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Abstract 

The aim of this study is to contribute with knowledge about the participant preschool te-

achers’ thoughts and conceptions regarding multilingualism in preschool and how preschool 

teachers work to further children’s multilingual abilities. In this qualitative study four pre-

school teachers from two different preschools were interviewed using semi-structured intervi-

ews. The result shows that preschool teachers have a ambiguously approach thoughts regar-

ding multilingualism containing both challenges and possibilities. The result also shows that 

most language activities in the preschool only concern the Swedish language while the mul-

tilingual children have less contact with their native language. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap om de deltagande förskollärares tan-

kar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan samt hur dessa förskollärare arbetar för att 

främja flerspråkiga förmågor. Till grund för denna kvalitativa studie ligger semistrukturerade 

intervjuer med fyra förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att de deltagande 

förskollärarna har ett tvetydigt förhållningssätt till flerspråkighet som innehåller utmaningar 

och möjligheter. Det visar också att de dominerande språkaktiviteterna i verksamheten be-

handlar det svenska språket och att flerspråkiga barn får närma sig sitt modersmål i mindre 

grad.  

Nyckelord 

flerspråkighet, förskola, möjligheter, utmaningar, tvåspråkighet, språkaktiviteter.  
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Inledning 

Under ett vikariepass i våras uppmärksammade jag hur förskollärare uppmanade flerspråkiga 

barn i förskolans verksamhet att både leka och tala svenska när kommunikation på deras mo-

dersmål uppstod. Dessa scenarion fick mig att reflektera över vad förskollärares tankar är kring 

flerspråkighet i förskolan.  
Ämnet i detta arbete handlar just om förskollärares tankar och uppfattningar kring flerspråkig-

het i förskolan. Arbetet kommer också att belysa hur förskollärare praktiskt arbetar med fler-

språkiga förmågor i det svenska språket och i barnens modersmål. Begreppet flerspråkig för-

skola innefattar att majoriteten av barnen har ett annat modersmål än svenska (Skans, 2011). 

Skolverket (2016a) har formulerat ett stycke under förskolans läroplan som lyder: 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. […]. 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att försko-

lan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål (s.7).  

Förskolan bär på ett stort ansvar gällande språk och lärande. Förskollärares förhållningssätt och 

tankar kring flerspråkighet reflekteras i verksamhetens arbete och i barngruppen. En positiv 

inställning bidrar till en positivitet till flerspråkighet i verksamheten, likaväl som en negativ syn 

på flerspråkighet kommer att bidra till en negativ bild av flerspråkighet. Utvecklingen från in-

dustrisamhälle till informationssamhälle påverkar den snabba utvecklingen av mot ett mer in-

ternationaliserat samhälle med en större rörlighet av människor mellan länder (Skans, 2011). 

Som förskollärare påverkas förskolans verksamhet av samhällets strukturer och förändringar. 

Barngrupperna blir flerspråkiga och hur förhåller sig förskollärare till detta fenomen? 

Jag ser möjligheter med språkutvecklingen. Det kan väcka en nyfikenhet hos de 

andra barnen som inte kommer från samma kultur och kanske tycker att språket är 

spännande. Barn är ju nyfikna på livet och vill ju lära sig.  

 (Maria) 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om de deltagande förskollärares tankar 

och uppfattningar kring flerspråkighet i förskolans samt hur de förskollärare arbetar för att 

främja det såväl svenska språket som andra modersmål i verksamheten. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har dessa två frågeställningar for-

mulerats.  

 Vad är förskollärares uttrycka tankar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan? 

 Vad är förskollärares uttrycka tankar kring hur deras verksamhet arbetar för att främja 

barnens flerspråkiga förmågor i det svenska språket och såväl i deras modersmål? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I sökandet efter relevant litteratur användes Karlstad universitetsbibliotek sökmotor OneSearch, 

ERIC och Google Scholar. Litteraturlistor från avhandlingar och uppsatser har också lett mig 

in på ett spår av relevant litteratur. Likaså har även råd från handledare och studiekamrater på 

litteratur undersökts.  

Litteraturen som nedan presenteras fokuserar på den ökade invandringen, riktlinjer i skolsyste-

met, tvåspråkighet, flerspråkighet, positiva effekter på flerspråkighet, förhållningssätt till fler-

språkighet och språkaktiviteter. Jag är medveten om att begreppet nyanländ (som kommer pre-

senteras nedan) inte är detsamma som flerspråkig. Däremot ser jag en relevans i litteraturen 

kring mottagandet av nyanlända då litteraturen lyfter hinder och utmaningar från förskollärares 

perspektiv i aspekten av att möta nya språk och kulturer i förskolans verksamhet.  

De centrala begreppen i denna undersökning är tvåspråkighet, flerspråkighet, modersmål och 

nyanländ. Här nedan följer förklararingar till de olika begreppen samt vilken definition jag 

kommer använda mig av.  

Tvåspråkighet och flerspråkighet 

En individ som talar två språk till vardags betraktas som tvåspråkig medan en individ som talar 

fler språk än två betraktas som flerspråkig (Skolverket, 2013). Nationalencyklopedin definierar 

tvåspråkighet som användning eller behärskning av två språk (2017a). Skolverket (2002) avser 

tvåspråkighet om en individ som har det svenska språket och ett annat modersmål. Under det 

senaste decenniet har begreppet flerspråkighet används på varierande sätt men i sin traditionella 

mening syftar det till en individs förmåga att använda sig av flera språk (Gruber och Puskás, 

2013). György-Ullhom menar på att begreppet flerspråkig idag används för en synonym till 

barn som invandrat eller har föräldrar som invandrat, utan koppling till barnets användande av 

flera språk (refererad till i Gruber och Puskás, 2013). Begreppet flerspråkig ses idag som en 

markör för ”etnicitet än en kategorisering av människor som talar flera språk” (Gruber & Pus-

kás, 2013, s. 43). Nationalencyklopedin förklarar begreppet flerspråkighet som användning el-

ler behärskning av flera språk (2017b). Användningen av begreppet flerspråkighet i min under-

sökning syftar till en individ som talar två eller flera språk och kommer att fungera som synon- 

ym till tvåspråkighet.  

 

Modersmål 
Nationalencyklopedin definierar begreppet modersmål som det språk barnet lär sig först 

(2017c). Modersmål syftar vanligtvis på det språk som ett barn lär sig i en tidig ålder i en miljö 

där det kännetecknas av att vara huvudspråket när man kommunicerar (Skolverket, 2017). Hå-

kansson (2003) hävdar att begreppet modersmål är ett tidsbundet begrepp som beroende av 

vilket perspektiv man har, kan byta innebörd. I min undersökning kommer jag att utgå från 

Nationalencyklopedins beskrivning. 
 

Nyanländ 

Lunneblads (2013) definition av nyanländ avser en person som är född utanför Sverige och 

varit bosatt samt folkbokförd i Sverige i mindre än två år. Lunneblads definition är den som 

kommer att användas i arbetet då exempelvis Skolverkets (2008) definition av nyanländ syftar 

till elever i skolan, och inte till barn.  
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Den ökade invandringen  

Under den senare delen av 1900-talet ökade invandringen vilket gjorde att det idag finns många 

flerspråkiga klassrum många platser runt om i Europa. 1975 får Sverige ett ökat stöd för två-

språkighet som innebar stöd till kulturella aktiviteter och modersmålsundervisningen. Det 

ökade stödet innebar också att Sverige får en utbyggd tolkservice. Sverige är inte ett officiellt 

tvåspråkigt land men tvåspråkigheten är ett tydligt fenomen i samhället (Håkansson, 2003). 

Ökning av invandring till Sverige bidrar till en diskussion om huruvida barns språkutveckling 

bäst kan stödjas i skolan. Fram till 1975 riktades fokus på att ge invandrarbarnen stöd i det 

svenska språket (Håkansson, 2003). Syriens flyktingkris har bidragit till att antal personer som 

idag sökt asyl i Sverige är på historiskt höga nivåer. 162 877 personer sökte asyl under 2015, 

35 369 av dessa är ensamkommande barn (Migrationsinfo, 2016). 

Riktlinjer i skolsystemet 

I läroplanen för förskolan finns tydliga riktlinjer om att förskolan ska stimulera varje barns 

språkutveckling och att verksamheten ska medverka till att barn med annat modersmål ska få 

möjlighet att utveckla det svenska språket och barnets modersmål (Skolverket, 2016a). Läro-

planen för grundskolan lyfter att kunskaper i flera olika språk ökar individens förmåga att in-

kluderas i olika kulturella och sociala sammanhang, samt att kunna delta i internationella studie- 

och arbetsliv (Skolverket, 2016b). Två-och flerspråkigheten i det svenska samhället är fenomen 

som uppenbarar sig i skolsystemet redan från förskolan och uppåt i åldrarna.  

Positiva effekter på flerspråkighet 

Blom, Boerma, Bosma, Cornips och Evaraert (2017) genomförde en studie där de jämförde 

tvåspråkiga barngrupper mot en kontrollgrupp av enspråkiga barn i olika tester. Tester som prö-

vade kunskaper inom ordförråd, språkanvändning, arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga. 

Utifrån studiens resultat och analys kunde de se att de tre tvåspråkiga grupperna fick bättre 

resultat än den enspråkiga kontrollgruppen i uppmärksamhetstester. Likaså i tester där barnen 

blev uppmanade att fokusera på kontraster och att jämföra olika rymdskepp för att kunna påvisa 

likheter hade de tvåspråkiga barnen högre resultat än de enspråkiga.  

Även om majoritetsspråket svenska i Sverige har högst status så anses det även vara väldigt 

positivt att kunna tala flera språk (Svensson, 2012). Bialystoks, Craiks, Freedmans, Hoffs och 

Wodnieckas studier har även påvisat allmänna och kognitiva fördelar med att vara flerspråkig. 

De menar att det också är en social tillgång att behärska flera språk (refererad till i Svensson, 

2012).  

En annan fördel med att vara tvåspråkig är att en individ som behärskar två språk har möjlig-

heten att välja språk. I ett samtal med en enspråkig individ väljer den tvåspråkiga att tala på 

samtalspartnerns språk. Samtidigt som personer som talar två språk i ett samtal ges möjlighet 

att välja mellan de olika språken (Håkansson, 2003). Ett annat exempel på hur flerspråkiga 

individer väljer språk är i undersökningar som visar att två- och flerspråkiga barn oftast använ-

der modersmålet i konversationer med föräldrarna och det svenska språket i konversationer med 

syskon och jämnåriga kamrater (Håkansson, 2003).  
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Förhållningssätt till flerspråkighet 

Förskollärare bär ett ansvar gällande god språklig lärandemiljö där alla barn språkligt kan sti-

muleras. Det är idag också väldigt angeläget att öka kunskaperna om flerspråkiga barns situat-

ioner och hur man som förskollärare kan förbättra barnens möjligheter till att utveckla mo-

dersmålet såväl som det svenska språket (Svensson, 2012).  

 

Skans (2011) har i sin fallstudie intervjuat förskollärare och observerat i förskolans verksam-

het för att få en mångsidig bild av förskolans praktik. Skans skriver att barnens varierande 

språkkunskap är en viktig utgångpunkt i de didaktiska frågorna. Det framgår i analysen att 

förskollärarna har en vilja att stödja alla barns kommunikation, oavsett vilket språk de använ-

der. I studien har förskollärarna också en samstämd syn på att deras viktigaste uppgift är att 

arbeta språkutvecklande. De uttrycker att de arbetar med barnens språk vid planerade aktivite-

ter, dock nämns inte arbetet med språkutvecklingen i de dagliga spontana situationerna på för-

skolan (2011). Skans hävdar att de planerade aktiviteterna är lättare att utvärdera och pedago-

giskt diskutera än de dagliga rutinsituationerna. Författaren lyfter förskolans krav på språkut-

veckling i styrdokumenten och anser att det kan vara en anledning till varför förskollärare an-

vänder sig av planerade aktiviteter när det kommer till språkutveckling. Det kan då synliggö-

ras enklare för kollegor och för ledning.  
Björk-Willén (2006) genomförde en studie med syfte att studera barns sociala samspel och 

deltagande i flerspråkiga förskolor. Björk-Willén insamlade data från en australiensk flersprå-

kig förskola och från en svensk flerspråkig förskola. En positiv attityd till flerspråkighet i den 

svenska förskolan uppmärksammades, likaså gjorde den språkliga medvetenheten hos barnen 

som uppmärksammades av förskollärarna (Björk-Willén, 2006). I en videoobservation från 

den svenska förskolan bakar barnen tillsammans med en spansktalande lärare. Under bak-

ningen berikas barnens olika språk när de benämner ingredienserna på sina modersmål. Bar-

nen är medvetna om att begrepp och ord har olika benämningar i olika språk. Detta uppmunt-

ras av läraren och möjliggör därmed att flerspråkigheten i förskolans vardag blir en självklar-

het i samspelet.  

Lunneblad (2013) genomförde en etnografisk studie med syfte att analysera hur nyanlända barn 

och familjer bemöts i förskolan. Författaren uppfattar att mottagande av nyanlända familjer i 

den svenska förskolan är en komplex fråga. Mottagandet av nyanlända i studien hanteras olika 

bland förskollärarna i studien och är inte alls entydigt. Förskollärarna, beroende på fokus i sam-

tal, ändrar sina perspektiv och argument. Förskollärarna organiserar sin verksamhet utifrån ny-

anlända barn och dess familjers behov men å andra sidan anser att föräldrarna ska anpassa sig 

till ett liv i Sverige och förskolans verksamhet. Lunneblad synliggör utmaningen med att ut-

veckla ett stödjande mottagande av nyanlända utan att anlägga ett bristperspektiv i verksam-

heten. Författaren skriver om det inbyggda kompensatoriska förhållningssättet som präglat det 

svenska utbildningssystemet där tankarna kring att utjämna för olika sociala och ekonomiska 

förutsättningar hos barn och elever finns. (2013). 

Språkaktiviteter 

Carlsson och Bagga-Gupta (2006) har med inspiration av etnografisk metod belyst språkfoku-

serade aktiviteter i förskolan. Carlsson och Bagga-Gupta har i sin undersökning fokuserat på 

språkfokuserade aktiviteter för (språk) minoriteter på förskolearenor. I undersökningen har de 

sett att aktiviteter som lek, samling, fruktstund och extra träning av svenska ingick som struk-

turerade inslag. Det utmärkande för dessa aktiviteter var att fokus låg på träning av det 
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svenska språket med stöd av konkreta objekt och bilder som förvarades i färgglada lådor och 

påsar. Verktygen/objekten användes för att konkretisera det som sades muntlig, på svenska för 

att ”underlätta barnens socialisering in i det svenska språket” (Carlsson & Bagga-Gupta, 

2006, s. 206). Författarna uppmärksammade att det fanns ett uttalat fokus på enspråkighet då 

det svenska språket användes utan kopplingar till de flertal olika språken barnen pratade i 

hemmiljön. Med andra ord arbetade förskolan med olika fysiska verktyg för att ge det svenska 

språket till barnen (2006). 

Skans (2011) ser risker när flerspråkiga förskolor enbart fokuserar på språkutveckling. Alltför 

starkt fokus på språkutveckling kan bidra till att det innehållsliga lärandet förminskas. Den 

andra risken är att ett språkfokus kan leda till ett synsätt av de som behärskar det svenska språket 

och de som ska lära sig, att förskolor kan anta ett bristperspektiv. Likaså här beskriver Skans 

att kategorisering av barn utifrån deras svenskkunskaper kan leda till att förskollärare ser de 

flerspråkiga barnen ur ett kompensatoriskt synsätt där flerspråkigheten ses som ett problem som 

ska åtgärdas, istället för en resurs (2011).  

Sammanfattning 

Forsknings-och litteraturgenomgången har behandlat olika aspekter av flerspråkighet, förhåll-

ningssätt och språkaktiviteter. Dessa texter är presenterade med syftet att ge läsaren bakgrund 

till mitt syfte och mina två frågeställningar. Den ökade invandringen i samhället bidrar till att 

många klassrum har olika språk (Håkansson, 2003). De olika språken i klassrummen berörs 

idag av skolsystemets olika riktlinjer, från att varje barns språkutveckling i förskolan ska stim-

uleras till att läroplanen för grundskolan lyfter vikten av flerspråkiga förmågor i kulturella och 

sociala sammanhang (Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b). Flerspråkighet har också visat sig 

ha flertal fördelar. Bialystoks med flera har påvisat både allmänna och kognitiva fördelar med 

att vara flerspråkig (refererad till i Svensson, 2012). Likaså är det också till fördel att vara fler-

språkig i samtal då man har förutsättningen att kunna kommunicera med flera individer än vad 

en enspråkig kan åstadkomma (Håkansson, 2003). Forsknings-och litteraturgenomgången har 

dessutom behandlat olika förskollärares förhållningssätt till flerspråkighet och nyanlända fa-

miljer (Lunneblad, 2013; Skans, 2011; Björk-Willén, 2006). Det sista som berörs är olika språ-

kaktiviteter och risker med ett för stort språkfokus. Litteraturen är noggrant utvald efter mina 

frågeställningar och mitt syfte. Jag kommer senare i arbetet att koppla min forsknings- och 

litteraturgenomgång under diskussionsdelen. 
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Teoretiska utgångspunkter 
För att uppfylla syftet med undersökningen, att bidra med kunskaper om förskollärares tankar 

och förhållningssätt kring flerspråkighet i förskolan kommer jag att utgå från det sociokulturella 

perspektivet. I valet av teori menar jag att detta perspektiv med tillhörande begrepp kommer 

hjälpa mig att tolka och analysera det empiriska insamlade materialet.  

Sociokulturella perspektivet 

En av utgångpunkterna för perspektivet är intresset för hur individer och grupper utnyttjar och 

tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser. Samspelet mellan individ och kollektiv är i fokus 

(Säljö, 2000). Sociokulturella erfarenheter skapar en vision av en demokratisk värld där alla 

människor kan utvecklas med och lära utifrån sina egna förutsättningar (Säljö, 2000).  

Språk och kommunikation 

Vygotskijs fokus i de pedagogiska sammanhangen var språkets betydelse i kommunikation och 

socialt samspel (Sträng & Persson, 2003). Språket är människans psykologiska verktyg som 

möjliggör högre former av lärande och kunskaper. Det är också i första hand ett kommunikat-

ionsmedel (Phillips & Soltis, 2014). Det är den mekanism som hjälper människan att skapa 

mening. Språket är också den mekanism som ger oss stöd att lagra insikter, kunskaper och för-

ståelser hos individer och kollektiv. Genom språket har vi också en unik förmåga att dela våra 

erfarenheter med andra. Människan lånar och byter information, färdigheter och kunskaper i 

samspel med andra. Kommunikativa processer är centrala i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och utveckling. Genom kommunikation blir människan delaktig i både färdigheter och 

kunskaper. Med andra ord är språket vårt viktigaste redskap i lärande och utveckling (Säljö, 

2000).  

Kultur 

Kulturen representerar en uppsättning av värderingar, idéer, kunskaper och andra resurser män-

niskan tar till sig genom interaktion med omvärlden (Säljö, 2000). Kultur är skapat av oss män-

niskor och finns mellan människan och omvärlden. Begreppet är inte en mystisk kategori utan 

kultur formas genom sociala och kulturella erfarenheter när människan i samspelar med andra 

(Säljö, 2011).  

Redskap och verktyg 

Det sociokulturella perspektivet framhäver termerna redskap och verktyg, dessa bär på speci-

ella och tekniska betydelser. Redskap och verktyg syftar till resurser som språkliga eller intel-

lektuella, samt fysiska som vi har tillgång till och som hjälper oss att förstå vår omvärld 

(Säljö, 2000). Det finns två typer av redskap inom det sociokulturella perspektivet: fysiska 

och psykologiska. De fysiska redskapen är de föremål människan själv tillverkat som bär på 

olika egenskaper. Hit hör exempelvis papper, dator, penna med mera hemma. De fysiska red-

skapen kan också kallas för artefakter (Säljö, 2011). Kouzlin förklarar de psykologiska verk-

tygen som de vi använder oss av för att tänka och kommunicera. Exempel på sådana verktyg 

kan vara alfabetet, formler och siffersystem (refererad till i Säljö, 2011). För att en människa 

ska kunna tänka och kommunicera så hävdar Vygotskij att människan måste använda sig av 

redskap. Som att vi exempelvis använder oss av spade för att underlätta plantering av jord an-

vänder vi oss av begrepp och språk när vi kommunicerar och tänker. Vygotskij anser att det 
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viktigaste psykologiska redskapet är språket. Språket har flera funktioner som en yttre kom-

munikation och ett inre tänkande samt att språket också är länken mellan individ och samhälle 

(Säljö, 2011).  
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Metod 

Undersökningen utgår från en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ forskningsmetod är mer fokuserad åt det induktiva och tolkande hållet (Bryman 

2011). Metoden fokuserar och inbegriper de talade eller skrivna verbala formuleringarna (Back-

man, 2016). Här betraktar man omgivningen ur ett subjektivt synsätt där intresset skjuts åt att 

se hur människan uppfattar och tolkar verkligheten (Backman, 2016). Det vill säga att en kva-

litativ metod i relation till min studie koncentrerar sig på att insamla data från förskollärares 

egna tankar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Bryman definierar 

semistrukturerade intervjuer som en intervjuform där intervjuaren följer en viss uppsättning 

frågor men att intervjuaren även kan lämna utrymme för uppföljningsfrågor. Då min teoretiska 

utgångspunkt utgår från det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs tankar om språk och 

kommunikation passade valet av kvalitativ forskningsmetod med semistrukurerade intervjuer 

in. Här ges möjligheten för förskollärare att kommunicera med egna ord och tankar om fler-

språkighet i förskolans verksamhet. I en semistrukturerad intervju kan frågornas ordningsföljd 

variera (Bryman, 2011), men under min intervjuprocess valde jag att medvetet ställa alla frågor 

i samma ordningsföljd till alla respondenter. Detta val gjordes då mina frågor till responden-

terna var numrerade och för att intervjusamtalen enklare skulle flyta på. Uppföljningsfrågor 

under intervjun blev däremot olika beroende på de olika respondenternas svar. Detta har jag 

med mig när jag senare redogör för reliabiliteten och validiteten. En typisk intervju innebär att 

intervjuaren sitter framför respondenten och ställer frågor som registreras, med skrift eller ljud-

upptagning (Bryman, 2011). Bryman beskriver också direkta intervjuer där intervjun sker an-

sikte mot ansikte istället över telefon. I min undersökning gjorde jag likaså här ett medvetet val 

när jag beslöt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Detta gjordes för att få en relation 

till respondenterna. Då jag valde att använda mig av semistrukturerad intervjuform gjordes 

ingen förkodning av svaren. Förkodning av intervjufrågor görs oftast när intervjuaren använder 

sig av slutna frågor (Bryman, 2011). I mitt intervjuschema fokuserades frågorna på att vara 

öppna, tolkningsbara och djupgående för att senare kunna analyseras och för att kunna se sam-

band till min forsknings-och litteraturgenomgång och till det sociokulturella perspektivet.  

 

Urval 

För att besvara mina två frågeställningar har jag förutom att läst relevant litteratur intervjuat 

förskollärare. Urvalet av förskollärare grundade sig i min tanke om att förskollärare troligtvis 

skulle ge mig mer utförliga och tolkningsbara svar än vad andra professioner i verksamheten 

hade gjort. Professioner i verksamheten syftar här till bland annat barnskötare, vikarier, prakti-

kanter, modersmålstränare och förskolechefer. Förskollärarna i verksamheten bär ansvaret över 

att arbetet i läroplanen sker i enlighet med målen (Skolverket, 2016a).  Arbetslivserfarenheten 

för respondenterna skiljde sig åt, vilket jag enbart såg som fördel. Fördel när somliga respon-

denter troligtvis hade mer erfarenheter kring språkutveckling och flerspråkighet vid längre ar-

betslivserfarenhet. Även att respondenter med kortare arbetslivserfarenhet troligtvis hade med 

sig färska teorier från tidigare förskollärarutbildning. Intervjuerna genomfördes i en mindre 

kommun i Sverige där fyra förskollärare gav samtycke till min undersökning. En kännedom jag 

bar med mig innan intervjuerna startade var att dessa förskollärare var från olika avdelningar 

och förskolor och på så vis kanske också representerade en arbetslagsvision och uppfattningar 

om flerspråkighet i förskolan. Tanken från början var att intervjua sex olika förskollärare från 

två olika förskolor. Men på grund av obesvarade mejl och förfrågningar till förskolechefer samt 
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flertal avböjande till deltagande skedde ett bortfall på två intervjuer. I mitt urval valde jag att 

intervjua verksamheter som anser sig själva som mångkulturella och med förskollärare från 

äldrebarnsavdelningar. Att förskollärare från äldrebarnsavdelningar intervjuades grundades på 

min uppfattning om att äldre barn vanligtvis är mer verbala än de yngre barnen och fokus på 

flerspråkighet kan därmed få större utrymme.    

 

Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna skedde i förskolans verksamhet i ett mindre rum avlägset från 

avdelningarna förskollärarna tillhörde. Förskollärarna intervjuades enskilt och reserverades 

mellan 20–30 minuter från avdelningen. Innan intervjun startades fick varje respondent läsa 

igenom informations-och samtyckeskravet samt skriva under ett godkännande av deltagande 

(se bilaga l). En muntlig redogörelse från mig till varje förskollärare skedde innan intervjun 

startade så varje person blev ytterligare informerad om deras rättigheter och hur insamlat 

material skulle användas. Intervjuschemat bestod av tio stycken olika frågor (se bilaga ll) och 

svaren registrerades med hjälp av ljudupptagning. Tidsmässigt tog varje enskild intervju mellan 

15–30 minuter. Efter avslutad intervju och när ljudupptagningen stoppats tackade jag för per-

sonernas medverkan och lämnade både namn och nummer så de kunde kontakta mig om frågor 

senare skulle dyka upp. 

 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten syftar på vad det är som mäts medan reliabilitet syftar på hur det mäts i undersök-

ningen. Validitet är i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser att undersöka, medan relia-

bilitet beskriver hur mätningarna är skickligt utförda (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Med 

andra ord innebär detta i vilken grad undersökningen stämmer överens med syftet och hur skick-

ligt genomfört det är. Hur relevant, noggrant och giltigt blir insamlad data i förhållande till 

undersökningens syfte och genomförande? Då jag så noggrant som möjligt vill ta reda på förs-

kollärares tankar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan valdes metodformen intervju. 

Här finns då utrymme för respondenten att verbalt uttrycka sina svar. Jag valde att spela in varje 

intervjutillfälle för att underlätta efterarbetet av respondenternas svar. Intervjuerna skedde en-

skilt och ostört i ett avlägset rum från avdelning. Det bidrog då till att inga störningsmoment 

eller annat ljud påverkade intervjun och svaren. Varje intervjutillfälle utgick från samma förut-

sättningar som tidsram, avlägset rum och utrymme för följdfrågor. Följdfrågorna varierade vid 

varje intervjutillfälle. Relationer till respondenterna kan påverka data, jag valde därför medvetet 

att intervjua förskollärare som jag inte var bekant med bortsett från en sista intervju med en 

respondent jag känt sen innan. Detta gjordes för några personer blev sjuka och fick tacka nej 

till intervju. Vid bearbetning av data ansåg jag då att insamlat material inte var tillräcklig.  

 

Etiska ställningstaganden  

Diskussioner om etik och hur man ska behandla de personer som studeras i en undersökning är 

av stor vikt i ett arbete (Bryman, 2011). Informations-och samtyckeskrav är några av de etiska 

principer som Bryman (2011) trycker på. Dessa krav behandlar bland annat de etiska frågorna 

som integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet. Informationskravet handlar således 

om att forskaren ska informera alla berörda parter i undersökningen om frivillighet, moment 
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och att deltagaren när som helst under undersökningen kan dra sig ur. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Innan påbörjat arbete 

ute i förskolornas verksamhet togs kontakt med lokala förskolechefer runt om i en kommun. 

Kontakten skedde via mejl där jag beskrev vem jag var, information om undersökningen, hur 

den skulle genomföras och varför jag valt att göra detta (syftet). I mejlkontakten bifogades in-

formations-och samtyckeskravet så förskolechefer kunde läsa igenom noggrant. Vid godkän-

nande av förskolechef att få komma ut till verksamheter kontaktades förskollärare från dessa 

förskolor där tid och plats bestämdes. Det är viktigt att kontakta förskolechef i den tänkta verk-

samheten och be om tillåtelse innan kontakt med förskollärare sker (Löfdahl, 2014). Dagen då 

intervjuerna genomfördes fick förskollärarna både muntligt berättat vad som stod på informat-

ion-och samtyckesblanketten, samt vad det innebar. Som ett komplement fick också förskollä-

rarna samtyckesblanketten utskriven på papper för att läsa igenom och skriva på innan intervjun 

startades. Löfhdal (2014) skriver att det är bra om man ger skriftlig information som komple-

ment till det muntliga. Vilket jag valde att göra innan intervjun startade. Deltagarna fick här 

skriva under samtycke och svara på frågan om det var okej om intervjuerna spelades in. I in-

formation-och samtyckesblanketterna förklarade jag utförligt att alla intervjuer var frivilliga 

och att samtycke krävdes. Information om konfidentialitet som anonymitet på deltagare, för-

skola och kommun stod med och utlovades. Direktiv om att deltagarna när som helst under 

processen kunde dra sig ur och att all insamlad data då skulle raderas var ytterligare en aspekt 

i blanketterna. Likaså fick alla deltagare information om att all insamlad data kommer raderas 

efter avslutat arbete. Vid intervjuer kan kravet på skydd av deltagare tillgodoses genom maske-

rade svar och kodnycklar (Vetenskapsrådet, 2011). Skyddet för deltagarna i min undersökning 

tillgodoseddes med hjälp av lösenord på mapp på datorn så att ingen obehörig kunde komma åt 

den. Alla deltagare blev också kallade med fingerade namn så ingen identifiering skulle kunna 

ske. Löfdahl (2014) lyfter vikten av att planera sin undersökning på sådant sätt att man inte 

kränker de personer som deltar. Med den aspekten i åtanke såg jag över frågeschemat för att så 

noggrant som möjligt inte formulera frågor som skulle tänka sig vara av kränkande karaktär. 

Efter avslutad intervju tackade jag för deltagarnas medverkan och lämnade både namn och te-

lefonnummer så de kunde kontakta mig senare om frågor eller funderingar skulle uppstå.  

Metoddiskussion  

Med en längre tidsram än det som tillåts i ett examensarbete hade jag velat göra observationer 

som ett komplement till mina intervjuer. Observationer hade kunnat besvara hur förskollä-

rarna i verksamheten praktiskt arbetar med flerspråkighet. Detta hade jag velat göra för att 

stärka mina resultat. Med tanke på tidsramen hade troligtvis digitala enkäter passat bättre som 

metod. Det hade tillåtit mig att få all insamlad data på en dator och jag hade inte behövt 

komma ut till verksamheterna och anpassat tid. Att få all insamlad data till en dator underlät-

tar bearbetningen då jag inte tvingas sitta och transkribera intervjumaterial. Valet av intervjuer 

möjliggjorde dock att jag kunde ställa uppföljningsfrågor och att jag kunde tolka responden-

ternas ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk. Frågeschemat innehöll 10 stycken öppna frå-

gor. Öppna frågor gav mig möjligheten att få tolkningsbara och djupare svar än vad slutna frå-

gor med svarsalternativ gjort. Jag önskar dock att jag hade gjort provintervjuer och sett över 

intervjuschemat innan jag intervjuade i verksamheten. I efterhand kan jag anse att ett fåtal frå-

gor som ställdes inte hade så stor relevans för min undersökning. Det som dock inte syns i 

mitt frågeschema är de uppföljningsfrågor som ställdes under intervjun. Uppföljningsfrågorna 

i intervjun kompletterade de fåtal frågorna i intervjun som inte var av relevans.  
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Resultat och analys  
Här nedan redogörs för resultaten av det empiriska materialet utifrån mina frågeställningar. 

Varje intervjusvar från respondenterna skrivs med indrag för att kunna urskilja intervjusvaren 

från mina egna ord. Respondenterna har fått fiktiva namn och alla barnnamn samt förskolor 

som nämns i intervjusvaren är märkta med: xxx. Resultaten har delats in i tre teman med till-

hörande underrubriker för att underlätta tydligheten i resultaten. 

Utmaningar inom flerspråkighet 
  
I denna text framförs de utmaningar och svårigheter förskollärare möter i verksamheten i för-

hållande till flerspråkighet.  

 

När språket inte räcker till för barnen   

Vi förskollärare ser ju med de barn som inte har vårat språk, att det då gärna blir 

fysiskt. 

(Elin) 

Igår i skogen så gick han ju med tjejerna hela tiden och då kom xxx och säger ’xxx 

gör så här och så här’…Då på nått sätt förstör han leken tycker dom andra fast han 

egentligen försöker bli en del av den.    

     (Elin) 

[…] för har dom inte språket riktigt då kan det ju bli väldigt mycket konflikter. Man 

vet inte riktigt hur man ska kommunicera och då blir det liksom att man kroppsligen 

uttrycker sig. 

     (Izabelle) 

Både Elin och Izabelle berättar om barn som ännu inte kan kommunicera på det svenska språket. 

Det blir ofta att barnen blir fysiska och kroppsliga eller att det sker missförstånd. Elin nämner 

bara att barnen blir fysiska man berättar inte på vilket sätt barnen blir fysiska. De förklarar att 

de andra barnen i gruppen som behärskar det svenska språket har svårt att läsa andra barns 

koder när de försöker få tillträde till lek.  

När språket inte räcker till för vårdnadshavare 

Förskollärarna berättar om svårigheter de ofta bemöter i verksamheten när vårdnadshavare 

inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Det handlar om tider att passa eller när 

barnen inte har kläder som passar för aktiviteter.  

Barnen är ju egentligen inte det som problemet ligger i, det är ju föräldrar där. Det 

är ju föräldrarna som man inte når. Att då blir det ju det här med tider och som xxx 

han hade ju inga andra skor än tennisskor igår i skogen så det är ju sådana där saker 

som också gör att det kan bli så fel och att man inte kommer in i den här verksam-

heten.    (Elin) 
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Så det är ju även med föräldrarna som kommunikationen är svår, oftast får ju barnen 

va som en tolk men barnen förstår ju inte hela sammanhang i alla fall. 

     (Elin) 

Elin förklarar att det är svårt med vårdnadshavare som inte har tillräckliga kunskaper i det 

svenska språket. Barnen till dessa vårdnadshavare kommer inte lika lätt in i verksamheten och 

de får agera som tolk.  

Kommunikation på modersmål i verksamheten  

Vid frågan om hur förskollärarna som intervjuas ställer sig till fenomenet när flerspråkiga barn 

använder sig av sitt modersmål till andra vänner i verksamheten uttrycker de en oro. En oro 

över att de svensktalande barnen som inte kan språket skulle känna ett utanförskap eller exklu-

dering.   

Men den där är ju ganska svår för vi kan ju inte förstå om någon pratar illa om någon, 

det är ju svårt för oss å säga. Men visst, man kan ju inte förbjuda dom att kommuni-

cera på sitt språk. 

     (Elin) 

Om det är svenska barn med dom (flerspråkiga barn) kanske man ska lära dom att 

de får berätta och får försöka att prata på svenska så att de andra inte känner sig 

utanför.  

     (Desirée) 

Jag ser är att barnen kanske fortsätter att enbart kommunicera med varandra och inte 

bjuder in de svenska barnen i sin lek. Man kanske håller kvar sig i sin trygghetszon 

och bara leker med de barnen som man kan kommunicera med. 

     (Maria) 

En nackdel kan ju vara det där med ifall det sitter svenska barn med. Men då 

kanske en får lära dom (flerspråkiga barn) då att vi försöker berätta på svenska så 

att de kan berätta för xxx här så han också förstår och inte känner sig utanför då. 

(Desirée) 

[…] vi hade några som hade samma modersmål men där försökte vi ju att få dom att 

kunna prata svenska så att alla som satt vid bordet kunde förstå. För det var väldigt 

vanligt vid måltider att dom kanske kunde sitta två stycken och ha ett samtal och då 

försökte vi att uppmuntra dom till att prata svenska så att alla barnen förstår. 

(Izabelle) 
 

Förskollärarna uttrycker oro över att de barn som inte förstår språket som kommuniceras kan 

känna ett utanförskap. Samtliga lyfter att det är bra om de barn som pratar på ett annat moders-

mål byter till det svenska språket om det finns svenska barn med, just för att alla ska kunna 

förstå och vara delaktiga i samtalet. I sociala sammanhang som matsituationer berättar Izabelle 

att de försöker få barnen som kommunicerar på sina modersmål att byta till det svenska språket.  
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Barngrupper med många olika språk  

Några av respondenterna uttryckte en svårighet och kulturkrock när det tidigare haft många 

olika språk på en avdelning.  

Och jag vet en period som vi hade 16 olika språk, det kan du ju förstå att det blev 

väldigt rörigt. Både för barnen och för personal. Det kunde bli väldigt mycket kul-

turkrockar. 

(Izabelle) 

 

De blev ju så att dom svenska föräldrarna…Asså det blir ju istället att de (vårdnads-

havarna) märker på sina barn att dom inte fick det svenska språket heller på samma 

sätt. Det var lite så faktiskt. 

     (Elin) 

Det kan ju vara lite frustrerande det där när man känner att man inte kan liksom nå 

barnet riktigt. För det är ju inte alltid det finns språkstödjare ute på förskolorna. Det 

hade ju inte vi. 

     (Izabelle) 

Elin förklarar hur vårdnadshavare till svensktalande barn märker att deras barn inte får lika 

mycket språkutveckling i det svenska språket som förväntat. Izabelle berättar att hon känner en 

frustration över att inte kunna nå barnen i verksamheten och hur en språkstödjare skulle under-

lätta i verksamheten. Hon berättar också att det uppstod kulturkrockar i en tidigare barngrupp 

där det fanns 16 olika språk. 

 

Begränsningar i verksamheten 

Vid frågan om hur förskollärarna kan utveckla barns alla olika språk i förskolan nämns flertal 

faktorer som begränsar arbetet med språkutveckling.  

Det kan ju handla om vilken barngrupp en har och hur mycket personal man är. 

Vilken ålder det är och hur mycket en klarar av. Så det är ju hur gruppen ser ut och 

hur personal, förutsättningarna faktiskt.   

     (Desirée) 

[…] det är ju det här med att det finns lite för få språkstödjare.  

     (Izabelle) 

[…] att man inte har tillgång till tolk eller språkstödjare alltid när man kan tänkas 

behöva och då kan det bli språksvårigheter. 

     (Maria) 

Storlek på barngrupp, personaltäthet, tolk och språkstödjare är de gemensamma nämnare som 

förskollärna antigen ser som en brist i verksamheten eller något som de önskar kunde finnas till 

hands.  
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Möjligheter inom flerspråkighet 

I denna text framförs de möjligheter som förskollärare ser i verksamheten i förhållande till 

flerspråkighet 

 

Att lära sig mera  

Ett tema i intervjuerna från Elin var hennes strävan efter att lära sig mera språk.  

Utan det är ju snarare så att vi ska lära oss mer, komma över dom här eventuella 

hinder. Måste ju se nya vägar och göra dom delaktiga på sitt sätt. 

     (Elin) 

Att man kanske borde bli bättre på och lära sig och utnyttja det mera med olika språk.  

     (Elin) 

[…] man behöver få lite mera av den där fortbildningen faktiskt.  

     (Elin) 

Elin uttrycker att hon har en önskan och en vilja att lära sig mera om barnens språk. Hon anser 

att man skulle behöva fortbildning inom flerspråkighet. Hon lägger också betoning på att det 

är förskollärarna som ska lära sig mer och komma över eventuella hinder inom flerspråkiga 

barngrupper. Elin lägger betoning på ordet vi (förskollärare) men talar inte om vilka andra hon 

förhåller sig till i frågan om vilka som ska lära sig mer och komma över de där eventuella 

hindren.  

 

Stöttning och främjande i alla språk 

Många av respondenterna uttrycker att de har ett främjande förhållningssätt till flerspråkighet 

och att de vill stötta barnen i språkutveckling.  

Som här då när en kanske inte har barn som pratar lika som de andra, då kanske en 

vid matbordet bromsar in de barnen som pratar över de här barnen som kanske måste 

få prata lite, lite extra med dom barnen så.  

     (Desirée) 

Man fråga ju ofta vad det var för något dom pratade om för dom satt ju och pratade 

och skrattade. Och då liksom satt dom ju och översatte och förklarade på svenska 

var det var dom berättade.  

     (Izabelle) 

[…] sen är ju modersmålet jätteviktigt att dom lär sig för och liksom komma vidare 

med svenskan också”. Man kan ju även se att barn kommer fram på ett annat sätt än 

att det är ett språk dom behärskar. Det kan ju bli en bättre kvalité i leken också. 

     (Izabelle) 
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Vi hade ju exempelvis en sådan här internationell kväll där vi bjöd in alla familjer 

och där dom fick bjuda på en maträtt som liksom var typiskt för deras hemland. En 

sån här kulturkväll, det var väldigt uppskattat. Och det var ju ett sätt att få alla fa-

miljer att mötas och liksom prata och barnen lekte, så det var väldigt uppskattat.  

     (Izabelle) 

Ja som vi arbetade var ju att vi hade ord på exempelvis arabiska och svenska, att 

man hade det arabiska ordet för stol exempelvis och även det svenska. Att vi hade 

båda delar. 

     (Izabelle) 

Men mycket av barnens språkutveckling sker ju i samspel med andra barn och 

vuxna. Barn lär sig ju via lek med varandra och lär sig då också stegvis att kommu-

nicera och prata med varandra. Även ett svensktalande barn lär sig ju ganska mycket 

av barn med andra språk tror jag. 

     (Maria) 

Jag ser möjligheter med språkutvecklingen. Det kan väcka en nyfikenhet hos de 

andra (svenska) barnen som inte kommer från samma kultur och kanske tycker att 

språket är spännande. Barn är ju nyfikna på livet och vill ju lära sig.  

     (Maria) 

Språket är väldigt ju fruktansvärt viktigt i vår framtid, ju mer språk man kan desto 

lättare har man ju att göra sig förstådd.  

     (Maria) 

De uttrycker att de försöker få de barn som i normala fall inte pratar så mycket att faktiskt få 

dem att prata för att utveckla sitt språk. Izabelle säger även att hon bryter in i ett samtal mel-

lan två barn som pratar ett annat språk och att de barnen får översätta det de säger till det 

svenska språket. Izabelle trycker också på att barnens modersmål är viktigt i leken och även 

för språkutveckling i det svenska språket. Hon berättar också om en internationell kväll de ti-

digare haft med syfte att alla vårdnadshavare och barn skulle träffas och prata med varandra. 

Maria menar att barn lär sig i samspel med både barn och vuxna och säger att leken är ett 

verktyg för att stegvis kunna kommunicera med andra. Hon säger också att de svenska barnen 

lär sig mycket av de barnen som har andra språk. Hon fortsätter och säger att hon ser möjlig-

heter med språkutveckling och att barnen är nyfikna på olika kulturer och språk. Barn är ny-

fikna och är villiga att lära sig. Maria tillägger att språket är viktigt i framtiden och hävdar att 

man kan göra sig lättare förstådd med flera språk.  

 

Språkaktiviteter 

En av frågeställningarna i intervjun behandlar hur förskollärare konkret arbetar med språk. 

Vilka språkaktiviteter de använder sig av i verksamheten och tidigare erfarenheter av språk-

aktiviteter. Här nedan presenteras de intervjusvar från respondenterna.  

Att han kan få lära oss lite på sitt språk vad vissa saker heter. Jag har ju erfarenhet 

med att jobba med barn med annat språk och då som i samlingen eller vad som helst, 
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att man använder mycket bilder eller saker. Att man kan visa konkret på vad det är 

det är.  

(Desirée) 

 

Och sen kan en ju ha sådana där kort, vet jag att jag hade en gång, hängandes, små-

kort och så kan man visa på bilder. Att man konkretiserar språket via bilder. Det får 

man ju göra mycket med flerspråkiga och nyanlända barn, försöka ta till alla medel.  

     (Desirée) 

Så att de känner att man uppmärksammar deras land och flagga. Vi skrev ju namn-

lappar på vilket namn och land de kom ifrån och med en varsin flagga vid sin namn-

lapp och sådär. Ja en kan ju uppmärksamma deras olika högtider. Så att de kan visa 

oss hur dom har det och vi kan visa och lära hur vi har det i Sverige. Sen kan man 

ju låna böcker på andra språk kan man ju göra, men det blir ju lite svårt att läsa. Vi 

erbjöd ju föräldrarna att låna hem från förskolan och läsa för barnen. 

     (Desirée) 

[…] modersmålsböcker. Det finns ju också filmer och sånt ute på nätet man också 

kan använda. De kan man ju ta fram. Så att de åtminstone ser vad det är så de kanske 

lär sig lite då, det är ju lite mer konkret. En får ju liksom jobba mer så.  

    (Desirée) 

 

Men vårdnadshavare har ju fått lära lite ord som att säga ’hej’ och ’hejdå’. När jag 

jobbade i xxx så skrev vi faktiskt upp hur en uttalade vissa ord fastän vi skrev inte 

som på deras språk utan vi skrev så att jag kunde uttala det bara för att barnen, det 

var små barn jag jobbade med. För att det skulle underlätta. Man kunde fråga ’vill 

ha du nappen/tutten?’. Att man kunde säga det på deras språk. ’Är du hungrig?’. Och 

det var ju lite hjälp. 

    (Desirée) 

 

[…] vi pratar ju med barnen, och barnen pratar med varandra. Men lite böcker läser 

vi väl. Men det är ju mycket prat. Med barnen sinsemellan, de lär ju av varandra och 

så är ju vi med som medforskare och en kanske förtydligar lite när det är någon som 

har det lite svårt då. Och sen så, är en ju medforskare som sätter ord, man sätter ord 

på och en är med liksom. 

    (Desirée) 

 

Och även i tamburen hade vi liksom välkommen på olika språk och att man får lyfta 

båda delar. 

    (Izabelle) 
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Vi arbetade ju efter Bornholmsmodellen. Hos dom äldre barnen. Det är ju en modell 

för språkutveckling som innehåller väldigt mycket ramsor och sånger och sagor. Det 

är ett färdigt koncept som man kan beställa. Ett jättebra för språkutveckling. Det 

följer med lite bilder. ’Och där är det en liten mus, som heter bus’. Mycket sån där 

rimgrejer.  Det jobbade vi med. Och där är det en färdig planering och det är ju också 

nånting som är skönt. Det var för hela barngruppen. Hela barngruppen använde det. 

Mycket bilder och sånt med. Och sen tog ju vi fram vad det hette på andra språk 

också. På yngrebarnsavdelningar så lekte vi ju mycket med språket, mycket flanosa-

gor och vi sjöng. Rim och ramsor. 

    (Izabelle) 

 

[…] sagor, sånger, böcker och iPad. Genom sagor och olika texter så får ju de barnen 

(flerspråkiga) det svenska språket på rätt sätt liksom, som man sedan har stor an-

vändning av senare. 

    (Maria) 

 

Ett stort intresse hos oss var ju att våra barn, dom gillar att sitta med Ipad å sånt. Och 

att det väcker deras nyfikenhet, det gällde ju de barn vi har från andra kulturer på 

avdelningen. Vi gjorde därför sång påsar med QR koder barnen kunde scanna å så.  

    (Maria) 

 

Vi har även gjort QR-koder med sagor från UR skolan. Där finns det ju massa bild-

sagor att titta på med både svenskt och arabiskt tal, jättebra verkligen.  

    (Maria) 
 

Desirée pratar om att hon tidigare använt sig av småkort i en nyckelknippa som hon burit med 

sig i verksamheten för att kunna konkretisera språket. Hon säger också att flerspråkiga barn 

får lära ut ord på sina modersmål. Desirée pratar också om att de brukar uppmärksamma barns 

olika länder och flaggor. Hon säger också att de har uppmärksammat högtider. En återkopp-

ling till en annan förskola hon tidigare jobbat på nämner hon att de skrivit ner ord på andra 

språk så att de själva kunde uttala det. Detta var något som underlättade i kommunikation med 

barnen som behärskade dessa språk. Många av respondenterna säger att de försöker lyfta olika 

språk genom att skriva välkommen på olika språk och genom att lära sig ord olika språk på 

egen hand. Modersmålböcker, sagor, rim, sång och ramsor är återkommande språkaktiviteter 

förskollärarna använt sig av. Bornholmsmodellen och QR-koder var två metoder och iPads 

fungerade som ett verktyg för språkaktiviteter.  
 

Slutsatser  

För att uppfylla syftet med studien, att kunna bidra med kunskaper om förskollärares tankar och 

uppfattningar om flerspråkighet i förskolan samt hur de arbetar med flerspråkiga förmågor an-

vände jag mig av dessa två frågeställningar.  
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• Vad är förskollärares uttryckta tankar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan? 

• Vad är förskollärares uttryckta tankar kring hur deras verksamhet arbetar för att främja 

barnens flerspråkiga förmågor i det svenska språket och såväl i deras modersmål? 

Vad är förskollärares uttryckta tankar och uppfattningar om flerspråkighet i förskolan 

Resultaten påvisar att förskollärares uppfattningar till flerspråkighet är både komplext och 

kluvet som innehåller både utmaningar och möjligheter i förskolan. Deras tankar och uppfatt-

ningar uttrycker sig i olika hinder och utmaningar som bristande språkkunskaper, kommuni-

kation på andra språk, barngrupper med många olika språk och begränsningar i verksamheten. 

De menar också på att det finns möjligheter som att kunna lära sig mer språk och möjligheter 

till att främja alla språk i verksamheten.  

Vad är förskollärares uttryckta tankar kring hur deras verksamhet arbetar för att 

främja barns flerspråkiga förmågor i det svenska språket och såväl i deras modersmål 

Resultaten visar att det inte sker lika mycket språkaktiviteter i barnens modersmål i förskolan. 

Språkaktiviteterna fokuserar istället på det svenska språket i form av rim, ramsor, sagor och 

sånger. Det fanns också två utstickande aktiviteter som innehöll Bornholmsmodellen och QR-

koder. Språkaktiviteter inom modersmål innefattar att barnen får lära ut enklare begrepp till 

barn och personal och att de med hjälp av Ipad närmar sig sitt modersmål i form av bildsagor 

och sånger. Förskollärarna menar också att de samtalar med barnen för att bidra till språkut-

veckling. Konkretisering av det svenska språket i form av kort och objekt användes också för 

att lära ut det svenska språket.  

Sammanfattning 

Det som framkommit från min insamlad data är att förskollärarna har ett tvetydigt förhållnings-

sätt till flerspråkighet och uttrycker att det finns utmaningar och svårigheter i arbetet. Hinder 

och utmaningar som bristande svenskkunskaper hos vårdnadshavare och barn kan orsaka vissa 

komplicerade dilemman. Som i exemplet där förskollärarna känner att de inte når fram till för-

äldrarna eller när ett barn försöker få tillträde till lek, men att det istället leder till en konflikt 

bland de andra barnen. Förskollärarna menar också på att det är svårt att ha en barngrupp med 

många olika språk. En förskollärare berättar om hur vårdnadshavare till de svenska barnen mär-

ker att deras egna barns inte får det svenska språket som förväntat. Begränsningar i verksam-

heten som personaltäthet, stora barngrupper och brist på tolkar och språkstödjare är ett åter-

kommande tema i intervjusvaren. Förskollärarna uttrycker en önskan om flera resurser i verk-

samheten och fortbildningsdagar där temat flerspråkighet behandlas. Ett annat återkommande 

överraskande tema hos respondenterna var hur de såg modersmålskommunikation som ett typ 

av hinder i verksamheten. De alla samstämmer i att barn som kommunicerar på sitt modersmål 

bland svenska barn uppmanas till att fortsätta samtalet på det svenska språket just för att inget 

barn skulle känna sig exkluderat från samtalet.  

Förskollärarna har också ett främjande synsätt på flerspråkighet i förskolan med utvecklings-

möjligheter. En av respondenterna uttrycker att hon vill ha fortbildningsdagar och vill lära sig 

mera språk för att underlätta kommunikationen och hindren i verksamheten. Förskollärarna 

säger att språket är viktigt och att modersmålet är ett hjälpmedel för att kunna underlätta den 

svenska språkutvecklingen. Förskollärarna vill stötta de barn som normalt inte pratar så 

mycket, vilket språk de stöttar dom i framkommer dock inte. Det som är dominerande är att 

samtliga ser barnens språkutveckling och modersmål som något viktigt. De menar att barnen 

kan lära sig av varandra i samspel och att barn är nyfikna och vill lära sig mer språk.  
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Språkaktiviteterna varierar en aning men det mönster jag kan utläsa är att förskollärarna an-

vänder sig av sagor, rim, ramsor och sånger i det svenska språket. De nämner också att de 

samtalar med barnen, samt att barnen pratar mycket med varandra. De avvikande språkaktivi-

teterna var Bornholmsmodellen och QR-koder. En av respondenterna förklarar Bornhornsmo-

dellen som en modell eller ett redskap man kan beställa som vid användning ska stimulera 

barns språkutveckling i form av rim, ramsor, spel och sagor. QR-koder är koder som man 

själv programmerat med hjälp av en dator eller iPad. En QR-kod kan innehålla bilder, sånger, 

videoklipp, sagor och mycket mera. De lyfter också hur de försökt integrerat olika modersmål 

i verksamheten genom vårdnadshavare och barn som fått lära som enklare begrepp och fraser. 

De talade även om hur de uppmärksammar barns olika flaggor och högtider när vi talar om 

språkaktiviteter. De förklarar att de gör detta för att uppmärksamma barnens olika länder.  
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Resultatdiskussion 

Utmaningar med flerspråkighet 

I mina intervjuer och i min analys av data var det oundvikligt att bortse från samtalsämnet kring 

nyanlända barn i förskolans verksamhet. Syftet med min undersökning var att få kunskaper om 

förskollärares tankar och uppfattningar om flerspråkighet samt hur de arbetar för att främja 

flerspråkiga förmågor i verksamheten. Ordet flerspråkighet kan vara ett komplext begrepp och 

kan förväxlas med nyanlända familjer som ännu inte behärskar det svenska språket. Detta kan 

grunda sig i att intervjuerna behandlade begreppen modersmål och språkutveckling. I relation 

till detta pratade förskollärarna om komplexiteten med nyanlända familjer i verksamheten. Re-

sultatet påvisar att det fanns både utmaningar och möjligheter i arbete med flerspråkighet i för-

skolan. Ett av dessa hinder uppenbarade sig som bristande svenskkunskaper hos barn och vård-

nadshavare som var nyanlända i barngruppen. Förskollärarna menade att det var svårare för 

dessa barn att komma in i verksamheten när man inte kunde nå vårdnadshavarna. Det sociokul-

turella perspektivet trycker på att det är genom kommunikation som vi tillägnar oss kunskaper 

och färdigheter (Säljö, 2000). Det är också den mekanism som hjälper oss att skapa mening 

(Säljö, 2000). Förskollärarna i undersökningen brottas med kommunikationer till nyanlända 

vårdnadshavare samtidigt som nyanlända barn i förskolan kämpar med att få tillgång till lek. 

Lunneblad (2013) synliggör utmaningen med att utveckla ett stödjande mottagande för nyan-

lända i förskolan. De hinder och utmaningar förskollärarna i min undersökning uttrycker att de 

tampas med är komplext, på samma sätt som Lunneblad uttrycker. Det är vanskligt för förskol-

lärare att närma sig denna problematik med att kunna kommunicera med vårdnadshavare och 

för barnen att bli förstådda. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man tolka detta som att det blir 

svårare för dessa familjer att kunna skapa mening kring förskolan och att kunna ingå i försko-

lans kultur. Kultur representerar värderingar, kunskaper och idéer som vi tar till oss genom 

interaktion med omvärlden (Säljö, 2000).  

Resultatet påvisar utmaningar kring flerspråkiga barns kommunicerade med varandra i verk-

samheten på sina modersmål. Förskollärarna uttryckte oro över att de svenska barnen kunde 

känna utanförskap, att de flerspråkiga barnen inte kommer leka med andra barn och de uttryckte 

även att de försökt få barnen i samtal att byta till det svenska språket. Tittar man på detta utifrån 

läroplanen för förskolan så ska förskolan stimulera varje barns språkutveckling och medverka 

till att barn får möjlighet att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 2016a). I min analys finns en 

underton av en enspråkig norm i form av det svenska språket. De barnen som samtalar på sina 

modersmål känner kanske en tillhörighet och ett kamratskap till andra barn som kan samtala på 

samma språk. Kanske är det så att dessa flerspråkiga barn känner ett utanförskap i kommuni-

kationer på det svenska språket i förskolan, något som förskollärarna inte uttryckt oro över. 

Svensson (2012) lyfter att det anses vara positivt att kunna tala flera språk. Likaså ses det som 

en fördel att vara flerspråkig då man kan reglera språk beroende på samtalspartner (Håkansson, 

2003). Förskollärarnas uppmaningar till barnen om att byta till det svenska språket kanske i 

själva verket bidrar till en negativ bild av att kunna tala flera språk. Det motsträvar också läro-

planens riktlinjer om att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål (Skolverket, 

2016a). Skans (2011) menar att förskollärarna i hans undersökning har en vilja om att stödja 

alla barns kommunikation oavsett vilka språk barnen använder sig av. I mitt resultat uttrycks en 

vilja om att stödja barns svenska språk i verksamheten. Phillips och Soltis (2014) hävdar att 

språket är det verktyg som tillåter oss människor att möjliggöra högre former av lärande. De 

nämner dock aldrig vilket språk det är som tillåter oss detta. Mitt antagande är att det gäller alla 
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språk. Språket är också det viktigaste psykologiska verktyg som möjliggör den yttre och inre 

kommunikationen hos individer (Säljö, 2011). I relation till detta kan jag då anse att barns kom-

municerande på modersmål är något som bör uppmuntras i verksamheten. Om språket hjälper 

oss att nå högre former av lärande bör detta lärande inte behöva begränsas till ett språk.  

Resultatet påvisar också utmaningar gällande många olika språk i en och samma barngrupp och 

begränsningar i verksamheten. Förskollärarna uttryckte att det uppstod kulturkrockar med så 

många olika språk på en avdelning. En pedagog menar på att det hade underlättat i verksam-

heten med en språkstödjare som resurs. Redskap och verktyg i det sociokulturella perspektivet 

syftar till språkliga och fysiska resurser som vi har tillgång till. Dessa resurser hjälper oss att 

förstå vår omvärld (Säljö, 2000). En språkstödjare hade kunnat fungera som en språklig resurs 

i verksamheten som kunnat underlätta kommunikationen för de som varit i behov av det.  

Möjligheter inom flerspråkighet  

Resultaten av min analys visar också att förskollärarna i undersökningen ser flerspråkigheten 

som en möjlighet. Möjligheterna framträder i att förskollärarna uttryckt att flerspråkighet som 

ett tillfälle att lära sig mera språk samt att de själva besitter ett främjande förhållningssätt till 

språken i verksamheten. De flyttar också fokuset på att det är de själva som ska komma över 

eventuella hinder i verksamheten inom flerspråkiga barngrupper. Detta stöttar Svenssons (2012) 

slutsats om att förskollärare idag behöver öka sina kunskaper om flerspråkiga barn för att kunna 

förbättra deras möjligheter till att utveckla sina modersmål. Resultatet påvisar också att förs-

kollärare ser möjligheter som att barn får översätta sina konversationer till det svenska språket 

och även att de ser möjligheter inom barnens samspel där leken ses som ett verktyg för att kunna 

lära sig språk. Leken kan ses som en språklig eller intellektuell resurs för barnens språkutveckl-

ing (Säljö, 2000). Fokus i de pedagogiska sammanhangen enligt Vygotskij var språkets bety-

delse i kommunikation och socialt samspel (Säljö, 2000). Förskollärarna i studien kanske ser 

de flerspråkiga barnens möjligheter till språkutveckling i just samspel, kommunikationer och 

lek i verksamheten. Det är genom språket som vi har en förmåga att utbyta erfarenheter, kun-

skaper och färdigheter (Säljö, 2000).  

Språkaktiviteter  

Sista resultatet i min undersökning påvisar att förskollärare använder sig av språkaktiviteter i 

form av rim, ramsor, sagor och sånger för att främja barns svenska språk. De uttrycker att bar-

nen samtalar med varandra och att förskollärarna själva samtalar med barnen. Bornhornsmo-

dellen och QR-koder var också exempel på språkaktiviteter för språkutveckling. Främjandet 

av barns modersmål uppenbarade sig i att barnen och vårdnadshavare fick möjlighet att lära ut 

begrepp och ord på sina modersmål till personal och barn. Det fanns modersmålsböcker att 

tillgå och iPaden användes som ett redskap för att närma sig barnens modersmål i bildsagor 

och sånger. Carlsson och Bagga-Gupta (2006) såg i sin studie hur verksamma förskollärare 

använde sig av konkreta objekt och bilder för att konkretisera det svenska språket. Detta gjor-

des för att underlätta barnens socialisering in i det svenska språket. I jämförelse med min 

undersökning kan jag se en likhet i förskollärarnas användande av bilder och objekt för att 

konkretisera det svenska språket. Redskap och verktyg bär på speciella betydelser. Samtidigt 

hjälper de oss att förstå vår miljö (Säljö, 2000). Dessa bilder och objekt kan då ses som ett 

redskap som hjälper barnen att utveckla det svenska språket. Ett annat typ av redskap som an-

vändes var iPads. De användes för att närma sig de flerspråkiga barnens modersmål. I likhet 

med Carlsson och Bagga-Guptas (2006) undersökning kan jag se i analysen ett fokus att lära 
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ut på det svenska språket genom att konkretisera språket via bilder och objekt. Skans ser ris-

ker med ett för starkt språkfokus hos flerspråkiga förskolor och menar att det kan leda till att 

det innehållsliga lärandet förminskas. Att ha fokus på att lära ut ord, begrepp och språk kan 

leda till att det som sägs inte sätts i relation till något innehållsligt lärande. Det blir istället ett 

utbyte av ord och benämningar av objekt. Den andra risken är att det kan bidra till att det finns 

barn som behöver lära sig det svenska språket kontra de barn som redan behärskar det svenska 

språket (2011). I mitt resultat ser jag ett mindre fokus på språkaktiviteter som rör flerspråkiga 

barns modersmål. Språkutvecklingen fokuserar mer på det svenska språket. Det är svårt för 

verksamma förskollärare att närma sig flerspråkiga barns modersmål utan resurser eller utan 

behärskning av barnens språk. Verktyg som iPads och tillvägagångssätt som att barn får lära 

ut begrepp blir då de strategier förskollärare förhåller sig till. Möjligtvis kan det vara så att 

förskollärare anammar Vygotskijs teorier om att utveckling och lärande äger rum genom sam-

spel och kommunikation och att modersmålsutveckling får uppenbara sig genom detta sätt 

(Säljö, 2000). Det är inte ett problemfritt dilemma att arbeta med flerspråkighet i förskolan. 

En förskollärare i studien uttrycker att det skulle vara bra med fortbildningsdagar inom ämnet 

och att förskolan skulle behöva ha tillgång till olika språkstödjare för att underlätta språken i 

verksamheten.  

Sammanfattning 
Denna studie påvisar att förskollärare har ett tvetydigt förhållningssätt till flerspråkighet med 

både utmaningar och möjligheter. Flerspråkighet i förskolan uppenbarar sig i både utmaningar 

och möjligheter. Förskollärare brottas mellan att låta barn kommunicera på sina modersmål i 

verksamheten samtidigt som de uttrycker oro för utanförskap då alla barn inte behärskar allas 

modersmål. De anser också att förskollärare bör komma över eventuella hinder i verksam-

heten i aspekten flerspråkighet. Förskollärarna ansåg också att modersmålet är en viktig förut-

sättning för att kunna lära sig det svenska språket. Modersmålsutveckling framträder dock inte 

lika mycket i språkaktiviteter som det svenska språket gör.  

Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning skulle vara att man antog en annan typ av metod i denna 

undersökning. Det skulle vara intressant att se empiriskt material från observationsstudier 

kring hur förskollärare konkret jobbar med språkaktiviteter och främjande av flerspråkighet. 

Ett annat förslag på intressant vidare forskning hade varit att undersöka flerspråkiga barns 

uppfattningar om hur sina egna modersmål uttrycks i verksamheten.  
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Bilagor 
 

Bilaga l 
Informations- och samtyckesblankett, förskollärare.  

 

Hej. Jag heter Elinne Persson och är förskollärarstudent på Karlstad Universitet. Under våren kommer 

jag att skriva examensarbete och med era samtycken genomföra undersökningar i form av intervjuer i 

er verksamhet. Undersökningens syfte handlar att kunna bidra med kunskap om förskollärares tankar 

och uppfattningar kring flerspråkighet samt hur förskollärare arbetar för att främja det svenska språket 

och såväl modersmål i verksamheten. 

 

Undersökningen kommer att genomföras i form av intervjuer där förskollärare frivilligt och enskilt 

kommer att intervjuas i cirka 20-30 minuter om flerspråkighet i förskolan. Jag kommer till 

verksamheten under en dag och intervjuar 2-3 förskollärare om inget förhinder sker. I undersökningen 

är jag noggrann med att de etiska aspekterna inom forskning och kommer därav att anonymisera 

förskolan samt kommunen förskolan är förlagd i och namn på deltagare i undersökningen så ingen 

identifiering av förskola eller undersökningsdeltagare kan ske. Data som insamlas kommer att förvaras 

på ett säkert sätt så att ingen obehörig kommer att ta del av dem. Efter avslutat examensarbete kommer 

all data att raderas. Du som undersökningsdeltagare kan när som helt under undersökningen avbryta 

din medverkan, utan konsekvenser. Likaså där raderas tidigare insamlat data.  

 

Din medverkan i denna undersökning kommer att bidra till utökade kunskaper inom den flerspråkiga 

aspekten i förskolans verksamhet.  

För att du skall kunna delta i denna undersökning kommer jag att behöva ett skriftligt 

samtycke/medgivande från dig. Samtyckesblanketten finns här nedan.  

 

Varma hälsningar, Elinne Persson. 

E-postadress: XX 

Telefonnummer: xxx – xxx xx xx 
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Samtyckesblankett 

o Jag har fått information om undersökningens syfte, utformning, anonymitet och mina 

rättigheter under hela processens gång.  

o Jag ger mitt medgivande till att delta i undersökningen.  

o Jag vill inte medverka i undersökningen. 

 
 

Din underskrift:……………………………….................................................... 

Namnförtydligande:…………………………………………………………………………. 

Datum:……………………………………………………………………………………… 
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Bilaga ll 
 

 
Intervjuschema till förskollärare.  
Semistrukturerad intervju med ett ungefärligt intervjuschema. Under intervjuprocessen kan 

ytterligare frågor uppkomma, beroende på deltagarens svar. Därav är formen på intervjun se-

mistrukturerad och frågorna under är ungefärliga. Eventuellt uppkomna frågor kommer dock 

hålla sig inom ramen för syftet med undersökningen. Ljudupptagning kommer användas un-

der intervjun för att underlätta transkribering av frågor och svar.  

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Vad innebär kommunikation för dig? 

3. Vad innebär språk för dig?  

4. Vad anser du eller vad är dina tankar när flerspråkiga barn kommunicerar på sitt modersmål 

till kompisar i förskolan?  

5. Ser du några möjligheter med detta (fråga nummer 4)?  

6. Ser du några hinder med detta (fråga nummer 4)? 

7. Hur kan man utveckla barns flerspråkiga förmågor i det svenska språket och modersmålet i 

verksamheten?  

8. Ser du några möjligheter med detta (fråga nummer 7)? 

9. Ser du några hinder med detta (fråga nummer 7)? 

10. Hur arbetar du och dina kollegor med barns språkutveckling i verksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


