerna pågick i cirka 20-30 minuter och avslutades med 
vardagliga samtal och ett tack för deltagande.  
 
När samtliga intervjuer var genomförda och empirin var samlad valde vi att transkribera 
de inspelade intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) är det betydelsefullt att i 
transkriberingen få med varje ord som sägs samt harklingar och andra utfyllnadsord. 
Detta menar Denscombe (2009) har stor betydelse för tolkningarna av svaren som 
intervjuerna tillfört, då den sociala närvaron annars är svår att återspegla genom en 
transkribering. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes bakom stängda dörrar för 
att undvika att obehöriga tog del av informationen. Vi utförde transkriberingarna av 
intervjuerna tillsammans, då vi såg vikten av att vara två för att undvika misstolkningar 
som kan ha skett under de intervjuer som utförts enskilt.     
 
Efter transkriberingen utgick vi från Lantz (2013) allmänna modell för utförande av en 
kvalitativ databearbetning, där vi först kontrollerade om vi fått tillräckligt med 
datamaterial och om våra frågor var av tillräckligt god kvalitet för att motsvara studiens 
syfte. Utifrån studiens syfte och den insamlade data skapade vi kategorier som kom att 
bli huvudrubriker i resultatkapitlet: villkor, strategier och vidare utmaningar. Därefter 
reducerades mängden data, då information som inte ansågs central i förhållande till 
studien togs bort, för att tydliggöra den rådata som kom att bli grund för kommande 
analys. Datareduceringen utfördes vid fler tillfällen under analysens gång, då nya 
undersökningsområden och utsagor framkom ur den insamlade data. Vi gick vid flertal 
tillfällen tillbaka till informanternas fullständiga intervjuer för att säkerställa att deras 
svar inte nyanserats, och att de fullständiga källorna gick att spegla i analysen. 
Bearbetningen av insamlad data redovisas både med hjälp av citat från informanterna 
och med löpande analyser och sammanfattningar. Detta upplägg är enligt Patel och 
Davidson (2011) ett fördelaktigt tillvägagångsätt för att skapa struktur och tydlighet.  
 
I resultatet används fiktiva namn då vi benämner förskolorna. Informanterna förkortas 
med Fö1-5. 
 
Fö1 är kvinna och har fem års arbetserfarenhet som förskollärare i en förskola placerad i 
en mellanstor kommun. I denna förskola finns det fyra barn med annat modersmål än 
svenska. Fö2 är kvinna och har arbetat inom förskoleverksamheten i 20 år med en 
förskollärarexamen sedan tio år tillbaka. Fö2 arbetar inom samma kommun som Fö1, i 
en förskola med två barn med annat modermål än svenska. Fö3 är kvinna och har ett års 
arbetserfarenhet som förskollärare i en liten kommun. Fö3 arbetar i en förskola där fler 
än hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Fö4 är kvinna och har 24 års 
arbetserfarenhet som förskollärare i en mellanstor kommun. I denna förskola finns det 
sex barn med annat modermål än svenska. Fö5 är kvinna och har 16 års arbetserfarenhet 
som förskollärarer i samma kommun som Fö4. Fö5 arbetar i en förskola där ungefär 
hälften av barnen har annat modersmål än svenska. Samtliga förskollärare arbetar på 
avdelningar med flerspråkiga barn. Omfattningen av flerspråkiga barn varierar dock 
mellan avdelningarna. 
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6 RESULTAT 
 
Nedan redovisas resultaten av de genomförda intervjuerna, under de tre kategorierna: 
villkor, strategier och vidare utmaningar. 
 
6.1 Villkor 
 
I detta avsnitt redovisas de villkor som gäller på de förskolor som intervjuerna utförts 
på. Studien kommer ta upp vilka hinder och möjligheter som pedagogerna anser finns i 
främjandet av de flerspråkiga barnens språkutveckling och flerkulturella tillhörighet, 
samt pedagogernas kompetens. 
 
6.1.1 Hinder och möjligheter 
En majoritet av förskolorna har inte några modersmålsstödjare anställda på plats. 
Pedagogerna beskriver hur kommunens modersmålsstödjare som tidigare funnits som 
stöd i verksamheterna nu inte längre finns tillgängliga i kommunen.  
 

”Modersmålsstödjare finns de ju inte. //.. Det vi fick höra när det togs 
bort var ju att de hade i så få språk, så det var därför det försvann” 
(Fö5) 
 
”Det tog man bort för något år sedan eller två, för barn i förskolan. 
Sedan var det en period då fick föräldrarna själva ta sitt barn till 
kanske Eriksbergsskolan eller Johannesskolan, och då var det inte 
aktuellt för många föräldrar. Så just nu har vi inga modersmålsstöd, 
inga alls ute, nej” (Fö4) 

 
En av pedagogerna belyser att deras förskola har tillgång till modersmålsstödjare med 
deltidstjänst på avdelningen. Modersmålsstödjaren är dock begränsad med att undervisa 
på ett språk. 
 

”Ja, vi har en modersmålspedagog som är anställd 50 % i Arabiska. 
Men det är den enda som vi har på plats hela tiden. Annars kan vi få 
tillgång till tolkar och så” (Fö3) 

 
På en majoritet av de förskolor där modersmålsstödjare inte finns tillgängliga tar man 
istället hjälp av vikarier med annat modersmål än svenska samt SFI-elever eller olika 
former av tolkhjälp.  
 

”Det som vi använder oss av är SFI. Dem är jätte hjälpsamma, men 
mest i samarbetet med föräldrarna. SFI- elever skickas ut för att läsa 
böcker för barnen på deras modersmål” (Fö2)  
 
”Vi har ju alltid tolk vid utvecklingssamtal, då med föräldrarna som 
inte har det svenska språket. För att det ska bli rätt, och sedan om det 
är någonting så brukar dem ofta kunna ta med papper till skolan och få 
de översatt till sitt språk. Ofta kan dem få hjälp på det sättet genom 
SFI då. Men annars är det något viktigt samtal som måste fram så har 
vi telefontolk till hjälp” (Fö5) 
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En av pedagogerna menar att förskolan inte tar hjälp av någon form av tolk i 
verksamheten, då behovet av detta inte anses finnas. Istället ses föräldrasamverkan som 
en möjlighet där föräldrarna och pedagogerna med hjälp av det engelska språket 
tillsammans hjälps åt att tolka och översätta mellan barn – pedagog samt pedagog - 
föräldrar. 
 

”Vi tar föräldrarna som hjälp och pratar engelska med dem, för de 
behärskar engelskan så bra” (Fö1)    

 
En majoritet av pedagogerna uttrycket ett behov av mer hjälp i arbetet med flerspråkiga 
barn samt kommunikationen med föräldrar som inte har fulländade kunskaper inom det 
svenska språket. 
 

”Egentligen vill man ju ha en modersmålspedagog till varje språk som 
finns men det funkar ju inte rent ekonomiskt” (Fö3) 

 
Dessa intervjuer synliggör en efterfrågan på modersmålsstödjare i verksamheten. 
Pedagogerna får framförallt hjälp genom samarbete med svenska för invandrare, 
tolkcentralen och andra tillfälliga tolkinsatser i arbetet med flerspråkiga barn och 
kommunikationen med deras föräldrar. Bristen på modersmålsstödjare tror en majoritet 
av pedagogerna beror på förskolornas ekonomiska tillgångar där modersmålsstödjare 
inte prioriteras som ett hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. 
 

”Just det här med modersmålspedagoger, där är det ju ett stort 
ekonomiskt hinder. I och med att man gärna vill få in mer 
modersmålspedagoger, men det funkar ju inte. Det blir så pass dyrt” 
(Fö3)  
  
”Modersmålsstödjare kom in, och sen helt plötsligt plockar man bort 
det. Det är ju resurserna naturligtvis. Det finns inte pengar och det 
finns inte människor som har det här med modersmål” (Fö4) 

 
En minoritet av pedagogerna anser att det inte enbart är ekonomin som ses som ett 
hinder vid arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling, utan avsaknaden av resurser i 
förhållande till antalet flerspråkiga barn i barngruppen anses också påverka arbetet.   
 

”Att dela in i grupper mår ju alla barn bra av. Men det brister i tid och 
personal för att kunna göra de, för att se varje barn” (Fö2) 
 
”Just med detta om att man ska jobba och få dessa barn till att förstå 
svenska, så är det ju för lite personal helt enkelt. Man skulle jobba i 
betydligt mindre grupper, så att man har tid med dessa barn för att 
kunna sitta och samtala, läsa sagor i deras takt. Det finns det ju inte 
möjlighet till” (Fö5) 

 
Då de bristande tillgångarna på resurser ses som ett hinder i arbetet med flerspråkiga 
barns språkutveckling, ser närmre hälften av pedagogerna föräldrarna som en tillgång 
och möjlighet för att utifrån ett samarbete utveckla barnens språkliga kunskaper och 
kulturella tillhörighet. 
 

”Vi lånar böcker på holländska och föräldrarna har fått vara med här 
och läsa” (Fö1) 
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”Sedan vill vi försöka starta mer samarbete med hemmet så att dem 
kan exempelvis komma hit med sånger. Nu har vi ett barn som kom 
hit med en CD-skiva med danser och musik från sitt hemland” (Fö5) 

 
En minoritet av pedagogerna upplever dock att det kan finnas vissa hinder och en viss 
problematik i samarbetet med föräldrarna. Pedagogerna uttrycker att vissa föräldrar 
anser att barnen får tillräckligt av sitt modersmål i hemmet och enbart ska utveckla det 
svenska språket och den svenska kulturella tillhörigheten i förskolan. Medan andra ser 
problematiken i själva kommunikationen med föräldrarna. 
 

”En del föräldrar tycker fortfarande så konstigt som det är, men dem 
tycker att mitt barn går i förskolan för att lära sig svenska. Det är det 
vanligaste svaret //.. Att man då hade en bättre genomgång med de här 
föräldrarna så att dem lärde sig förstå. Det är ju det största bekymret, 
de här föräldrarna, och att dem säger att Ja, jag förstår och sedan vet 
man inte om dem gjort det” (Fö4)   
 
”Förut har vi haft så att tolkar har kommit ut, men det finns ju ibland 
hierarkier i deras länder och då kan det vara någon som har en högre 
ställning som föräldrarna då inte vill prata med” (Fö2) 

 
Sammanfattning: 
Pedagogerna framhåller i sina svar ett behov av extra stöd på de flesta av förskolorna, 
vid arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. I de förskolor där hjälp av tolk 
behövs, samarbetar pedagogerna med SFI, tolkningscentralen och föräldrar. Närmare 
hälften av pedagogerna anser i sina svar att föräldrarna är till god hjälp då resurser och 
ekonomi begränsar möjligheterna att få ytterligare stöd av modersmålsstödjare. En 
minoritet av pedagogerna pekar på en problematik i samarbetet med föräldrar. Detta tar 
sig uttryck i olika åsikter om betydelsen av modersmålsutveckling, samt negativa 
hierarkier.  
 
6.1.2 Pedagogernas kompetens  
 

”Vi har ju inte fått någon utbildning i just flerspråkighet, utan i språk 
överlag har jag varit på några föreläsningar. Men sedan tycker man ju 
att det kan man alltid få mer av. Mina kollegor går en kurs nu, men det 
är liksom bara vissa som får chansen att göra det, det får ju inte hela 
arbetslaget. //.. Men då faller det ju lite också, för då ligger kunskapen 
hos vissa pedagoger och vissa inte. Då blir det inte så mycket med det. 
//..Ja, mer fortbildning för personalen” (Fö5) 

 
Samtliga pedagoger anser sig inte ha tillräckligt med kunskap i sitt arbete med 
flerspråkiga barns språkutveckling. Pedagogerna framhåller tillgången till fortbildning 
men ser nackdelar med att inte hela arbetslaget får ta del av dessa utbildningar. Detta 
leder till problematik då pedagogerna i arbetslaget inte har samma kunskaper eller den 
tid som krävs för att dela med sig av de kunskaper de har.  
 

”Jag har inte tillräckligt mycket kunskap inom flerspråkighet. //.. Det 
är väl mer de där punktinsatserna, att när det kommer barn från andra 
länder där man känner att man kanske behöver ett extra stöd” (Fö4) 
 
”Man skulle vilja haft någon som man fick mer stöd från” (Fö1) 
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Behovet av extra stöd när det kommer till insatser i arbetet med barn som inte bemästrar 
det svenska språket, anser en minoritet av pedagogerna som behövligt för att möjliggöra 
en positiv utveckling och uppfylla läroplanens strävansmål. Samtidigt poängterar en av 
pedagogerna vikten av att aldrig se sig själv som färdiglärd inom arbetet med 
flerspråkighet, och vikten av att vara öppen för att ta till nya kunskaper som kan 
reflekteras i arbetet med barnen.   
 

”I det stora hela så blir man aldrig färdig som pedagog. Jag kan inte 
komma till jobbet en dag och säga att nu kan jag precis allt, det 
kommer man aldrig kunna inom flerspråkighet” (Fö3) 

 
Sammanfattning: 
Pedagogerna anser att kompetensen inom arbetet med flerspråkighet kan utvecklas med 
hjälp av mer fortbildning, öppenhet och bättre kommunikation inom arbetslagen. Det 
finns behov av extra stöd, då pedagogerna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper när 
det gäller att hantera situationer eller utföra punktinsatser för att främja det flerspråkiga 
barnet.  
 
6.2 Strategier 
 
I detta avsnitt presenteras pedagogernas arbetssätt och metoder som används för att 
främja, men som även kan riskera att hindra de flerspråkiga barnens modersmål och 
svenska språkkunskaper, samt kulturella tillhörigheter.   
 
6.2.1 Arbetssätt och metoder  

 
”Vi tror väldigt mycket på att om man har ett starkt modersmål, så lär 
man ett andra språk mycket snabbare” (Fö3) 
 
”Vi har mer som policy att vi säger att vi pratar svenska här” (Fö4) 

 
En majoritet av pedagogerna arbetar mer eller mindre aktivt med de flerspråkiga 
barnens modersmålsutveckling. Samtidigt säger en av pedagogerna att förskolan utgår 
från en policy, som innebär att man på förskolan inte pratar något annat språk än 
svenska. En majoritet av pedagogerna anser det som betydelsefullt att stärka 
modersmålet för att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av det svenska språket. 
De pedagoger som arbetar för utvecklingen av barnens modersmål, har olika arbetssätt 
och metoder. En majoritet av pedagogerna ser vikten av att läsa för barnen samt ha 
tillgång till litteratur både på svenska och på barnens modersmål. 
 

”Vi lånar lite böcker på holländska och föräldrarna har även fått vara 
med och läsa” (Fö1) 

 
En annan metod som speglar sig genom en majoritet av pedagogernas strategier för 
utveckling av modersmålet är att ställa frågor till barnen och föräldrarna angående ords 
betydelse och översättning på barnens modersmål. Detta för att utmana barnen och visa 
att pedagogerna finner intresse i att ta del av barnens språk. 
 

”Man kan ju prata med dem på deras språk, men om vi inte kan det så 
kan man ju fråga dem. Till exempel vid maten: Vad heter mjölk på ditt 
språk? På det sättet får dem öva och på så sätt kan vi prata fast vi inte 
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kan deras språk //.. Vi brukar fråga föräldrarna ibland och be dem 
skriva ner små fraser eller små ord på deras språk, så vi kan prata eller 
dem kan säga” (Fö5) 

 
En av pedagogerna ger ytterligare ett exempel på hur de arbetar för utvecklingen av 
barnens modersmål med stöd av Ipad och dess olika språkprogram.  
 

”Sen så använder vi ju Ipad, och det finns ju då så att man kan skriva 
in det på svenska och så kommer ljudet ut på deras språk. Men det 
finns ju inte på alla språk” (Fö2) 

 
En av pedagogerna skiljer sig i sin uppfattning från de andra pedagogerna, då 
pedagogen anser att barn med annat modersmål än svenska redan har kunskaper i sitt 
modermål och därför inte är i behov av ytterligare modersmålskunskaper från förskolan.  
 

”Vi har mer som policy att vi pratar svenska här. För de barn som 
kommer hit har redan ett utvecklat modersmål. De barn jag har träffat, 
som behöver lära sig svenska, dem pratar vi svenska med” (Fö4) 

 
För att stötta barnen i utvecklingen av det svenska språket, ser en majoritet av 
pedagogerna viken av att använda ett tydligt kroppsspråk, tecken som stöd, bilder och 
konkreta föremål för att förtydliga svenska begrepp och dagliga situationer. 
 

”Vi kör mycket teckenspråk. Det är ju mycket visa att vi ska gå på toa, 
då får man ta dem i handen och visa att: Det här är en toalett, nu ska 
vi kissa. Och så är det mycket bilder. Att visa en bild på gården: Nu 
ska vi gå ut. Eller kanske kläder: Nu ska vi klä på oss” (Fö1) 
      
”Just det här med att de lär sig i vardagssituationer. Det är ju det som 
är lättast egentligen tror jag. Då får dem det konkret med en gång. Det 
är svårt att sitta och säga att ett äpple är rött, så har man inget rött 
äpple med sig” (Fö3) 

 
Samtliga pedagoger anser att samlingar inte är ultimata tillfällen för utveckling av 
språk. Pedagogerna anser att barngrupperna är för stora och ett visst maktspel skapas då 
barnen vill höras och synas mest. De barn som då inte har likvärdiga kunskaper i det 
svenska språket kan då lätt hamna utanför kontexten, vilket kan leda till en brist på 
koncentration.  
 

”Jag tror att samling är för de som redan har en baskunskap i språket. 
De som har möjlighet att kunna följa och bara med på det som sker 
hela tiden. Det vet man ju själv att kommer man in i ett rum och andra 
pratar ett språk som man inte förstår ett ord utav, blir det att man sitter 
och pysslar med annat istället” (Fö3)  

 
Samtliga pedagoger ser istället vikten av att möta och utmana barnens språkliga 
förmågor i vardagliga situationer, där rutiner så som påklädning, blöjbyten eller 
matsituationer är fördelaktiga för barnens språkutveckling.  
 
En majoritet av pedagogerna anser det svårt att främja den kulturella tillhörigheten hos 
barn med annan kulturell bakgrund. Det flertalet pedagoger gör för att synliggöra de 
olika kulturerna är framförallt att uppmärksamma högtider med hjälp av föräldrarna.  
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”Det är många föräldrar som gärna vill att man uppmärksammar deras 
högtider och om det är något speciellt som händer och hur de firar sina 
födelsedagar” (Fö3)   
 
”Vi pratar ofta om traditioner och man ser ofta när dem kommer, 
kanske målade med hennafärg eller så, så kanske de har fest hemma. 
Då pratar man om vad det är och ibland försöker vi också få 
föräldrarna att berätta vad de firar nu och hur man gör och varför firar 
man? Det är på så sätt vi pratar om det” (Fö5) 

 
En minoritet av pedagogerna arbetar inte för att främja barns flerkulturella tillhörighet 
då de anser sig ha för få barn med annan kulturell bakgrund eller helt enkelt inte 
diskuterat arbetsuppgiften i arbetslaget. 
 

”Nä, vi gör inte det kan jag säga, för vi har för få barn” (Fö4) 
 
Sammanfattning: 
Utifrån pedagogernas svar kan vi se att en majoritet av pedagogerna arbetar för att 
främja barnens språkutveckling, både i det svenska språket och i barnens modersmål. 
Detta gör pedagogerna genom att använda sig av flerspråkig skönlitteratur, kroppsspråk, 
bilder, konkreta föremål, tecken som stöd och föräldrasamverkan. Samtliga pedagoger 
är av uppfattningen att samlingssituationer inte skapar ultimata tillfällen för 
språkutveckling. Pedagogerna föredrar istället vardagliga situationer, där varje barn kan 
mötas, utmanas och uppmuntras. En majoritet av pedagogerna arbetar även för att 
främja barnens kulturella tillhörighet genom att samarbeta med föräldrarna och 
synliggöra de olika kulturella högtiderna. Detta baseras framförallt på föräldrarnas 
efterfrågan.       
 
6.3 Vidare utmaningar 
 
Nedan redovisas pedagogernas tankar kring vidare utmaningar i arbetet med 
flerspråkiga barn, samt utvecklingen av barnens flerkulturella tillhörigheter.  
 
6.3.1 Framtida utvecklingsområden 
En majoritet av pedagogerna ser utvecklingsmöjligheter i arbetet med flerspråkiga barns 
språkutveckling samt flerkulturella tillhörighet. Flertalet av pedagogerna belyser olika 
metoder som de kan lägga mer fokus på, för att föra arbetet framåt och skapa en positiv 
utveckling. Några pedagoger anser att ett mer aktivt arbete kring sagoläsning, samt 
användningen av ljudböcker och böcker på barnens modersmål, är metoder för att skapa 
vidare utveckling.   
 

”Sedan är väl ett ytterligare steg som man kan tänka på, att man kan 
låna skivor med sagor på deras språk” (Fö1) 
 
”De här läs- och språkstunderna försöker vi plocka tillbaka mer tydligt 
i verksamheten” (Fö4) 
 

En av pedagogerna ser vikten av att vidareutveckla föräldrasamverkan, för att få mer 
stöd av föräldrarna inom arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling och kulturella 
tillhörighet.    
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”Sedan vill vi försöka att starta mer samarbete med hemmet, så de 
exempelvis kan komma hit med sånger” (Fö5) 

 
En annan pedagog påpekar att förskolan gått med i en satsning som utförs av Nationellt 
centrum för svenska som andraspråk. Målet med denna satsning är att ge barn med 
annat modersmål än svenska samma förutsättningar som de svensktalande barnen har i 
förskolan.  
 

”Vi har precis börjat med det, vi har bara arbetat med det någon 
månad och det sträcker sig till slutet av vårterminen. Sedan så vet vi 
inte riktigt än vad allt innebär //.. Men än så länge är det väldigt 
intressant” (Fö3)  

 
 
Sammanfattning: 
En majoritet av pedagogerna ser vissa möjligheter för vidare utveckling i arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling och kulturella tillhörighet. Dessa 
utvecklingsmöjligheter baseras framförallt på ytterligare arbete med litteratur, 
föräldrasamverkan samt NC’s (Nationellt centrum) satsning på att skapa bättre 
förutsättningar för flerspråkiga barn i förskolan.  
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7 DISKUSSION 
 
Nedan diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Diskussionen utgår från 
studiens syfte, utifrån kategorierna: villkor, strategier och vidare utmaningar. 
Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning.  
 
7.1 Villkor 
 
I detta avsnitt diskuteras behov av modersmålsstödjare och tolkhjälp, bristande 
resurser, förhållningssättets påverkan på föräldrasamverkan och pedagogernas 
kompetens i förhållande till tidigare forskning. 
  
7.1.1 Behov av modersmålsstödjare och tolkhjälp 
När det gäller vilka hinder och möjligheter som finns i förskolans verksamhet för att 
uppmuntra flerspråkighet och flerkulturell tillhörighet, lägger majoriteten av 
pedagogerna stort fokus på de brister som upplevs; brist på modersmålsstödjare, 
ekonomiska tillgångar och andra resurser. En majoritet av förskolorna har inte tillgång 
till modersmålsstödjare. På de förskolor där det finns behov av modersmålsstödjare, 
finner pedagogerna stort behov av stöttning vid modersmålsutvecklingen hos barn med 
annat modersmål än svenska. Med hjälp av modersmålsstödjare som har samma 
modersmål som barnen, blir det lättare att synliggöra var barnen befinner sig i sin 
språkliga utveckling, samt hur barnen kan utmanas vidare utifrån den proximala 
utvecklingszonen. Barn är enligt Säljö (2014) beroende av instruktioner och förklaringar 
för att utveckling ska ske utifrån utvecklingszonen (a.a.). Detta kan vara svårt att uppnå 
om pedagogerna inte har kunskaper i barnens modersmål och modersmålsstödjare inte 
finns tillgängliga. Det finns dock andra möjligheter att utmana och stötta flerspråkiga 
barns språkutveckling, utan hjälp från modersmålsstödjare. Majoriteten av pedagogerna 
belyste möjligheter i form av användningen av kroppsspråk, bilder, lärplattor, böcker 
och inte minst, visat intresse från pedagogerna själva för att stötta och stimulera barn 
med annat modersmål än svenska.  
 
En majoritet av pedagogerna säger att de använder sig av olika tolkmöjligheter i form av 
flerspråkiga vikarier, tolkar från Tolkcentralen och SFI. Dessa tolkstöd anses inte svåra 
att få tag på och används effektivt på de förskolor som har behov av tolk. Tolkarna 
används till viss del i barngrupperna, men framförallt vid kommunikation med föräldrar 
som inte behärskar det svenska språket. Dessa tolkar är dock temporära på 
avdelningarna och är i det flesta fall där för att utföra vissa punktinsatser, som stöttning 
vid aktiviteter med barnen och utvecklingssamtal. Detta gör det svårt att med hjälp av 
tolkarna utföra ett sådant långsiktigt utvecklingsarbete som hade kunnat utföras med 
hjälp av modersmålsstödjare. Enligt Skolverket (2010) ska förskolan sträva efter att 
barn med annat modersmål än svenska utvecklar förmågan att kommunicera både på 
svenska och på sitt modersmål. Med utgångspunkt i det Skolverket (2010) påtalar, är det 
av stor vikt att varje pedagog ser sin roll som betydelsefull inom flerspråkiga barns 
språkutveckling, trots bristande tillgång på modersmålsstödjare. Detta för att minska 
risken för att stöttningen av språkutvecklingen glöms bort och skapar negativa effekter 
på barnens språkutveckling.   
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7.1.2 Bristande resurser 
Några av pedagogerna anser att förskolorna har för få pedagoger i förhållande till 
antalet flerspråkiga barn. Pedagogerna menar att de barn som är i behov av extra 
språkligt stöd inte hinns med. Det finns inte tid att sitta ner med det enskilda barnet och 
läsa, eller möjlighet att dela upp barngruppen i mindre grupper för att utföra utmanande 
aktiviteter. Bristande resurser kan leda till en negativ påverkan på de flerspråkiga 
barnens språkutveckling, till exempel givande moment som sagoläsning, samt den 
betydelsefulla kontakten mellan barn och pedagog uteblir. Ladberg (2003) menar dock 
att språkstimulering inte nödvändigtvis behöver ske vid lärarstyrda aktiviteter utan ofta 
sker i vardagliga situationer, genom samspel, goda relationer och interaktioner med 
andra barn och pedagoger (a.a.). Med utgångspunkt i Sandvik och Spurklands (2015) 
forskningsstudie, bör pedagogerna se större antal flerspråkiga barn i barngrupperna som 
något positivt, då barnen får möjlighet att utveckla både sitt modersmål och det svenska 
språket i sociala sammanhang med hjälp av varandra.     
 
7.1.3 Förhållningssättets påverkan på föräldrasamverkan 
Några pedagoger påtalar att föräldrarna kan vara ett hinder för flerspråkiga barns 
språkutveckling av modersmålet, då de inte vill att deras barn ska utveckla något annat 
språk än svenska i förskolan. Att föräldrarna inte vill att förskolan arbetar för 
utvecklingen av modersmålet kan bero på många olika faktorer, till exempel att 
föräldrarna inte vill att deras barn är till extra ”besvär”, eller att föräldrarna vill att deras 
barn ska anpassas till det svenska samhället. Det är då utifrån Ladberg (2003) viktigt att 
pedagogerna informerar föräldrarna om läroplanens strävansmål och vikten av att arbeta 
för barnens flerspråkiga utveckling. Det är också betydelsefullt att se föräldrarna som en 
tillgång istället för ett hinder, för att skapa en positiv föräldrasamverkan. Som 
Lunneblad (2013) skriver, så kan det i vissa fall uppstå konflikter mellan förskolan och 
föräldrar. Dessa konflikter kan i vissa fall förklaras med kulturella skillnader, som tar 
sig uttryck i skilda uppfattningar och värderingar. Lunneblad (2013) påtalar att 
pedagogerna ska vara medvetna om detta och beredda att hantera det. Några av 
pedagogerna framhåller att de tar stöd av föräldrarna för att tolka och översätta ord 
mellan svenska och barnens modersmål. Föräldrarna används också i vissa fall som stöd 
i den dagliga verksamheten för att läsa böcker på barnens modersmål. Genom att 
involvera föräldrarna i verksamheten och skapa goda relationer mellan förskolan och 
hemmet, menar Split et al. (2015) att barnen får lättare att utvecklas i en trygg miljö.  
 
Intervjuerna synliggör också att vissa pedagoger använder sig av ett "vi och dem" 
perspektiv när diskussioner pågår kring barn och föräldrar med annan kulturell 
bakgrund. Att använda sig av ett vi och dem perspektiv menar Elmeroth (2008) är något 
som ofta sker omedvetet, men som genererar ett maktlandskap där människor 
kategoriseras utifrån den etniska normen. Utifrån det Elmeroth (2008) påtalar, är det av 
stor vikt att pedagogerna reflekterar över sina förhållningssätt samt ser sig själva och 
barnens föräldrar som jämlika där varken över- eller underordnade positioner 
förekommer. 
 
7.1.4 Pedagogernas kompetens 
Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av pedagogerna inte anser sig ha 
tillräcklig kompetens för att stötta och utveckla barnens flerspråkighet och flerkulturella 
tillhörigheter. Sandvik och Spurkland (2015) menar att pedagogerna måste vara goda 
förebilder för barnen för att kunna stötta dem i utvecklingsprocessen. Om pedagogerna 
inte har tillräckligt med kunskap om hur de bemöter barn och föräldrar med annat 
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modersmål, kan det skapa en otrygghet i förskolan för barn och föräldrar. Ladberg 
(2003) påpekar att för barn som inte känner sig trygga i förskolan, avspeglas detta 
negativt i den språkliga utvecklingen, där barnen inte vågar ta plats och använda sina 
språk (a.a.). Pedagogerna i intervjuerna önskar mer utbildning och är i behov av extra 
stöd för att kunna arbeta och stimulera barns språkutveckling. Med utgångspunkt i 
Skans (2011) studie och pedagogernas uppdrag som Skolverket (2010) påtalar, är det av 
stor relevans att pedagogerna får mer kompetens och kunskap inom flerspråkighet för 
att kunna medverka till att barn med annat modersmål får möjlighet till språkutveckling. 
I Sveriges förskolor ökar antalet flerspråkiga barn och det är väsentligt för pedagogerna 
att veta hur man bemöter barn och familjer med annat modersmål. Skolverket (2010) 
framhåller att barn som har ett utvecklat modersmål har bättre möjlighet att utveckla det 
svenska språket. Utifrån detta är det av stor betydelse att man som pedagog tar tillvara 
och följer de mål och riktlinjer som står i läroplanen. På förskolor där 
modersmålsstödjare saknas, är det enligt Skans (2011) betydelsefullt att pedagogerna 
litar på sina egna kompetenser och ser betydelsen i arbetet med flerspråkiga barn. Detta 
för att uppfylla de mål som läroplanen har i arbetet kring modersmål och flerkulturell 
tillhörighet, något som Ladberg (2003) tar upp som betydelsefullt för att kunna möta 
både barn och föräldrar för att skapa trygghet i verksamheten. 
 
Faktorer som påverkar pedagogernas syn på arbetet med flerspråkiga barn och kulturell 
tillhörighet, är deras egna arbetserfarenheter samt hur stor barngrupperna med 
flerspråkiga barn är. En pedagog berättar i intervjun att förskolan har en policy som 
säger ”här pratar vi bara svenska”. Pedagogerna på denna förskola ser inte betydelsen av 
barnens användning av modersmålet i verksamheten. Detta kan med utgångspunkt i 
Ladbergs (2003) studie, leda till en negativ inverkan på barnens språkutveckling av 
modersmålet, då barnen befinner sig i en enspråkig miljö. För att detta ska undvikas 
måste pedagoger se den flerspråkiga miljön som en tillgång i arbete med flerspråkighet. 
Som tidigare påtalats betonar Ladberg (2003) vikten av barns möjligheter till utveckling 
av det svenska språket samt sitt modersmål. Även läroplanen (Skolverket, 2010) påtalar 
pedagogernas uppgift om att ge barnen möjlighet till språkutveckling av svenska språket 
samt modersmålet i förskolan. 
 
 
7.2 Strategier 
 
I detta avsnitt diskuteras böcker som redskap, samtal, kroppsspråk och tecken som stöd, 
samling som tillfälle för språkutveckling och synliggörandet av flerkulturella 
tillhörigheter i förhållande till tidigare forskning. 
 
7.2.1 Böcker som redskap 
En majoritet av de intervjuade pedagogerna arbetar mer eller mindre aktivt med att 
stimulera och utveckla språket hos flerspråkiga barn. Ett redskap de använder sig av är 
böcker. Böcker stimulerar och förbättrar både det svenska språket och modersmålet hos 
barnen. Ladberg (2003) beskriver läsning av böcker som den metod som är mest 
gynnsam för flerspråkiga barns språkutveckling. Genom att sitta i smågrupper med 
andra barn och vuxna stimuleras barns språkutveckling. Förutsättningar för att läsning 
ska leda till en positiv utveckling är enligt Ladberg (2003) att pedagogerna utgår från 
barnen och läser boken i deras takt, så att intresset finns kvar hos dem för att vilja lyssna 
och lära sig. Om pedagogerna lyckas skapa ett intresse hos barnen genom att utveckla 
det litterära arbetet och ställa frågor kring textinnehållet och bildberättelserna, utvecklas 
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flerspråkiga barns språkkunskaper. Detta är enligt Öberg (2001) en social process där 
barnen tillsammans med andra barn och pedagoger får diskutera och känna sig delaktiga 
och utifrån den proximala utvecklingszonen utmanas till lärande. Split et al. (2015) 
belyser att språkutveckling sker i samspel med andra genom sociala processer (a.a.). 
Resultatet av intervjuerna visar att flertalet pedagoger ser föräldrarna som en stor hjälp 
eftersom de kan läsa på barnens modersmål. Dessa förskolor har böcker på barnens 
modersmål som de vill att föräldrarna ska känna sig välkomna att ta del av och läsa för 
barnen. Med utgångspunkt i det Ladberg (2003) påtalar blir föräldrarna på så sett 
delaktiga i verksamheten och pedagogerna bjuder in samt visar intresse för familjens 
modersmål.  
 
7.2.2 Samtal, kroppsspråk och tecken som stöd 
Ett annat arbetssätt som en majoritet av pedagogerna använder sig av för utvecklingen 
av flerspråkiga barns modersmål är att ställa frågor till barnet om ords betydelse. Detta 
sker i vardagssituationer med barnen, till exempel kan pedagogerna vid måltider fråga 
om barnet vill säga något ord på sitt modersmål. Enligt Ladberg (2003) kräver inte 
denna metod att pedagogen har stor kompetens i barnets modersmål, utan barnen kan 
ändå uppmuntras att användan sitt modersmål. Genom denna metod påtalar Ladberg 
(2003) att pedagogerna stödjer och utmanar barnens modersmål genom visat intresse för 
barnens språk. När pedagogerna visar intresse för barns modersmål får barnen en känsla 
av att det är accepterat att prata flera språk, och förskolan blir en flerspråkig miljö. Om 
barnen inte visar intresse för modersmålet är det svårt för pedagoger att uppmuntra dem 
att använda sina språk. Därför är det utifrån Ladbergs (2003) studie betydelsefullt att 
alla språk stimuleras i förskolan, då barnen ska känna att pedagogerna respekterar och 
intresserar sig för deras språk och bakgrund. 
 
En majoritet av pedagogerna använder sig av kroppsspråk, tecken som stöd, bilder och 
konkreta föremål för att tydliggöra ords betydelse och innebörd för barnen. Puskás 
(2013) beskriver användningen av tecken som ett sätt att tydliggöra ords innebörd, men 
påpekar att det inte finns någon forskning om metodens inverkan på flerspråkiga barns 
språkutveckling (a.a.). Trots det ser pedagogerna betydelsen av att använda 
kroppsspråk, tecken som stöd, bilder och konkreta föremål för att göra det lättare för 
barnen att utveckla sin språkförståelse.  
 
7.2.3 Samling som tillfälle för språkutveckling  
En majoritet av pedagogerna är eniga om att samlingen inte är det ultimata tillfället för 
att uppmuntra och stimulera barnen till språklig utveckling. Detta beror på det 
omfattande antalet barn i barngrupperna och de maktspel som utspelar sig där barn vill 
ha uppmärksamhet och ta plats. Detta står i motsättning mot Kulttis (2013B) studie som 
påtalar hur sång- och musiksamlingar är positiva sätt för pedagoger att stimulera barns 
språkutveckling. Genom sång- och musiksamlingar utvecklas språket via upprepningar 
och imitationer (a.a.). Alla pedagoger i intervjuerna använder sig av samlingar i den 
dagliga verksamheten, ändå anser inte pedagogerna att samlingen är positiv för 
språkutveckling, utifrån detta kan man fråga sig: vem och vad är då samlingen till för i 
förskolan? 
 
7.2.4 Synliggörandet av flerkulturella tillhörigheter  
I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att barn ska få möjlighet att utveckla 
sin flerkulturella tillhörighet i förskolan. Förskolan ska uppmärksamma barnens egna 
kulturer samt ge barnen inblick i andra människors levnadssätt, värderingar och villkor. 
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En majoritet av de intervjuade pedagogerna ser det som en svårighet på grund av att 
pedagogerna inte känner att de har tillräcklig kompetens inom området. Flertalet av 
pedagogerna arbetar ändå med flerkulturaliteten genom att uppmärksamma högtider 
som inträffar under året. Lunneblad (2013) beskriver vikten av att synliggöra olika 
kulturer i förskolan, då Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Att synliggöra andra 
kulturers högtider är ett sätt att arbeta med flerkulturalitet i förskolan. Med 
utgångspunkt i det Lunneblad (2013) påtalar behöver dock pedagogerna visa ett större 
intresse och engagemang för att synliggöra den flerkulturella acceptansen i 
verksamheten. Att synliggöra flerkulturella högtider är inte något pedagogerna bör nöja 
sig med.   
 
7.3 Vidare utmaningar 
 
En majoritet av pedagogerna ser möjligheter att utveckla arbetet med flerspråkighet och 
flerkulturella tillhörigheter i förskolan. Pedagogerna belyser att de vet vad som krävs 
och vilka metoder de måste lägga mer fokus på, för att kunna uppnå de mål som 
förskolans läroplan påtalar. Pedagogerna ser utvecklingsmöjligheter i form av bättre 
föräldrasamverkan, böcker och ljudböcker på andra språk än svenska, mer 
kompetensutveckling samt att mer aktivt arbeta med flerkulturell musik. 
 
För att vistelsen i förskolan ska bli positiv för barn med annat modersmål än svenska, 
menar Skolverket (2010) att det är av stor vikt att även föräldrarna får ett förtroende till 
pedagogerna. Med skolverket (2010) som utgångspunkt är det därför av betydelse att 
pedagogerna utvecklar en god föräldrasamverkan och ger föräldrarna möjlighet till 
delaktighet i verksamheten. Böcker är som tidigare nämnt enligt Ladberg (2003) 
givande verktyg för språkstimulans. Det är därför positivt att pedagogerna ser vikten av 
att arbeta vidare med boken som redskap. Utifrån Lunneblads (2013) avhandling och 
Skolverkets (2010) riktlinjer ser vi även att barnens flerkulturella tillhörighet, är något 
pedagogerna bör synliggöra och arbeta mer med i verksamheten. Att arbeta med musik 
från andra kulturer är en metod som nämns av en pedagog. Dock finns det andra sätt att 
synliggöra flerkulturalitet i förskolan, vilket pedagogerna inte lyfter fram. Att lägga vikt 
vid arbetet med barns flerkulturella tillhörigheter är enligt Lunneblad (2013) 
betydelsefullt för att barnen ska få möjlighet att skapa förståelse för varandra, samt 
känna delaktighet i sin egen och andras kulturer.   
 
7.4 Förslag till vidare forskning 
 
I arbetet med denna studie fann vi flera intressanta aspekter kring hur förskolan arbetar 
med flerspråkighet och kulturell tillhörighet.  Denna studie visar pedagogernas tankar 
och åsikter kring förskolans arbete med flerspråkighet och flerkulturell tillhörighet. En 
intressant aspekt för vidare forskning skulle vara att gå djupare in på hur förskolechefer 
ser på arbetet kring flerspråkighet och barn med annan kulturell bakgrund. Varför finns 
inte modersmålsstödjare i den utsträckning som behövs, när antalet flerspråkiga barn 
ökar i Sveriges förskolor? Vilka kompetenshöjande insatser finns möjliga för 
pedagoger?   
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9 BILAGOR 
 
9.1  Bilaga A – Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi heter Ida Wallin och Moa Paulin och läser sista terminen på förskollärarprogrammet 
på Linnéuniversitetet. Vi håller nu på med examensarbete, där vi utifrån intervjuer med 
förskollärare på olika förskolor undersöker flerspråkiga barns möjlighet till 
språkutveckling och flerkulturell tillhörighet i förskolan.  
Det skulle vara till stor hjälp och vi skulle vara väldigt tacksamma om ni vill dela med 
er av era erfarenheter, kunskaper, tankar och idéer kring ämnet under en personlig 
intervju där vi kommer använda oss av ljudinspelning för att undvika missförstånd. Vi 
önskar intervjua en utbildad förskollärare som arbetar i barngrupp med 1-3 åriga barn. 
Vem/vilka som vill delta under intervjun får ni i arbetslaget bestämma.  
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa fyra 
forskningsetiska principer innefattar Informationskravet – innebär att du/ni som 
deltagare får information angående studiens syfte, frågeställningar samt vilka villkor 
som gäller för studien. Samtyckeskravet- vi som utför undersökningen måste ha ert 
samtycke för medverkan i studien. Att delta i undersökningen är frivilligt samt att ni 
deltagare har rätten att avbryta deltagandet under studiens gång. Konfidentialitetskravet 
– innebär att ni är helt anonyma samt att vi skyddar era identiteter från obehöriga. 
Nyttjandekravet- all information vi samlar in kommer enbart användas till studiens 
syfte.  
Vi hoppas att få en intervju med er under vecka 39 samt få möjlighet att från vecka 40 
och framåt, kunna återkoppla till er vid eventuella frågor. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka villkor finns i förskolans verksamhet för att främja flerspråkighet och 
flerkulturell tillhörighet? 

 
• Vilka strategier använder sig pedagogerna av för att främja flerspråkighet och 

flerkulturell tillhörighet i förskolan?  
 

Intervjun kommer att utgå från dessa frågeställningar med fördjupade frågor. 
 
Vi är otroligt tacksamma för er medverkan och all hjälp vi kan få med vår 
undersökning.  
 
Med vänliga hälsningar, 
Ida och Moa. 
 
Kontaktuppgifter 
Ida Wallin    Moa Paulin 
Mail:    Mail: 
Tele:     Tele:  
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9.2 Bilaga B – Intervjufrågor 
 
Frågeställningar 

• Vilka villkor finns i förskolans verksamhet för att främja flerspråkighet och 
flerkulturell tillhörighet? 

 
• Vilka strategier använder sig pedagogerna av för att främja flerspråkighet och 

flerkulturell tillhörighet i förskolan?  
 

 

Intervjufrågor 
- Hur gammal är du? 
- När tog du din förskollärarexamen?  

 
- Hur många flerspråkiga barn har ni på förskolan? 
- Vilka språk finns representerade? 
- Finns det tillgång till modersmålsstöd? 

o Vilka språk finns det modersmålsstöd för? 
o Hur sker samarbetet mellan modersmålsstödjare och pedagoger på 

förskolan? 
 

- Arbetar ni för barns utveckling av modersmål?  
o Om ja, hur och hur ofta? 
o Om nej, varför inte? 

 
- Hur tillgodoser du flerspråkiga barns språkutveckling i den dagliga 

verksamheten? 
- Vilka arbetssätt använder ni er av i arbetet med flerspråka barns 

språkutveckling? 
 

- Finns det hinder i arbetet med utvecklingen av flerspråkiga barns 
språkutveckling? 

o Om ja, vilka är hindren? 
- Anser du som pedagog att du har tillräckliga kunskaper inom 

flerspråkighet? 
o Om nej, vad skulle behövas för att förbättra arbetet? 

 
- Har ni barn på förskolan med olika kulturella bakgrunder? 
- Arbetar ni för att främja barnens flerkulturella tillhörighet? 

o Om ja, hur och hur ofta? 
o Om nej, varför inte? 
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