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________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare 

har av flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer. I studien undersöktes hur 

förskollärares upplevelser och erfarenheter ligger till grund flerspråkiga barns möjligheter 

till inflytande, och om deras modersmål tas tillvara på i de miljöer de vistas i. Studiens 

syfte undersöktes genom följande frågeställningar: 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av barns olika modersmål i förskolans 

undervisning? 

 Hur upplever förskollärare att flerspråkiga barn får inflytande att använda sina 

modersmål i förskolan?  

 Hur upplever förskollärare att de tar tillvara på flerspråkiga barns modersmål i 

förskolans miljöer? 

Vår studie har utgått från ett fenomenologiskt perspektiv för att få förståelse för 

förskollärarnas erfarenheter av objektet flerspråkiga barns inflytande. Metod för studien 

har varit kvalitativ. Vi har samlat in data med semistrukturerade, enskilda intervjuer, för 

att lyfta var och en av förskollärarnas upplevelser och erfarenheter.  

Resultatet visar att samtliga förskollärare upplever att mer kunskap inom flerspråkiga 

arbetssätt är önskvärt eftersom flera språk är berikande för verksamheten. Förskollärarna 

har erfarenheter av att flera språk i förskolan möjliggör lärande och utveckling och viljan 

att arbeta flerspråkigt är stor och förskollärares intentioner är höga. Genom barns 

perspektiv får flerspråkiga barn inflytande i miljöer de vistas i. Får flerspråkiga barn 

utveckla det svenska språket parallellt med modersmålet menar förskollärarna att det blir 

gynnsamt för barns lärande och utveckling. 
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1. Inledning 

Denna uppsats handlar om flerspråkiga barns inflytande i förskolan med utgångspunkt i 

förskollärares erfarenheter och upplevelser om hur flerspråkiga barns modersmål tas 

tillvara på i förskolans miljö. Därför vill vi börja med att dela med oss av en observation 

från en förskola:  

På förskolan Nyckelpigan är det kalas. Barnen och förskollärarna sitter samlade i en ring 

på golvet och ska alldeles strax börja sjunga ”ja må du leva”. Ali sitter med ett papper i 

handen och pillar med det när de andra börjar sjunga. Alis modersmål är somaliska. När 

förskollärarna talar svenska med Ali så nickar han som svar på alla frågor, när en av 

förskollärarna säger god morgon till Ali på somaliska så lyser han upp som en sol och 

svarar god morgon på somaliska tillbaka med ett stort leende på sina läppar.  

Observationen visar vikten av att ta tillvara på barns modersmål i förskolan eftersom det 

uppskattas av dem. Denna observation menar vi är viktig att ha i åtanke eftersom det i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och i skollagen (SFS 2010:800) står att barn 

med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål 

parallellt med det svenska språket, och observationen visar hur vardagligt det kan vara. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver i sin tur att barn med en annan 

etnicitet ska få möjlighet att använda sig av sitt modersmål för att öka möjligheterna att 

utveckla det svenska språket. Vidare belyser Lunneblad (2009) förskolans viktiga 

uppdrag att skapa miljöer som bidrar till att barn får utveckla sin förmåga och förstå 

andra människors villkor och värderingar. Arbetet i förskolan ska göra det möjligt för 

barn att känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra 

kulturer. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) skriver att mångkulturella frågor blir 

vanligare i förskolans vardag. I och med globaliseringen möter förskollärare personer 

med andra erfarenheter och kompetenser som likväl behöver känna inflytande i 

verksamheten. Inflytande handlar om att alla är en del av en gemenskap där individerna 

måste inkluderas samt visa respekt för varandra. Därför är det viktigt att förskollärare 

arbetar utifrån barns perspektiv för att barn ska kunna få inflytande över verksamheten de 

vistas i. Vad flerspråkighet medför i samband med förskolors genomförande, är frågor 

som enligt Björk-Willén (2015) oavbrutet står i fokus för verksamhetens utformande.  

Med bakgrund av detta syftar studien till att öka kunskapen om hur flerspråkiga barns 

modersmål tas tillvara på i förskolans miljö eftersom alla barn i förskolan ska få ett 
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faktiskt inflytande på verksamhetens innehåll och planering (Skolverket, 2016). Genom 

att utföra intervjuer med förskollärare som har arbetat under en längre period i det 

flerspråkiga fältet, bidrar studien till ökad kunskap för hur förskollärare kan organisera 

miljöer där modersmålen inkluderas.  
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2. Syfte  

Syftet med denna studie är att med hjälp av förskollärares erfarenheter och upplevelser 

öka kunskapen om hur flerspråkiga barns modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer.  

2.1 Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har förskollärare av barns olika modersmål i förskolans undervisning?  

 

Hur upplever förskollärare att flerspråkiga barn får inflytande att använda sina modersmål  

i förskolan?  

 

Hur upplever förskollärare att de tar tillvara på flerspråkiga barns modersmål i förskolans 

miljöer? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden redogörs centrala begrepp för studien. Dessutom beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkt. Vidare presenteras också forskning och styrdokument i löpande text som är 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Bakgrunden behandlar följande begrepp: 

flerspråkighet och modersmål, inflytande, barns perspektiv och barnperspektiv, miljö och 

material samt undervisning. 

 

3.1 Flerspråkighet och modersmål som utmaning och förutsättning 

Begreppet modersmål används i enlighet med Fast (2007) som det språk som barnet 

regelbundet talar, har lärt sig först och har längst förhållande till. Förskolan ses som en 

flerspråkig mötesplats där förskollärarens inställning påverkar huruvida barn får chans till 

additiv flerspråkighet, vilket Benckert, Håland och Wallin (2009) framhåller som 

önskvärt i förskolan. Additiv flerspråkighet innebär enligt Benckert, Håland och Wallin 

att språken kompletterar varandra och är förutsättningar för varandras utveckling. 

Sherman och Torres-Crespo (2015) beskriver också att det finns fördelar att lära sig flera 

språk. Barn har rätt till alla sina språk enligt Sherman och Torres-Crespo, vilket enligt 

Benckert, Håland och Wallin (2009) samt Kultti (2012) är additiv flerspråkighet. Kultti 

(2014) betonar vikten av att kartlägga språkmiljöer på förskolan för att se hur och i vilka 

situationer barn använder sina språk. 

 

Sverige har enligt Lunneblad (2006) under den senare delen av 1900-talet i allt högre 

grad blivit ett mångspråkigt land. Förändringen har blivit påtaglig i förskola och skola, 

där språkerfarenheter av olika slag möts i vardagen. Vidare förklarar Lunneblad att den 

svenska förskolan sedan 1970-talet varit en del av samhällets politiska intentioner. 

Förskolan framhålls av Lunneblad (2006) och Björk-Willén (2006) som en mötesplats för 

individer med olika bakgrund och erfarenhet. Även Kultti (2014) som har studerat detta, 

menar att oavsett om flerspråkiga barn använder sitt modersmål i förskolan är vardagen 

ändå flerspråkig. Vidare menar Kultti att det är på grund av att ett av fem barn i förskolan 

har ett eller fler modersmål än svenska. Barns utbildning ska enligt Skolverket (2016) 

syfta till att utveckla respekt för barns olika kulturella identiteter, vilket inkluderar 

kulturers språk och värden. Genom den expanderande rörligheten mellan landsgränserna 

(Skolverket, 2016) ökar den kulturella mångfalden i förskolan, vilket ger en möjlighet för 

barn att få en grundläggande respekt för alla människors lika värde och olika bakgrund 

(Unicef, 2014).  
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Biseth (2009) och Kultti (2014) förklarar att när barn använder sitt modersmål och 

svenska skapas förutsättningar för språklig medvetenhet, vilket betyder fördjupat 

kunnande i båda språken. Genom kodväxling, vilket innebär att barn växlar mellan två 

eller flera språk, synliggörs även en språklig kompetens som bör betraktas som resurs för 

fortsatt språkutveckling. En vanlig förekommande tanke är att barn som har andra 

språkkunskaper inte behöver dem i förskolan då de endast behöver ett språk, vilket är 

svenskan (Biseth, 2009; Kultti, 2014). Detta förhållningssätt bidrar till subtraktiv 

flerspråkighet, vilket innebär att utvecklingen av ett nytt språk sker på bekostnad av 

modersmålet. I förhållande till förskolans läroplan (Skolverket, 2016) blir det ovan 

nämnda bristfälligt. Benckert, Håland och Wallin (2009) redogör för att förskollärare ska 

arbeta med additiv flerspråkighet, vilket betyder att språken berikar och kompletterar 

varandra. Majoriteten barn växer idag upp som flerspråkiga, och antalet ökar för varje 

dag. Salameh (2012) lyfter att flerspråkighet har positiva effekter på barns 

språkutveckling och Ljunggren (2016) redogör för att de barn som har goda kunskaper i 

flera språk visar sig ha goda förutsättningar för fortsatt skolgång. Kultti (2014) menar 

också att den sociala och kulturella miljön också kan påverka barns svenska 

språkutveckling, då lärandet av ett nytt språk är en kollektiv process i en fysisk kontext. 

Utformningen av den sociala och kulturella miljön blir särskilt viktig, då arbetet ska 

anpassas efter samtliga individer i barngruppen. Miljön ska skapas efter de intressen och 

behov barn har (Skolverket, 2016). Av den orsaken blir det flerspråkiga arbetet i 

förskolan viktigt, då alla barn ska ha rätt och möjlighet till inflytande.  

3.2 Flerspråkiga barns rätt till inflytande  

Inflytande är ett brett och komplext begrepp, och många använder begreppen delaktighet 

och inflytande som synonymer till varandra. Inflytande innebär (Arnér, 2006; Emilson, 

2007) att barns initiativ ska ligga till grund för hur förskollärare planerar innehåll och 

miljö i förskolan. Inflytande är enligt Johannessen och Sandvik (2009) att alla barn är del 

av en gemenskap, där respekt är ett grundläggande värde. Enligt Lunneblad (2009) får 

barn inflytande när förskollärare skapar meningsfulla miljöer, där barn får möjlighet att 

utveckla respekt för människors förutsättningar och värderingar. Om barn får inflytande 

kan de som Lunneblad belyser, få vara med och påverka sin vardagliga miljö.  
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Under det senaste årtiondet, beskriver Almqvist och Almqvist (2015) att barns rätt till 

inflytande har varit omdiskuterat i forskning. För att kunna förstå barns erfarenheter 

behöver de få vara aktiva deltagare och mötas med lyhördhet. Att bli lyssnad till och få 

inflytande innebär att ta ett barns perspektiv, och låta dem bestämma vad som är 

meningsfullt i de situationer de vistas i. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter 

(Unicef, 2014) har alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och höras i alla frågor som rör 

barnet självt. Alla barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka samt att uttrycka sin 

mening. I skollagen (SFS 2010:800) står att barn ska ha inflytande i sin verksamhet och 

få pågående stimulans att aktivt få ta del i att vidare utveckla miljön i sin verksamhet.  

 

Förskolan är en viktig plats för barn att få möjlighet att påverka sin miljö (Biseth, 2009). 

Emilson (2007) har studerat att det är en förskollärares inställning och dennes förmåga att 

närma sig ett barns perspektiv, som påverkar om barn får möjlighet till inflytande eller 

inte. Barn känner trygghet i förskollärares beslut i vardagen och den tryggheten är för 

många barn nödvändig. Almqvist och Almqvist (2015) menar att om barn uppfattar 

förskollärares bestämmande som något negativt kan det istället ses som en förlust av 

kontroll samt eget inflytande över en situation. Såvida förskollärare låter barn få påverka 

så påvisar det att förskollärare är medvetna om barns rätt till inflytande. Ändå anses det 

enligt Almqvist och Almqvist inte vara tillräckligt att endast låta barn besluta över val för 

att få fullt inflytande över sin tillvaro och miljö. Det är vanligt att barn avsäger sig eget 

inflytande för att göra förskollärare nöjda, av rädsla för att göra förskollärarna besvikna. I 

motsats till Almqvist och Almqvist (2015) menar Barow (2013) att bra förutsättningar för 

barns inflytande i förskolan handlar om att värdesätta allas olikheter. Inflytande är en 

ständigt pågående process som ska göra det möjligt för barn att vara aktiva och 

deltagande i verksamheten. Vuxna har uppgiften att inkludera och se alla barns behov och 

skapa miljöer där barn är de som leder inflytandeprocessen framåt. Clark (2005) lyfter att 

barn ska kunna få inflytande över sin tillvaro och att det är viktigt att lyssna på barn. 

Inflytande och lyssnande kan sammanlänkas menar Clark. Det är genom bland annat 

observation och lyssnande enligt Wehner-Godée (2011) som barns intressen synliggörs. 

Kultti (2014) drar slutsatsen att det är positivt att använda samt uppmärksamma fler sätt 

att uttrycka sig än endast det verbala. Kultti redogör för att kommunikation gynnas av 

fysiska handlingar, andra språk än svenska, bilder samt föremål.  
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Vuxna kan påverka barns inflytande, därför är det viktigt att förskollärare gör barns röster 

hörda så att barn på så sätt kan få påverka sin vistelse i förskolan (Arnér, 2006). Barns 

inflytande handlar enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015), om att de ska känna 

samhörighet och att de ska få möjlighet att påverka sin vardag. Inflytande handlar enligt 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér inte om att barn ska få sin vilja igenom. Dessutom 

handlar barns inflytande om att de utifrån ett demokratiskt syfte ska få möjlighet att 

påverka sin vistelse på förskolan och sitt eget lärande. Tillsammans ska förskollärare 

(Skolverket, 2016) arbeta för att varje barn utvecklar en vilja och sitt kunnande att ta 

ansvar och få möjlighet att utöva inflytande i verksamheten. Läroplanen för förskolan 

betonar dessutom att barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sina 

åsikter för att kunna påverka sin situation (Skolverket, 2016). Däremot redogörs det inte 

för hur barn ska få möjlighet att uttrycka sig, verbalt eller på andra sätt.  

 

Tonér (2016) menar att det genom tecken som stöd blir möjligt att uttrycka sig om det 

verbala språket inte ännu används. Enligt Westerlund (2009) visar teckenanvändning på 

en förbättring av kommunikation och samspel redan tidigt för barn, vilket även Ellneby 

(2007) beskriver då hon lyfter att barn använder sig av tecken när ord inte finns verbalt. 

Ur ett inflytandeperspektiv blir det viktigt, då barn får möjlighet att uttrycka sig med 

hjälp av teckenstöd. Tecken som kommunikationsstöd menar Tonér (2016) kan vara 

framgångsrikt eftersom det förstärker vissa ord vid användandet av språket, då det 

tecknade ordet konkretiseras. Dessutom lyfter Sherman och Torres-Crespo (2015) att 

utvecklandet av ett språk parallellt med tecken som stöd leder till att barn integrerar fler 

sinnen, vilket främjar språkutvecklingen av alla språk. En viktig fördel blir därför enligt 

Tonér (2016) att tecken kan användas med barn med annat modersmål än svenska på ett 

framgångsrikt sätt eftersom det kan bilda en brygga mellan språken. Även Ellneby (2007) 

lyfter det att det har en positiv inverkan för flerspråkiga barns svenska språkutveckling 

och deras möjligheter till inflytande. Ljunggren (2013) och Skans (2011) lyfter att tecken 

som kommunikationsstöd hjälper flerspråkiga barn att utveckla både modersmål och 

svenska. Det blir därför en viktig del av flerspråkiga barns inflytande då de får ett 

alternativt sätt att kommunicera på. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

beskriver att förskollärare ska utgå från barns erfarenheter och intressen vid utformande 

av förskolans verksamhet, vilket blir viktigt för flerspråkiga barns inflytande i förskolan. 

Det blir då centralt enligt Tonér (2016) att använda sig av olika tillvägagångssätt eftersom 

barn lär sig på olika sätt. Fungerar inte ett tillvägagångssätt måste förskollärare ha 
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tillgång till flera olika metoder för att kunna stötta flerspråkiga i deras utveckling vilket 

visar på att förskollärare tar barns perspektiv enligt Pramling Samuelsson och Williams 

(2015). Det är så barn får inflytande över verksamheten enligt Tonér (2016).  

 

Ett barns perspektiv förklarar Pramling Samuelsson och Williams (2015) är att låta barn 

komma till tals och att ha inflytande i det egna lärandet. Flerspråkiga barn måste tas på 

allvar och bli lyssnade på. Genom att skapa en miljö där barns idéer tas tillvara på skapas 

möjlighet till inflytande över sin situation i verksamheten. Till skillnad från barns 

perspektiv syftar begreppet barnperspektiv på vuxnas uppfattning om barns kunnande 

(Pramling Samuelsson & Williams, 2015). Vidare menar Arnér (2006) att begreppet 

barnperspektiv innefattar föreställningar om och olika syn på barn. Det som har stor 

betydelse för förskollärares handlande mot barn är bland annat: hur förskollärare 

uppfattar barnet, tror sig veta hur barnet är, tanken om hur barnet lär sig och hur barnet 

utvecklas. 

 

Förändringar av förskolans miljö med användning av ett barnperspektiv beskriver 

Pramling Samuelsson och Williams (2015) är att förskollärare väljer material som de 

anser vara lämpliga för barn, utifrån vuxnas erfarenheter av barns kunskap. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) samt Kultti (2014) menar att när förskollärare intar ett barns 

perspektiv fokuserar förskolläraren på att observera vad barn leker med och använder sig 

av. Genom barns perspektiv får flerspråkiga barn inflytande och deras bidrag för det egna 

lärandet blir tydligt. Vidare förklarar Kultti (2014) att barns perspektiv ger barnet ett eget 

aktörskap för att påverka sin vardag och ha inflytande över sitt lärande i förskolan. Ett 

barns perspektiv beskriver Sheridan, Sandberg och Williams är (2015) är att en 

förskollärare är uppmärksam, engagerad, öppen, lyssnande och noggrann med barns 

inflytande i val av aktiviteter, beslut och påverkan över förskolans miljö och material. 

3.3 Miljön och materialets betydelse i flerspråkiga barns verksamhet 

Det är viktigt för flerspråkiga barn att få tillgång till olika miljöer och olika material som 

främjar deras språk. Inflytande kräver (Björk-Willén, 2007) att barn får tillgång till de 

miljöer de befinner sig i och material de använder sig av. Björk-Willén menar att vi inte 

kan se barns inflytande eller delaktighet som självklar. De Jong (2010) lyfter förskolan 

som en viktig plats för barns samspel, och den fysiska och sociala miljön är grunden för 

barns lärande och utveckling. Om barn får inflytande i verksamheten med deras intressen 
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i fokus, skapas en grund för hur förskolans miljö kan planeras och organiseras. Miljö och 

material är något förskolan bör ta tillvara på i arbetet med barns modersmål. Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att den kulturella mångfalden ska tas tillvara 

på i förskolan och att miljön i förskolan ska vara trygg, innehållsrik, inbjudande och 

öppen. Men, som Lunneblad (2009) förklarar, finns det en öppen tolkning för vad 

förskolans uppdrag är och kan vara. Det går inte att med säkerhet säga hur den sociala 

och kulturella mötesplatsen ska organiseras och hur den kulturella mångfalden påverkar 

den.  

 

De Jong (2010) anser att om miljön ska utformas utifrån barns intressen och behov, bör 

samtliga förskolor i Sverige se olika ut, då alla barn är unika individer med olika 

önskningar och åsikter. Nordin-Hultman (2004) förklarar att flertalet förskolor har 

likadant material, vilket kan upplevas problematiskt i förhållande till förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016). Läroplanen beskriver att det är förskollärares uppgift att ta tillvara på 

alla individers intressen samt att skapa goda möjligheter och miljöer för utveckling, lek 

och lärande. Nordin-Hultman (2004) menar att det vanligaste materialet i förskolan syftar 

till att förmedla en trygghet hos barn och vidareföra traditioner i förskolan. Språkmaterial 

är bland annat enligt Nordin-Hultman, något av de minst förekommande föremålen i 

förskolan då material som finns i förskolan är gammalmodigt och nu för tiden inte en del 

av barns leksakskultur och erfarenheter. Eidevald och Wallander (2016) beskriver att 

miljön i förskolan är styrd av föreställningar och förväntningar. Den pedagogiska miljön 

kan försvåra barns möjligheter att kunna koncentrera sig och känna delaktighet i 

verksamheten de vistas i. Vad som intresserar barn och hur deras behov blir tillgodosedda 

ska lägga grunden för utformning av den befintliga och likaså de nya miljöerna i 

förskolan. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska barn med annat modersmål än 

svenska ha möjlighet att utveckla sin kulturella identitet, vilket blir problematiskt om 

leksakskulturen är (Nordin-Hultman, 2004) gammalmodig och traditionsenligt svensk.  

 

Ljunggren (2016) menar att digitala material är viktiga i verksamheten, då det är ett 

material som många barn har erfarenheter av. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) framhåller att vi ska arbeta med flerspråkiga barns erfarenheter i förskolan, och 

Ljunggren (2016) menar att det är viktigt för att skapa meningsfulla aktiviteter samt 

lärande för flerspråkiga barn. Genom att använda sig av modern teknologi i förskolan är 

det möjligt att ta tillvara på flerspråkiga barns erfarenheter och arbeta med dem i 
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förskolans verksamhet. Med detta material kan alla barn få möjlighet att möta olika språk, 

vilket bidrar till en utvecklad språklig medvetenhet.  

 

Fast (2007) menar att det material som finns i förskolan visar hur skriftspråk och lärande 

kan ses i ett kulturellt sammanhang och i miljön. Vidare redogör Fast för att lärare i 

hennes studie inte lånar böcker på andra modersmål än svenska, då de anser att det är 

svenskan som är det gemensamma språket. Dessutom lyfter Kultti (2014) att böcker 

oftast förekommer på svenska och inte på andra språk i förskolan. Å andra sidan menar 

Kultti att det påverkar flerspråkiga barns kunskapsutveckling, då böcker är viktiga 

redskap för barns fortsatta utveckling och lärande. Kultti menar därför att genom att 

utesluta böcker på andra språk, utesluts också andra kulturers litteratur och dessa barns 

tidigare erfarenheter. Det är en utmaning att kunna läsa texter för barn på ett annat språk 

då förskolan som organisation enligt forskare som Puskás (2013) är enspråkigt svensk. 

Kultti (2014) beskriver också att om förskollärare inte tar tillvara på andra 

språkkunskaper än svenska kan det leda till barns ojämlika möjligheter till utveckling och 

fortsatt lärande av modersmålen i förskolans miljöer. En risk som Kultti beskriver är att 

svenskan som det enda gemensamma språket kan resultera i att andra modersmål inte blir 

uppmärksammade på ett jämlikt sätt. Genom normer, förväntningar och olika villkor kan 

andra modersmål än svenska göras osynliga i förskolans språkmiljöer. Kultti uttrycker 

dessutom att intresse för olika språk och samverkan med modersmålslärare kan motivera 

barns användande av de olika språken i miljöerna på förskolan.  

 

Kultti (2014) beskriver att barns vardag utmärks av att de använder samma leksaker, att 

de talar samma språk samt utför samma aktiviteter och vardagliga sysselsättningar på 

förskolan. Det blir därför problematiskt då barn har olika erfarenheter, intressen och 

behov. Att förhålla sig till material är inte något som förskollärare beslutar själva menar 

Åberg och Lenz Taguchi (2005), utan det handlar om att ständigt ha en pågående 

diskussion som behöver föras ihop med flerspråkiga barn. Förskollärare behöver resonera 

med flerspråkiga barn om hur material och miljö fungerar eller behöver förändras. En 

miljös utformning handlar om barns delaktighet och inflytande, vilket blir aktuellt då 

miljön ska vara trygg och rolig för barn enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Då 

den pedagogiska verksamheten vilar på demokratisk grund, får och kan vi aldrig välja 

bort att lyssna på barn. Vid organisation av förskolans miljöer (Åberg & Lenz Taguchi, 

2005) är det förskollärares ansvar att observera vad barn gör och intresserar sig för, samt 
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att se vad barn väljer att inte använda i lek och aktiviteter. Förskolan ska även uppmana 

barn att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Det blir möjligt genom att 

förskollärare lyssnar och ger barn inflytande, så att meningsfulla miljöer kan skapas, som 

väcker nyfikenhet och lust att söka ny kunskap tillsammans. Vidare menar Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) att förskolans miljöer kan vara till fördel för barns gemensamma 

upptäckter, men kan också hämma möjligheter för barn att lära tillsammans.  

3.4 Undervisning i förskolan: flerspråkigt arbetssätt 

Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) är förhoppningen att en 

interaktion mellan den som undervisar och den som undervisas ska äga rum, då är det 

viktigt med en dialog. De beskriver vikten av att anpassa sin undervisning till den som 

undervisas, vilket innebär att den som undervisar måste vara lyhörd och förändra sättet att 

undervisa på efter individen oavsett bakgrund, språk och erfarenheter. Denna syn på 

undervisning redogör Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson är relevant för 

förskolans verksamhet i och med att det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att 

förskollärare ska utgå från barns intressen och erfarenheter när de utformar goda 

lärandeprocesser i verksamheten. Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson (2013) 

förklarar att människor lär tillsammans. Därför blir kommunikation centralt och ett 

viktigt verktyg i förskolan. På så sätt gör förskollärare det synligt för sig själva hur 

flerspråkiga barn lär, för att sedan kunna utveckla och forma verksamheten därefter. 

Genom språklig kommunikation kan förskollärare förstå hur barns tankar och idéer 

potentiellt kan utvecklas och utmanas. Vidare beskriver de att undervisning är ett 

kontroversiellt begrepp i förskolan, men då förskolan befinner sig i en tid av förändring 

så ställs det nya krav som synliggörs i och med läroplanens revideringar (Skolverket, 

2016). Förskollärare bör enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 

vara medvetna om flerspråkiga barns lärandeprocesser för att kunna stötta och utmana 

dem. De ska även ställa sig frågorna: hur utmanar vi flerspråkiga barns lärande? Hur 

synliggör vi lärandeprocesser och flerspråkiga barns meningsskapande? Vidare menar 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson att undervisning handlar om att 

förskollärare ska förstå, utmana och stötta barn i deras meningsskapande processer. 

 

Puskás (2013) beskriver att förskollärare ska göra det möjligt för barn med annat 

modersmål än svenska att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket, vilket är 

i enlighet med skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016). En 
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utmaning som kan uppstå enligt Puskás (2013), i förhållande till det nationella uppdraget 

är att förskollärare inte får konkreta förslag på hur de kan göra för att uppnå förskolans 

strävansmål. Den svenska förskolan är i huvudsak enspråkigt svensk, men förskollärarna 

får i uppdrag att arbeta flerspråkigt. Fast (2007) beskriver att lärare tycker att det är svårt 

att ta tillvara på alla barns modersmål då det är många representerade språk i förskolorna. 

Ett sådant dilemma kan hanteras olika beroende på vilka kunskaper och erfarenheter 

förskollärare har och vilka strategier och föreställningar om flerspråkiga barns språkliga 

integrering och utveckling som finns. Förskollärares kunskap är därför viktig menar 

Ljunggren (2016) för att främja flerspråkiga barns lärande i förskolan. Puskás (2013) 

förklarar att språkundervisning i förskolan kan mötas av ideologiska dilemman i 

förhållande till läroplanens uppdrag. Dilemmat uppstår då flera språk i förskolan är 

representerade och förskollärare i huvudsak är enspråkigt svenska, vilket kan bidra till 

brister i kommunikationen. Vidare förklarar Puskás (2016) att väl förberedda och kunniga 

lärare har en positiv inverkan på barns språkutveckling. Puskás skriver även om olika 

faktorer som positivt påverkar flerspråkiga språkfärdigheter. Några faktorer är 

förskollärares sensitivitet och responsivitet för barn, hur omsorgsrelationen mellan barn 

och förskollärare ser ut, de generella miljöerna i rummen på förskolan samt positiva 

relationer mellan barn-barn och förskollärare-barn. När förskollärare (Kultti, 2014) 

planerar och organiserar verksamheten är det viktigt att de tänker på att både miljö och 

material i både planerade och oplanerade aktiviteter ska vara lärande och utvecklande. 

Därför blir kontexten för flerspråkiga barns svenska språkutveckling viktig. Användning 

av olika språk i förskolans miljöer skapar förutsättningar för barns lärande menar Kultti 

(2014). Vidare menar Kultti att det därför blir viktigt att förskollärare medvetet strävar 

efter en så god språkmiljö som möjligt, med hänsyn till barns erfarenheter och kunskaper 

för att skapa så meningsfulla lärandeprocesser i förskolan som möjligt. Kultti (2014) 

lyfter vidare att det är viktigt att kartlägga språkmiljön för att se hur och i vilka 

situationer flerspråkiga barn använder sina modersmål för att kunna använda dem i 

didaktiska utformningar i verksamheten.   

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Ihde (2000) förklarar fenomenologi som en undersökande vetenskap om erfarenheter och 

upplevelser. Våra erfarenheter och upplevelser synliggör något och fenomenologin 

undersöker de upplevelser som rör ett objekt. Objektet för denna studie är flerspråkiga 

barns inflytande i förskolans miljöer. Utmärkande för en fenomenologisk studie är att 
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analysera strukturer av det som visar sig i insamlat material, upptäcka upprepade mönster 

och aktivt utforska dem (Ihde, 2000). En viktig regel är att uppmärksamma upplevelser 

av ett fenomen på det sätt det visar sig. Merleau-Ponty (2002) förklarar fenomenologi 

som ett perspektiv av livsvärldar. En forskare bildar förståelse för vilket förhållande en 

människa har till världen. Hur en människa är och verkar bildar mönster som i sin tur 

skapar sammanhang och motsägelser i den helhet vilken människan lever i. Vidare menar 

Merleau-Ponty (2002) att världen har en mening och är beroende av situationer. 

Människan är och blir medveten via upplevelser av världen och får då tillträde till 

världen. Inom fenomenologin är det viktigt att möta en människas livssituation med 

öppenhet. Merleau-Ponty (2002) förklarar att det inte är vår uppgift att leva oss in i 

andras upplevelser. En människas upplevelser och erfarenheter av ett fenomen träder 

fram omedelbart via en berättares gester, hållning och rörelser. Genom att förhålla sig till 

en människas helhet med öppenhet, kan vi få förståelse för dennes livsvärld på det sätt 

denne berättar och uttrycker sig.  

 

En fenomenologisk analys kan enligt Bjurwill (1995) beskrivas som något mer än bara en 

analys. En forskare undersöker det som är möjligt att upptäcka och gör, som Bjurwill 

(1995) beskriver, går till sakerna själv. Det fenomenologiska perspektivet är därför 

relevant för denna studie, i och med att det är förskollärares upplevelser och erfarenheter 

av objektet flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer som studien syftar till att 

undersöka.  

 

Szklarski (2004) redogör att fenomenologiska intervjuer har syftet att klargöra 

beskrivningar av informanters erfarenheter. Fenomenologiska intervjuer är till karaktären 

öppna och samtalsliknande. Vanligt är att använda sig av öppna, vida frågor för att närma 

sig upplevelser av ett fenomen. Vidare beskriver Lökken (2006) att fenomenologi handlar 

om att i första hand återvända till tingen i sig själva. Inom fenomenologin försöker 

forskaren ge en beskrivning av någons upplevelser och erfarenheter så som de är och 

upplevs. Fenomenologi söker efter de ursprungliga handlingarna i vår livsvärld. Det som 

sker betyder något. Szklarski (2004) redogör för användning av fenomenologisk 

analysmetod. Vid bearbetning av insamlat material förklarar Szklarski (2004) att det först 

genomförs en preliminär gruppering av insamlat datamaterial. Flertalet genomläsningar 

rekommenderas, för att kunna notera och sortera likheter och skillnader i informanters 

utsagor. Viktigt är att undvika egna värderingar av insamlad data, så det upplevda 
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fenomenet förblir informantens. Efter preliminär gruppering reduceras insamlat material 

med syfte att fånga det som för informanten är meningsfullt, utan att utelämna eller 

förvränga innehållet. Vid reducering av material blir forskaren förtrogen med sitt 

material, och kan ytterligare sortera och kategorisera det. Vid sortering av material 

identifieras teman som rör fenomenet. Teman i en fenomenologisk studie speglar 

upplevelserna av ett fenomen. Vidare menar Szklarski (2004) att det är viktigt för en 

forskare vid användning av fenomenologisk analysmetod att fråga sig själv om denne 

hittat fenomenets essens; hur informanten upplever det och vilka erfarenheter 

informanten har av det. 
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4. Metod 

I metodavsnittet kommer forskningsmetoden att redogöras för i förhållande till studiens 

syfte, genomförandet av intervjuerna, urvalet samt analys – och bearbetningsmetod av 

data. Vidare beskrivs forskningsetiska ställningstaganden som gjorts i studien. Dessutom 

redogörs studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Intentionerna har varit att skaffa en 

ökad förståelse av och få insikt om informanternas upplevelser och erfarenheter. Genom 

intervjuerna konstruerade informanterna en verklighet, där vi intervjuare fick en 

förståelse för deras erfarenheter av fenomenet (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

4.1 Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ metod vilket bidrar till en större variation eftersom denna 

metod enligt Bryman (2011) även arbetar med språkliga analyser, så som exempelvis 

intervjuer. Semistrukturerade och enskilda intervjuer beskrivs enligt Bryman som flexibla 

då samspelet mellan deltagare och intervjuare kan anpassas efter samtliga intervjusubjekt.  

Därför blir en fenomenologisk forskningsansats aktuell i vår studie då syftet är att söka 

kunskap om förskollärares upplevelser och erfarenheter om hur flerspråkiga barns 

modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer. Utifrån Bryman (2011) blev enskilda och 

semistrukturerade intervjuer en aktuell datainsamlingsmetod då studien syftar till att få en 

djupare förståelse för vad som sägs av informanterna och deras tolkning av den verklighet 

de befinner sig i. En fördel med kvalitativa intervjuer är att människors åsikter lyfts, 

vilket genom en observation kan vara svårt att synliggöra då en observation inte är verbal. 

Genom intervjuer får informanten dessutom möjlighet att få förklara sitt svar (Bryman, 

2011).  

 

4.2 Urval 

Vår urvalsstrategi var i enlighet med Bryman (2011) målinriktad då vi valde informanter 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter fem intervjuer upplevde vi, som Bryman 

(2011) uttrycker, materialet som fylligt och mättat. Intervjuerna bidrog till en djupare 

förståelse för flerspråkiga barns inflytande i förskolans miljöer. Några av förskollärarna 

var vi bekanta med redan innan studien och de andra tillfrågades eftersom vi visste att de 

arbetade med flerspråkighet och att de hade lång erfarenhet inom det flerspråkiga fältet. 

Studiens informanter är förskollärare som arbetar med barn i olika åldrar. Urvalet gjordes 

med syftet att få ett så brett åldersspann som möjligt i de barngrupper som förskollärarna 

arbetar i. Därför har vi intervjuat förskollärare som arbetar på både yngre- och 
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mellanbarnsavdelningar. De två kommuner vi valde är stora upptagningsområden för 

flerspråkiga barn.  

4.3 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna utfördes på tre flerspråkiga förskolor. Vi kontaktade 

förskollärare på utvalda förskolor via telefon samt mail. Vi skickade ut olika tidförslag 

till informanterna om när vi skulle ses och de fick välja vilka tider som passade bäst. När 

det var dags för intervju åkte vi till förskollärarnas förskolor där de arbetar. Samtliga 

intervjuer ägde rum under arbetstid. Informanterna intervjuades enskilt då vi ville ta del 

av varje informants egna erfarenheter och upplevelser av frågeställningarna rörande 

studiens syfte. Samtliga informanter undertecknade samtyckesblanketten (bilaga 1) som 

vi tillsammans gick igenom innan påbörjad intervju, vilket är i enlighet med god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) och forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Vi informerade informanterna innan om att vi skulle spela in samtalen och förklarade att 

materialet endast skulle lyssnas på av oss. En fördel med att använda ljudupptagning 

enligt Christoffersen och Johannessen (2015) är att hela samtalet sparas och det blir 

därför enkelt att gå tillbaka till under studiens gång. Det är svårt att endast med hjälp av 

anteckningar få med allt som sagts under intervjutillfället. På så sätt kunde vi under 

studiens gång gå tillbaka och lyssna på materialet fram och tillbaka. En problematik med 

ljudupptagning och anteckningar är att kroppsspråk och gester uteblir enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015). Däremot kompletterar anteckningar 

ljudupptagning väl (Eriksson- Zetterquist &Ahrne, 2015). Vi tror också att det blir mer 

avslappnat när informanten endast behövde fokusera på vad den ville säga. Det blir 

dessutom mer säkert att hålla materialet anonymt från början då inga ansikten eller 

omgivningar spelas in.  

 

Vi använde mobiltelefon som ljudupptagningskälla då vi upplever mobiltelefonen som ett 

naturligt föremål att placera på bordet då den inte väcker onödig stress. Vi klargjorde 

även att det var informanternas erfarenheter och upplevelser som låg till grund för 

intervjuerna och att det därför inte fanns några rätta eller felaktiga svar. Vid 

intervjutillfällena var två av oss delaktiga, för att skapa en behaglig och trygg atmosfär 

för informanten som enskilt intervjuades. En av oss ställde frågorna (bilaga 2) och den 
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andre antecknade samt ansvarade för ljudupptagning av intervjun, och den tredje sökte 

samtidigt litteratur till studiens bakgrund och diskussion enskilt på vår gemensamma 

studieplats och var inte med på förskolan. De insamlade ljudupptagningarna består 

sammanlagt av 165 minuter och ägde rum i en lugn och stillsam miljö på förskolorna. 

Efter intervjuerna transkriberades materialet av insamlad data som innefattar totalt 58 

sidor.  

4.4 Etiska aspekter 

Inför intervjuerna delades en samtyckesblankett ut (bilaga 1), vilken är formulerad av 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Samtyckesblanketten beskrev informationskravet vi har som forskare enligt god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). I samtyckesblanketten 

beskrivs informantens rättigheter; om nyttjandekrav och om att inga obehöriga kommer 

kunna få tillgång till materialet då allt insamlat material anonymiseras enligt 

konfidentialitetskravet. I samtyckesblanketten upplystes även informanterna om rätten att 

när som helst avbryta sitt deltagande. Det betonar Vetenskapsrådet (2002) är i enlighet 

med samtyckeskravet. Informanten och vi intervjuare undertecknade 

samtyckesblanketten innan påbörjad intervju, för att visa att vi alla tagit del av den 

information som står i blanketten. Samtyckesblanketterna, ljudupptagningarna samt 

transkriberingarna har förvarats på samma plats hos en av oss under studiens gång och 

denne ansvarade även för radering av all rådata efter studiens slut. Vi valde att endast 

spela in ljud under intervjuerna för att det inte skulle gå att röja informanternas och 

förskolans identitet, vilket vi anser kan vara en risk med bilder och videoinspelning. En 

av oss var även kontaktansvarig för informantens eventuella frågor och funderingar.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Kvalitet innebär en helhetsbedömning av genomförd studie (Vetenskapsrådet, 2011). För 

att studien ska ha transparens har vi nedan öppnat upp för en kritisk diskussion där vår 

forskningsprocess synliggjorts och motiverats (Svensson & Ahrne, 2015). Genom att vara 

medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi hade formulerat andra 

intervjufrågor för studien ökar studiens trovärdighet. Vi var också medvetna om att vi 

skulle kunna ha ställt fler frågor till informanterna om hur de bedriver undervisning i 

förskolan. Dessutom hade frågor om hur informanterna definierar flerspråkighet kunnat 

vara bra eftersom det kan definieras på olika sätt.  
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Liksom trovärdighet är även överförbarhet, pålitlighet, samt en möjlighet att styrka och 

konfirmera begrepp som går in under termen tillförlitlighet i kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011). Överförbarhetskriteriet syftar till att titta på om slutsatser och resultat 

även gäller i andra sammanhang. Exempelvis hur överförbar slutsatsen är till en annan 

miljö. Pålitlighet är motsvarigheten till den kvantitativa reliabiliteten, vilket innebär 

(Bryman, 2011) att man skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser. Att kunna styrka och konfirmera innebär att en forskare 

säkerställer att hen har agerat i god tro. Det ska vara tydligt att forskaren medvetet inte 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet och slutsatser av 

en undersökning (Bryman, 2011). Genom att vi noggrant redogjort för 

forskningsprocessen blir studien transparent som ökar tillförlitligheten, vilket Bryman 

(2011) menar är viktigt i en kvalitativ studie. Studiens resultat baseras på informanternas 

svar på intervjufrågorna, vilka är baserade på studiens syfte och frågeställningar. 

Trovärdigheten för studien grundar sig i att transkriberingarna inte innehåller våra tankar 

och funderingar utan endast informanternas svar. Det är vi som har utfört 

transkriberingarna, kodningen och kategoriseringen av datamaterialet. Vår tolkning av 

materialet skulle därför kunna bli synlig genom vårt sätt att tolka och koda. 

Medvetenheten om att våra tolkningar skulle kunna ge en felaktig bild av informanternas 

svar gjorde att vi hade ett medvetet förhållningssätt till det. Ljudupptagningarna och 

transkriberingarna verifierar trovärdigheten i vår studie då informantens svar kan påvisas. 

Genom att ha med bilagor kan delar av studiens forskningsprocess bli tydliga för läsaren 

vilket i sin tur kan öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet.    

4.6 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna användes som datainsamlingsmetod, som vi sedan har transkriberat 

individuellt. Datainsamlingen startades tidigt under studien. Två av oss har transkriberat 

två intervjuer var, och en av oss har transkriberat en intervju. Intervjuerna transkriberades 

omgående då det låg nära i tiden och i minnet. I transkriberingarna har vi valt att använda 

oss av tre punkter som ett tecken för en kortare paus under intervjun. En problematik med 

att omvandla det talade språket till skrift är att det kan lämna oss för öppen tolkning 

eftersom det är svårt att återge ett exakt samtal. Vi tycker däremot att transkribering som 

metod är ett bra verktyg för att få en tydligare överblick över intervjuerna.  
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Under kodningen har vi kontinuerligt fått påminna oss om studiens frågeställningar för att 

inte komma för långt från studiens syfte. Insamlat datamaterial har kodats utifrån 

Brymans (2011) beskrivningar och genom kodningen synliggjordes gemensamma teman 

hos samtliga informanter utifrån studiens frågeställningar. Kodning enligt Christoffersen 

& Johannessen (2015) utgör en viktig del i analysarbetet och enligt Bryman (2011) 

brukar kodning vara utgångspunkten för kvalitativa analyser av data. Bryman (2011) 

beskriver att kodning av intervjuer innebär att kontinuerligt gå igenom de utskrivna 

transkriberingarna och utifrån det sedan formulera teman utifrån informanternas svar i 

transkriberingarna. I databearbetningen har vi använt oss av ett kodningsschema vilket 

Bryman (2011) framhåller som viktigt för att få en helhetssyn över de kriterier som 

tillämpas då ett svar kopplas samman till ett tema. Den av oss som antecknade vid 

intervjutillfället har också transkriberat den intervjun då vi anser att det underlättar för 

den som antecknar under intervjun att fokusera på informantens svar. Därefter har vi 

gemensamt kodat och diskuterat transkriberingen.  

 

Anteckningarna blev ett stöd vid transkribering samt kodning av teman. Vi kodade vårt 

datamaterial med hjälp av studiens frågeställningar och det har utgjort vårt 

kodningsschema som har utgångspunkt i studiens syfte. Med hjälp av frågeställningarna 

lyftes begrepp som undervisning, miljö, modersmål och inflytande vilka sedan har format 

teman i resultatet. Teman i transkriberingarna kodades genom att markeras med olika 

färger utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då vi har använt oss av kodning som 

analysmetod har vi kunnat hålla oss nära det empiriska materialet samt vid sortering av 

vår empiri. När vi sorterade vår empiri använde vi oss av en målinriktad kodningsmetod i 

enlighet med Bryman (2011). Utifrån Brymans (2011) beskrivningar har vi tolkat att en 

målinriktad kodningsmetod görs genom att formulera teman utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Det har vi gjort med hjälp av en figur (bilaga 3) vi själva har 

konstruerat. Denna figur (bilaga 3) tar utgångspunkt i studiens syfte och studiens 

formulerade frågeställningar och mynnade ut i intervjufrågor. Transkriberingarna har 

sedan placerats ut på golvet för att synliggöra teman och kategoriseringar. Genom att 

använda kodning som metod har vi sorterat informanternas svar i intervjuerna och sedan 

kategoriserat svaren i teman. 

 

Genom sortering har materialet reducerats och det är efter reduceringen som studiens 

resultat tydligt framgick (Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi har kopplat ihop samtliga 



23 

 

transkriberade intervjuer för att hitta likheter och olikheter i svaren, vilket gjordes med 

hjälp av färgkodning. Genom färgkodning har vi även synliggjort det som varit 

betydelsefullt för informanten och därefter kategoriserat svaren i olika teman. Det som 

informanten återkom till i sitt berättande under intervjun har uppmärksammats och det är 

på så sätt våra teman har synliggjorts genom kodning (Rennstam & Wästerfors, 2011). 

Med tematiska analyser har vi sett hur olika förskollärare upplever flerspråkiga barns 

inflytande i förskolans miljöer. Det förskollärarna framhöll och betonade i intervjuerna 

som relevant lyfts fram i resultatavsnittet och diskussionsavsnittet. Följande teman för 

studien är: olika modersmål i förskolans undervisning, alla barn bör få inflytande på 

samma sätt, modersmålen i förskolans olika miljöer. De är också rubriker i 

resultatavsnittet och diskussionsavsnittet.  
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5. Resultat  

I följande kapitel kommer resultatet redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

att med hjälp av förskollärares erfarenheter och upplevelser öka kunskapen om hur 

flerspråkiga barns modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer. I kapitlet används citat 

för att förstärka och lyfta studiens resultat. Studiens resultat presenteras under följade 

rubriker: olika modersmål i förskolans undervisning, alla barn bör få inflytande på samma 

sätt, modersmålen i förskolans olika miljöer. Rubrikerna i kapitlet presenteras med tydlig 

kopplig till studiens frågeställningar och texten under varje rubrik återkopplar och svarar 

på studiens frågeställningar.  

5.1 Olika modersmål i förskolans undervisning  

Studiens resultat visar att förskollärarna vill få mer kunskap om hur de kan arbeta med 

flerspråkiga barns modersmål i förskolan när det gäller miljö och material. Förskollärarna 

har erfarenheter av att det är en utmaning att arbeta med barns modersmål i förhållande 

till förskolans läroplan. Förskollärarna beskriver att de inte besitter språkliga kunskaper 

inom andra modersmål än svenska. Förskollärarna upplever sig själva som viktiga 

verktyg för barns lärande och utveckling. Vidare är deras kunskaper betydelsefulla för 

förskolans verksamhet och strävansmålen för förskolan.  

 

Resultatet visar att det finns en delad mening om hur begreppet undervisning i förskolan 

kan tolkas. Undervisning i förskolan är en ständigt pågående process som inte har 

uppnåendemål utan endast strävansmål. Leken är central och används som metod för 

förskolans undervisning där lärandet sker kontinuerligt. Förskollärarna upplever att 

lärande är en gemensam process som kan ske mellan barn-barn och barn-vuxen. Barns 

perspektiv står i fokus i utformandet av förskolans miljö och i lärandesituationer. 

Förskollärarna upplever därför att det är deras uppgift att skapa miljöer och situationer 

där barn får möjlighet att lära och utvecklas, vilket förutsätter att barn får inflytande och 

möjlighet att påverka sin vardag i förskolan.  

 

I förskolan så använder inte jag begreppet undervisning, utan jag ser det mer 

som ett lärande, men det är ju samma sak egentligen. Undervisning för mig 

är när jag är medupptäckare och jag lär mig lika mycket som barnen. Att vi 

lär oss tillsammans är nog min tolkning av undervisning. Tyvärr känns det 

som ett negativt ord. 
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Jag har alltid tänkt på mig som lärare men inte så att jag talar om det för 

barnen att nu ska vi ha en kemilektion här… Att när vi sitter och pusslar så 

kan man prata…ser du vart den här biten passar, vilken form har den, ser du 

några färger, hur många bitar har vi kvar och så vidare.  

 

Förskollärarna upplever att det ska ses som något positivt att kunna flera språk. Det är en 

glädje att arbeta med flerspråkighet uttrycker samtliga förskollärare i studien, och önskan 

att ha en del kunskaper i alla representerade språk på respektive förskola är stor men 

upplevs som en utmaning. Förskollärarna har erfarenheter av att kunskaper i andra 

modersmål än svenska är betydelsefullt för flerspråkiga barns fortsatta lärande och 

utveckling. Resultatet i studien visar vikten av att sätta sig in i andra människors 

perspektiv. Informanterna upplever att det är viktigt med förståelse, då människor inte 

alltid kan mötas i språket och göra sig förstådda. Därav blir det viktigt att hitta metoder 

som passar barngruppen då barn lär sig på olika sätt eftersom de har olika erfarenheter 

och upplevelser. En utmaning är hur arbetet med flerspråkighet kan tillämpas i 

verksamheten i relation till läroplanens strävansmål. Resultatet visar vikten av att vara 

positiv till att lära sig tillsammans med barn, vilket också är en viktig del i 

värdegrundsarbetet i förskolan. Förskollärarna upplever att alla barn och föräldrar har en 

lika viktig del i verksamheten och ambitionen är att varje individs bakgrund och 

modersmål respekteras och försöker tas tillvara på i förskolan.  

 

Det ska ju vara något positivt att kunna flera språk!  

 

5.2 Alla barn bör få inflytande på samma sätt 

Förskollärarna beskriver att det är deras ansvar att möjliggöra barns inflytande och det 

genom att bjuda in flerspråkiga barn i inflytandesituationer. Förskollärarna har 

erfarenheter av att det är genom observation barn ges inflytande över innehållet i 

verksamheten och på så sätt synliggörs vad som behöver förändras utifrån barns 

intressen. Genom att ta barns perspektiv och att vara lyhörd, upplever informanterna att 

flerspråkiga barns inflytande blir tydligt då de får möjlighet att uttrycka sig och bli 

lyssnade på. Informanterna har erfarenheter av att verksamheten måste anpassas efter 

individernas erfarenheter och behov.  
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Enligt mig så är det framförallt vuxnas ansvar att bjuda in barnen och att 

vi har den barnsynen som gör att barnen kan få inflytande.  

 

Förskollärarna har erfarenheter av att de inte gör skillnad på barn oavsett modersmål eller 

bakgrund. Det är viktigt, enligt informanterna att använda sig av flerspråkiga barns 

kunskaper i andra modersmål än svenska och det är på så sätt flerspråkiga barns 

inflytande blir tydligt. Det blir därför viktigt att ta tillvara på deras kunskaper i andra 

språk för att de ska få möjlighet att använda sina modersmål i förskolan. Det är svårt att 

möta alla flerspråkiga barn på samma sätt, då minoritetsspråk kan vara svårt att hitta 

material, resurser och tolkar till. Förskollärarna har erfarenheter av att äldre barn kan 

hjälpa till med översättningar från svenska till ett annat modersmål, vilket förskollärarna 

upplever som en språklig tillgång i verksamheten. Det är ett sätt för flerspråkiga barn att 

få inflytande på i verksamheten med hjälp av sitt modersmål. 

 

Barns inflytande blir, enligt informanterna tydligt då barns åsikter, intressen och behov 

sätts i fokus vid utformandet av miljöerna. Förskollärarna har erfarenheter av att 

flerspråkiga barns inflytande uppmärksammas genom att förskollärare tar barns 

perspektiv. Informanterna beskriver att flerspråkiga barns inflytande kan bli tydligt även 

fast de inte alltid kan eller vill uttrycka sig verbalt.  

 

Vi håller på med ett språkrum nu […] barnen får hjälpa till och bestämma 

och komma med tips på vad de vill ha där inne och vad dem behöver.  

 

Tecken som kommunikationsstöd är omnämnt av förskollärarna och upplevs som ett 

framgångsrikt tillvägagångssätt att kommunicera på. Förskollärarna har erfarenheter av 

att barn genom tecken som kommunikationsstöd får möjlighet uttrycka sina åsikter och 

behov och på så sätt få inflytande trots att de inte uttrycker sig verbalt. Kombinationen av 

ord och tecken, beskriver förskollärarna förstärker ett ords betydelse. Tecken kan även 

skapa en kommunikativ trygghet för flerspråkiga barn då osäkerhet kan uppstå kring ett 

ord. Språk, är enligt förskollärarna en gemensam process även om det verbala ännu inte 

är gemensamt. Genom möjligheten att få uttrycka sig på olika sätt får alla barn lika rätt 

till inflytande även fast det erbjuds på olika sätt. Förskollärarna upplever att flerspråkig 

personal är viktig för flerspråkiga barns verbala inflytande.  
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[…] väldigt bra med tecken och bildstöd och sådana grejer för att kunna 

underlätta för barnen så att man kan ge dem fler möjligheter att uttrycka sig 

även fast de inte kan säga ordet så kan ju man visa ordet med tecken […]. 

 

5.3 Modersmålen i förskolans olika miljöer  

 

En personal som jobbar här är modersmålstränare med de kurdiska och 

arabiska barnen. Hon har lite mer texter och böcker och hon läser för sin 

språkgrupp. Hon översätter ibland texter till föräldrar.  

 

Studiens informanter upplever att flerspråkig personal är en stor tillgång och har en 

positiv inverkan för flerspråkiga barns språkutveckling. Informanterna lyfter även att 

flerspråkig personal i förskolan möjliggör för barn att höra fler språk i förskolan utöver 

sitt modersmål. Flerspråkiga barn får även möjlighet att lyssna på musik och sjunga på 

sina modersmål, vilket den flerspråkiga personalen till stor del ansvarar för. Den 

flerspråkiga personalen är en tillgång i verksamheten och dess miljöer, inte bara för barns 

språkutveckling utan även för förskollärarnas ökade kunskap av andra språk. 

Förskollärarna upplever att den flerspråkiga personalen fungerar som språkbrygga för 

både barn och vuxna mellan olika modersmål. 

 

För att göra modersmål i förskolans miljöer tillgängliga används musik och textläsning, 

vilket förskollärarna upplever utvecklande för verksamheten. Förskollärarna har 

erfarenheter av att det är svårt att låna böcker på andra språk än svenska då utbudet inte är 

stort, och det är inte självklart att texter är tillgängliga på alla representerade språk i 

förskolan. Förskollärarna upplever att de tar tillvara på flerspråkiga barns modersmål i 

miljöerna på förskolan, genom att bland annat låna böcker på dessa språk. Vidare menar 

förskollärarna att böcker, sånger och filmer också fungerar som språkbryggor i 

verksamheten då material på flera språk finns tillgängligt genom digitala verktyg. Men 

även här uppstår en problematik enligt förskollärarna, då inte alla representerade språk i 

förskolan finns att tillgå i den digitala världen. Det blir enligt informanterna, 

exkluderande för de barn som har underrepresenterade språk som modersmål. 

Förskollärarna tror att det är på grund av underrepresentation av ett språk som gör det 

svårt att hitta material då det av många inte efterfrågas kontinuerligt. En svårighet kan 

vara att tillgängliggöra språk för familjer och i förskola, samt att hålla språken levande. 
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Förskollärarnas erfarenheter är att det är svårt att skapa flerspråkiga miljöer då material 

på underrepresenterade språk ofta inte finns tillgängligt.   

Förskollärarna upplever att det är viktigt att barn kan sitt modersmål för att på ett 

framgångsrikt sätt utveckla det svenska språket. Däremot beskriver förskollärarna att det 

är en utmaning att använda sig av språk de inte kan. Resultatet visar att flerspråkiga barns 

modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer genom att förskollärare lär sig några ord på 

olika språk för att kunna använda dem i vardagliga situationer. För att uppmärksamma de 

olika språken på ett inkluderande sätt, arbetar förskollärarna med språken tillsammans 

med samtliga barn i verksamheten. Förskollärarna beskriver att språk är bra och nyttigt 

och det ska synliggöras i förskolans verksamhet.  

Det absolut viktigaste är att familjerna behåller sitt modersmål. Men en del 

har sagt, de åren jag har jobbat att nej vi vill inte, vi vill bara ha svenska och 

då får man respektera det, även om jag personligen tycker att man blir rik om 

man har många språk.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

Studiens syfte är att med hjälp av förskollärares erfarenheter och upplevelser öka 

kunskapen om hur flerspråkiga barns modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer. 

Diskussionskapitlet är uppdelat med samma rubriker som resultatdelen. I 

diskussionskapitlet ställs studiens resultat i förhållande till forskning och litteratur som 

lyfts i studiens bakgrundskapitel. Avslutande beskrivs metoddiskussion, slutsats och 

förslag till fortsatt forskning.  

6.1.1 Olika modersmål i förskolans undervisning 

Forskning visar (Ljunggren, 2016) att förskollärare är i behov av kunskap om hur de kan 

gå tillväga i arbete med flera modersmål i förskolan. Pramling Samuelsson och Williams 

(2015) lyfter att det är viktigt för förskollärare att se sig som pedagogiska ledare, och att 

de har kunskap att organisera den pedagogiska miljön för att möjliggöra undervisning 

samt barns lärande och utveckling.  

 

 I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) nämns inte begreppet undervisning, vilket kan 

vara en anledning till att begreppet inte alltid används i förskolan. Doverborg, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2013) beskriver begreppet undervisning i förskolan som 

kontroversiellt då förskolan är i en tid av förändring, vilket ställer nya krav på 

förskollärare. Förskollärare behöver vara medvetna om barns lärandeprocesser för att 

kunna stötta och utmana dem i verksamheten. Undervisning i förskolan handlar om att 

förskollärare ska förstå, utmana och stötta barn i deras meningsskapande processer samt 

att möjliggöra för vidare lärande och utveckling. 

 

Fast (2007) beskriver att lärare tycker att det är svårt att ta tillvara på alla barns 

modersmål då det är många representerade språk i svenska förskolor. Till skillnad från 

Fast (2007) menar studiens informanter att det inte är mängden språk som är utmaningen, 

utan det är att hitta material och metoder för att ta tillvara på minoritetsspråk. Vi tror, i 

enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2014), att det är viktigt att ta 

tillvara på flerspråkiga barns modersmål för att visa på alla barns lika rättigheter. 

Utmaningen kvarstår dock i hur arbetet kan genomföras i enlighet med förskolans 

läroplan och skollag (Skolverket, 2016; SFS:2010:800). Förskollärares didaktiska 

kunskaper är därför viktiga och dessutom positiva för flerspråkiga barns språkutveckling 
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menar Ljunggren (2016) och Puskás (2016). Därför tror vi att forskning i ett större 

perspektiv blir viktig, för att hitta arbetssätt som kan vara framgångsrika i utformandet av 

förskolans flerspråkiga undervisning där modersmål tas tillvara på.  

 

Biseth (2009), Kultti (2014) samt Salameh (2012) betonar värdet i att utveckla både barns 

modersmål och svenska parallellt eftersom det ökar chansen till att barn kodväxlar. Om 

fokus endast läggs på barns utveckling av svenska finns risken att barn mister sitt 

modersmål. Därför blir förskollärarnas undran om hur de kan arbeta med barns 

modersmål som en integrerad del av förskolans vardag central. Vi tror att det kan bli en 

utmaning då inga konkreta förslag finns på hur förskollärare kan arbeta med 

strävansmålen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Benckert, Håland och Wallin 

(2009) menar att en konsekvens kan bli subtraktiv flerspråkighet eftersom utvecklingen 

av svenskan då sker på bekostnad av modersmålet. Men, om förskollärare hittar metoder 

och material som kan tillgodose barns modersmål bidrar det i sin tur till additiv 

flerspråkighet, vilket är önskvärt i arbetet med flera modersmål i förskolan. Dessutom 

lyfter även Ljunggren (2016) detta och tillägger att ökad kunskap i flera språk bidrar till 

en framgångsrik skolgång. Därför menar vi att det är viktigt att hitta metoder och material 

som gör det möjligt att arbeta med flerspråkighet i förskolans undervisning. Det 

viktigaste att tänka på enligt Kultti (2014) är hur vi använder oss av miljön för barns 

språkutveckling då det är den som mestadels styr barns inställning till att utveckla ett nytt 

språk. Med bakgrund av detta tror vi att det hade varit positivt om en del flerspråkigt 

material fanns tillgängligt för förskollärare på en samlad plattform för förskolor i Sverige, 

då det möjligtvis skulle kunna göra att fler förskolor arbetar mer aktivt med flerspråkighet 

i förskolans undervisning.  

6.1.2 Alla barn bör få inflytande på samma sätt 

Arnér (2006) och Emilson (2007) menar att barns inflytande och initiativ ska utgöra 

planering av innehåll och organisation av miljöer i förskolan. Vi menar att om 

flerspråkiga barn får möjlighet att ta initiativ i de miljöer de vistas i kan deras modersmål 

bli en naturlig del i barngruppens vardag. Vidare vill vi lyfta, att om flerspråkiga barn får 

vara läromästare för sitt modersmål i förskolan, bidrar det till flerspråkiga barns 

inflytande i förskolans miljöer. Informanterna lyfter att observation är viktigt för att 

kunna förstå vad flerspråkiga barn intresserar sig för. Pramling Samuelsson och Williams 
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(2015) menar att förskollärare har erfarenheter av att observationer ger barn inflytande 

genom att ta barns perspektiv.  

 

Arnér (2006) beskriver att det är de vuxna som påverkar hur barn får möjlighet till 

inflytande, Arnér menar även att det är viktigt att barns röster blir hörda så barn får 

möjlighet att påverka verksamheten de vistas i. I enlighet med Arnér upplever 

informanterna att de har goda erfarenheter av att observation är ett framgångsrikt sätt att 

tydliggöra barns inflytande på, då de uttrycker att det är en självklar del i vardagen. 

Eftersom lyssnande och inflytande enligt Clark (2005) kan sammanlänkas, kan det å 

andra sidan bli problematiskt att ”göra barns röster hörda”, då det endast syftar till 

lyssnande. Vi har erfarenheter av och tror oss förstå att observation av flerspråkiga barn 

är viktigt för deras möjlighet till inflytande.  

Ett område som är omtalat i praktiken men inte väl utforskat är tecken som 

kommunikationsstöd i förhållande till flerspråkiga barns svenska språkutveckling. De 

intervjuade förskollärarna upplever och har positiva erfarenheter av att barn med svenska 

som modersmål också intresserar sig av tecken. Tecken som kommunikationsstöd är ett 

tillvägagångssätt för alla barns inflytande. På så sätt blir samtliga barn flerspråkiga då de 

kan uttrycka sig på svenska, eventuellt ett eller flera andra språk eller med hjälp av tecken 

som kommunikationsstöd. Tonér (2016) och Ellneby (2007) betonar att tecken som 

kommunikationsstöd fungerar som en brygga mellan modersmål och svenska. Oavsett 

modersmål har alla människor rätt till alla sina språk menar Tonér (2016), och om de är 

verbala eller ej ska inte spela någon roll eftersom kommunikation kan ske på flera sätt än 

verbalt. Salameh (2012) menar att flerspråkighet har positiva effekter på samtliga barns 

språkutveckling och därför kan tecken bli ett framgångsrikt sätt att gynna alla barns 

flerspråkighet. Det ovan nämnda blir viktigt i förhållande till flerspråkighet i ett större 

perspektiv då flerspråkigheten ökar i svenska förskolor.  

6.1.3 Modersmålen i förskolans olika miljöer  

Barns intressen och behov ska ligga till grund för utformningen och planeringen av 

förskolans miljö. Den miljö och det material som finns i förskolan ska vara utmanande, 

rolig och trygg för alla barn som vistas i verksamheten (Skolverket, 2016). Björk – 

Willén (2006) menar att förskolans miljö är en mötesplats där barn med olika erfarenheter 

och bakgrunder kan mötas. Åberg och Lenz-Taguchi (2005) skriver däremot att 

utformningen av förskolans miljö ska göras tillsammans med alla barn. Förskollärare och 
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barn bör gemensamt komma fram till hur miljö och material ska förändras för att utmana 

och stimulera barns nyfikenhet och lärande. Därför blir kartläggning av språkmiljön 

aktuell enligt Kultti (2014), för att få en tydlig bild av hur och i vilka situationer barn 

använder sig av sina modersmål. Att kartlägga språkmiljön kan därför vara ett sätt att 

synliggöra hur flerspråkiga barns modersmål tas tillvara på i förskolans miljöer. Vad som 

därför blir viktigt att lyfta nationellt är att tillgängligheten av olika språk varierar 

beroende på efterfrågan av språket, då en del språk är representerade i större grad än 

andra.  

 

Vi tror att det är viktigt att forska om materialet i svenska förskolor, då samtliga barn har 

olika bakgrund och erfarenheter. Om material på förskolor är traditionsenligt svenskt, tror 

vi att flerspråkiga barns erfarenheter och bakgrunder inte tas tillvara på i förskolans 

miljöer. Däremot tror vi att material från olika kulturer och bakgrunder skulle kunna 

gynna arbetet med förskolans kulturella mångfald, vilken beskrivs i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016). Kultti (2014) redogör för att böcker i de flesta fall finns på 

svenska men inte på något annat språk. Vidare menar Kultti att utbudet av böcker på 

modersmålet påverkar barns kunskapsutveckling.  Hon beskriver även att material på 

modersmålet kan fungera som ett verktyg för inflytande och delaktighet i svenskspråkiga 

kontexter, då verktygen kan fungera som språkligt stöd. Digitalt material används även 

som språkligt verktyg i förskolan. Ljunggren (2016) skriver att digitalt material är bra 

verktyg för att främja språkutveckling i miljöerna på både svenska och modersmålet i 

förskolan. Däremot kan även materialet uppfattas som exkluderande snarare än 

inkluderande då en del minoritetsspråk inte finns tillgängliga som digitalt material vilket 

framgår i studien. Den flerspråkiga personalen blir meningsfull i användandet av det 

flerspråkiga materialet då de kan förklara på modersmålet och översätta till svenskan. 

Biseth (2009) och Kultti (2014) lyfter att barns fördjupade kunnande sker när de får 

möjlighet att använda både sitt modersmål och svenskan. Kultti (2014) menar att om 

förskollärare inte tar tillvara på barns modersmål så kan det resultera i ojämlika 

möjligheter till lärande och utveckling. Svenskan som det enda gemensamma språket kan 

i sin tur leda till att andra modersmål inte blir uppmärksammade, och därav blir inte de 

språkliga lärprocesserna i förskolans miljöer jämlika.  
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6.2 Metoddiskussion 

Det har funnits både för och nackdelar med att arbeta tre stycken men vi anser att 

fördelarna väger tyngre. En utmaning med att ha arbetat tre har varit att det var fler viljor 

som togs hänsyn till vilket krävde att alla var engagerade och tog sitt ansvar. Men det har 

varit fördelaktigt att ha utgått från tre olika perspektiv och syn på saker och ting. Vi anser 

att det har varit en fördel att vara tre ansvariga för studien, vilket har tillfört mycket till 

undersökningen och vi har kunnat effektivisera arbetet för vår gemensamma 

arbetsprocess. Att endast två av oss har medverkat vid intervjutillfällena anser vi positivt 

utifrån ett informantperspektiv då vii upplevde att intervjusituationen blev avslappnad. 

Om alla tre medverkat under intervjutillfället kunde det resulterat i att informanten kände 

sig obekväm. Informanten ska känna sig trygg och bekväm under intervjun enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) och därför blev valet att endast vara två vid 

intervjuerna aktuellt. Vad som har varit positivt med ljudupptagning är att det blir säkrare 

utifrån konfidentialitetskravet, vilket Vetenskapsrådet (2011) och Vetenskapsrådet (2002) 

redogör för, att behålla informanterna och deras arbetsplatser anonyma. 

 

I vår studie har semistrukturerade och enskilda intervjuer varit en framgångsrik metod 

eftersom vi fick som Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver, en djupare 

förståelse för vilka erfarenheter och upplevelser informanterna hade. Ett dilemma med 

intervjuer var att svaren ibland styrde iväg från syftet då informanterna pratade om något 

som de tyckte var intressant. Detta innebär både för- och nackdelar då en del material inte 

passade för studien, medan en fördel var att informanternas svar kunde öppna upp för 

vidgad förståelse för oss samt öppnade upp för nya tankesätt som vi innan inte väntat oss. 

Det vi i vår studie upplevt positivt med semistrukturerade intervjuer var att vi har 

formulerat väl, genomtänkta frågor som öppnade upp för följdfrågor. Den valda metoden 

gjorde det möjligt för vår studie att på ett konkret sätt ta del av informanternas 

erfarenheter och upplevelser i förhållande till studiens frågeställningar, där informanterna 

fick möjlighet att förklara sitt svar vilket Bryman (2011) lyfter som positivt i intervjuer. 

Intervjuerna bidrog till ett mättat material för analysen av undersökningens empiri i 

förhållande till studiens syfte. 

Transkriberingarna har, som Bryman (2011) beskriver tagit lång tid, men eftersom vi var 

tre ansvariga för studien, upplevdes det positivt då vi har kunnat vara effektiva. Vidare 

menar Szklarski (2004) att flertalet genomläsningar och bearbetningar av materialet vid 
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fenomenologisk analys är att rekommendera, då vi kunde notera vad som var specifikt i 

var informants intervju. Materialet har fått tre personers blickar på sig vilket öppnade upp 

för andra tolkningar än vad som hade kunnat vara möjligt för en eller två ansvariga. För 

att finna resultatet av studiens syfte och dess frågeställningar har användandet av tematisk 

analys som analysmetod varit framgångsrik. Genom en tematisk analys har studiens 

samtliga intervjuer på ett tydligt sätt kunnat sammanställas då empirin blev överblickbar. 

Vid användning av tematisk analys i vår studie har en nyanserad bild av samma objekt 

framkommit genom att svaren i intervjuerna har ställts i förhållande till litteratur 

(Löfgren, 2014).  

Genom kodning blev resultatet tydligt i förhållande till studiens syfte, då vi kodade 

utifrån studiens frågeställningar med hjälp av färger. Användningen av 

överstrykningspennor gjorde det möjligt att strukturera transkriberingarna och göra vår 

empiri visuellt tydlig. Det gjorde det möjligt för oss att lyfta fram analysens tema som 

resultat i studien. Genom kodning var det vi som sökte och hittade gemensamma teman i 

informanternas svar. Detta moment är enligt Christoffersen och Johannessen (2015), när 

forskaren urskiljer vad som är relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Därför var det mycket material som ströks då den inte upplevdes viktig 

för studiens syfte, även fast innehållet var rikt och intressant. En svårighet med kodning 

var att vi har varit påverkade av egna värderingar vid analys av insamlad data. Vi har 

tänkt olika om resultatet men det har också berikat och gjort materialet mättat.  

6.3 Slutsats 

I inledningen har vi använt oss av litteratur som öppnar upp för studiens innehåll. I 

inledningen beskrev vi också våra upplevelser och erfarenheter av att flerspråkiga barns 

modersmål inte tas tillvara på i förskolans miljöer. Resultatet bekräftar våra erfarenheter, 

men lyfter önskemålet om att förskollärare vill ha mer kunskap och kompetens för att 

kunna tillmötesgå flerspråkiga barns språkliga behov. Det är viktigt då skollag 

(SFS:2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) redogör för att barn med 

annat modersmål än svenska har rättigheten att utveckla både modersmål och svenska 

parallellt.  

Studien har bidragit till en bredare kunskap och förståelse för flerspråkiga barns 

inflytande i förskolan, genom att det finns förhoppningar om flerspråkiga arbetssätt hos 
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de förskollärare vi har intervjuat. Vår slutsats är att människan blir rik om den får äga 

många språk.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara hur flerspråkiga barn får möjlighet till inflytande 

över sin vardag i förskolan ur ett genusperspektiv. Får flerspråkiga flickor och pojkar lika 

möjlighet till inflytande? Ytterligare en fördjupning inom området flerspråkiga barns 

inflytande i förskolans miljöer skulle kunna vara huruvida flerspråkiga barn själva 

upplever sitt inflytande i förskolan. Dessutom kan forskning inom området flerspråkigt 

material bli aktuellt då vissa språk är mer lättillgängliga än andra. Hur upplever 

flerspråkiga barn inflytandet i förskolan då deras modersmål inte alls eller i väldigt låg 

grad är tillgängligt? Forskning inom området tecken som kommunikationsstöd för 

flerspråkiga barn är ett ytterligare förslag på fortsatt forskning eftersom det är väl 

omnämnt i praktiken. Finns det förskoledidaktiska fördelar med att arbeta med tecken 

som stöd för flerspråkiga barn? Hur kan det påverka förskollärares arbetssätt med 

flerspråkiga barns svenska språkutveckling?  
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8. Bilagor 

8.1 Samtyckesblankett 
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8.2 Intervjufrågor 

 

Inledningsfrågor 

*Hur länge har du arbetat med barn med annat modersmål än svenska? 

*Hur många språk är representerade i din barngrupp?  

- Vilka? 

FRÅGOR 

På vilket sätt får flerspråkiga barn inflytande i att lära sig svenska med hjälp av sitt 

modersmål: 

*Vad är barns inflytande i förskolan enligt dig?  

* På vilket sätt ser ni att flerspråkiga barn får inflytande i förskolan? (vad är viktigt i 

barns inflytande?) 

*Hur får barn möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenska?  

- Vilka metoder och resurser används? 

* Hur gör ni flerspråkiga barn delaktiga?  

* Hur använder ni flerspråkiga barns andra språkkunskaper i verksamheten?   

Hur tar förskollärare tillvara på flerspråkiga barns modersmål i förskolans miljöer?
 

*Hur organiserar ni inomhusmiljön med hjälp av barns modersmål?  

- Vilket material används? 

- Hur går ni tillväga?  

* Vilka möjligheter skapar ni för de olika modersmålen vid utevistelse?  

* Beskriv hur miljön i din verksamhet ser ut.  

- Hur placerar ni böcker och andra texter? Bilder?  

- Hur använder ni språk/texter/böcker/musik på familjernas olika modersmål i 

verksamheten?  

På vilket sätt tar förskollärare tillvara på flerspråkiga barns modersmål i förskolans 

undervisning? 

*Hur förklarar du begreppet undervisning i förskolan?  

* Hur arbetar ni med flerspråkiga barns modersmål i barngruppen?  

- Finns det några etiska ställningstaganden?  

* Hur arbetar ni för att andra modersmål än svenska ska bli en del i verksamheten? 

- Har du något exempel? 

- Något särskilt material? 

* Hur använder du dig av ett språk som du själv inte kan? 
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8.3 Figur 

 


