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Sammanfattning  
 

Studien undersöker flerspråkiga interaktioner i förskolans dagliga verksamhet, samt vilka 

möjligheter det finns att inkludera flera språk i förskolan.  Genom kvalitativa intervjuer med 

pedagoger på två olika förskolor har jag fått inblick i flerspråkiga interaktioner. Med 

utgångspunkt i ett sociokulturellt och interkulturellt perspektiv har jag analyserat det 

empiriska materialet och försökt synliggöra hur pedagoger upplever flerspråkiga 

interaktioner, samt hur man kan utveckla arbetet för att inkludera flera språk i förskolan. 

Resultatet visar att de flesta pedagoger har en positiv attityd till flerspråkiga interaktioner. 

En del pedagoger skapar möjligheter och uppmuntrar barnen att använda sig av sina språk i 

förskolan.   Pedagoger använder sig också av de språk som de behärskar i interaktion med 

barnen för att visa att det är normalt att prata olika språk.  Vidare visar resultaten att 

pedagoger använder olika strategier för att inkludera flera språk i förskolan, som t.ex.  

samarbete med vårdnadshavare, ta hjälp av QR-koder, låna böcker på olika språk och så 

vidare. En positiv attityd kring flerspråkighet lyfts också upp som viktigt. Resultatet visar 

även att pedagogerna har stor betydelse för användandet av flera språk i förskolan. 

En del pedagoger uppmuntrar inte flerspråkiga interaktioner, utan att de fokuserar på att 

barnen ska lära sig svenska.   

 

 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, Pedagoger, Kvalitativa intervjuer, Kodväxling  
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1. Inledning 

Idag talar ungefär var femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk. I storstäder är det inte 

ovanligt att det finns förskoleavdelningar där alla eller majoriteten av barnen har ytterligare 

modersmål än svenska (Calderon, 2004, s.17, Skolinspektionen, 2017, s.8). Därför är det 

viktigt att dessa barn ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 

(Lpfö 98, rev 2018, s.14). Det innebär att pedagoger bör ha kunskaper kring arbetet med 

flerspråksutveckling. Jag är själv flerspråkig och har ett stort intresse av att veta hur man kan 

arbeta för att stimulera flerspråk interaktioner i förskolan. Under min tid på 

förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet har jag utvecklat förståelse kring flerspråkig 

utveckling samt att jag har mina egna upplevelser av flerspråkiga interaktioner. Det är 

förklaringen till att jag valde att undersöka hur det praktiska arbetet med flerspråkighet kan 

se ut i förskolan.  Jag har därmed valt att fördjupa mig i just flerspråkighet för att fördjupa 

mig i det områden som jag anser viktigt. Språkutveckling är en del av en förskollärares yrke 

för att barns språk är nyckel till lärande. Därför tycker jag att som blivande förskollärare är 

det viktigt att skapa en inbjudande och inkluderande miljö i den vardagliga verksamhet där 

flerspråkig kommunikation är en del av den vardagliga kommunikation som kan förstås som 

utvecklande för alla. Men det krävs kunskap för att kunna bemöta dessa barn och stödja dem 

i deras språk och identitetsutveckling. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer jag att lyfta upp policydokument, granskningsrapport och övrig 

litteratur som diskuterar arbetet kring flerspråkighet i förskolan. 

2.1. Styrdokument och skolinspektionens rapport 

Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet, kunskap och intresse 

för olika kulturer, samt möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, 

om barnet har ett annat modersmål än svenska (Lpfö98, rev 2018, s. 14, SFS, 2010:800, kap 

8, 10§). 

  

Skolinspektionen genomförde en granskning om förskolans arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling. I granskningen ingick 34 slumpmässigt utvalda förskolor. Resultatet visar 

att 25 av de granskade förskolorna stimulerar och stödjer barns kommunikation och 

språkutveckling i svenska, men att det endast är 11 av de granskade förskolorna som 

uppmuntrar flerspråkighet och därmed skapar möjlighet att använda andra modersmål än 

svenska i verksamheten.  Granskningen visar också att nio av de granskade förskolorna inte 

har en verksamhet som stimulerar och stödjer flerspråkiga barns språkutveckling alls i 

svenska. Det är 40 procent av de granskade förskolorna som förskolechefen har gett 

personalen förutsättningar och kunskap för att arbeta språkutvecklande i både svenska och 

andra modersmål. Utan kunskap och stöd från förskolechefen blir pedagogerna osäkra på 

hur de ska arbeta med flerspråkighet och modersmålsstöd visar rapporten vidare. 

Granskningen visar också att barn som har lite kunskap i svenska inte bjuds in i samtalet 

(2017, 11–12, 14). Granskningen av resultatet visar att brist på barnens språk upplevs som 

ett stort hinder för pedagoger eftersom de upplever att de inte kan arbeta med språk som de 

själva inte behärskar (2017, s.15). Skolinspektionen (2017) beskriver att de granskade 

förskolorna som arbetar med modersmålsstöd har lokala styrdokument genom vilka 

huvudmannen styr arbetet. De lokala dokumenten fungerar som styrmedel för 

förskolechefen, eftersom dessa dokument beskriver hur uppdraget ska utföras i 

verksamheten. Förskolechefen ska se till att pedagogerna har kunskap och verktyg för att 

utföra arbete (s.16). 

2.2. Språk och identitet 

Calderon (2004) beskriver att genom välutvecklat modersmål ges bättre förutsättningar och 

större möjligheter för att lära sig andra språk. För att stödja barnen att utveckla 

dubbeltillhörighet krävs ett interkulturellt förhållningsätt.  Det vill säga att vara medveten 

om att barn bär med sig olika erfarenheter och kunskaper (s.13–14). Språk och identitet är 

inseparabel. Det ger självkänsla och utvecklingsmöjligheter. För att kunna bli medlem i en 

grupp krävs att man kan gruppens språk.  Det är genom språket som man får möjlighet att 
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drömma, tänka, uttrycka sig samt att fungera i den kultur man befinner sig. Språk är inte 

enbart ord utan genom språk socialiseras barnen i de regler som följer med (Calderon, 2004, 

s.18, Håland Anveden, 2018, s. 55).  Larsson (2013) beskriver i Förskoletidningen att 

barnens språk är en stor del av deras identitet, därför är det viktigt att det blir naturligt att 

använda olika språk för att lyfta upp olikheter men också likheter på olika sätt. Att höra 

enstaka ord på sitt språk kan uppmuntra barnen att använda sitt modersmål i förskolan (s. 

28, 32).  Det är viktigt att barnen erbjuds möjligheter att utveckla sina språkfärdigheter 

eftersom språk är grunden för lärande. För att flerspråkiga barn ska kunna utveckla sina 

kulturella identiteter och självkänsla krävs att deras erfarenheter och språk värdesätts 

(Skolinspektionen, 2017, s.8, Skolinspektionen, 2010, s.11). 

2.3. Omgivningens påverkan på andraspråksinlärning 

Calderon (2004) hävdar att omgivningen har stor betydelse i förhållande till 

modersmålsutveckling av flerspråkighet. Författaren beskriver två olika språkmiljöer, den 

första är additiv språkmiljö, här ges barnen möjlighet att utveckla båda språken samtidigt. I 

en additiv språkmiljö berikar och kompletterar båda språken varandra. Den andra är 

subtraktiv språkmiljö, här lär sig barnen ett nytt språk på bekostnad av barnets förstaspråk. 

En sådan leder till att barn överger sitt modersmål när de börjar lära sig svenska (s.24). 

Larsson (2013) beskriver i Förskoletidningen att pedagogernas förhållningssätt har stor 

betydelse för barnens användning av modersmålet i förskolan. Det krävs att vuxna ser, 

bekräftar och är intresserad av att barnen är flerspråkiga. Detta gör att det blir naturligt för 

barnen att använda och blanda alla sina språk. En del barn behöver mer tid och uppmuntran 

för att våga använda sitt modersmål bland kamrater och pedagoger (s. 28).  Personalens 

attityder och kunskaper har stor betydelse för språkinlärning och lärande. Men att utveckla 

språk beror också på hur mycket språkstimulans barnet får. Att vara nyfiken och öppen och 

ha intresse för barnets språk påverkar barnets möjligheter till att utveckla sina språk (DO, 

2013, s.20–21). I Pedagogiska Magasinet lyfts det upp att man inte kan förvänta sig att den 

lärande av ett nytt språk förblir flerspråkig när det sker i enspråkig miljö (2017-11-

17). Samarbete med vårdnadshavare visar sig vara en av framgångsfaktorerna för att skapa 

ett meningsfullt sammanhang för den lärande (Skolinspektionen, 2017, s.7). Lagerlöf 

beskriver i Pedagogiska Magasinet att begreppet flerspråkighet oftast används för att 

kategorisera barn med annat modersmål än svenska och att ett barns språkighet oftast 

framställs som en brist på svenska snarare än som resurs (2017-11-17).  

2.4. Simultan och successiv tvåspråkighet  

Simultan tvåspråkighet kallas det om ett barn lär sig två språk vid födseln eller i tidig ålder. 

Successiv tvåspråkighet är när barnet lär sig andraspråk efter att förstaspråket etablerats, det 

vill säga efter ca tre års ålder. När barnet växer upp i en miljö som erbjuder möjlighet att 

utveckla båda språken parallellt och att båda språken värderas lika högt, pratar man om 

additiv tvåspråkighet. Det vill säga att båda språken berikar och kompletterar varandra. För 

att kunna utveckla andraspråk successivt krävs att barnet har ett utvecklat talspråk på sitt 
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modersmål, det vill säga efter cirka tre års ålder. Men i dagens samhälle kommer barnet i 

kontakt med nytt språk innan de har ett utvecklat talspråk på modersmålet. När en 

språkinlärning sker på bekostnad av förstaspråket talas om subtraktiv tvåspråkighet. Det vill 

säga att andraspråksinlärning sker på bekostnad av förstaspråket. Vilket oftast är vanligt när 

det gäller minoritetsspråksbarn (Calderon, 2004, s.19, Lindberg, 2002, s.2).    
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3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med denna studie är att undersöka flerspråkiga interaktioner i förskolans dagliga 

verksamhet samt undersöka vilka möjligheter det finns att inkludera flera språk i förskolan.  

  

 

Studiens forskningsfrågor är: 

-     Hur upplever pedagoger de flerspråkiga interaktionerna mellan de själva och barnen som 

uppstår i förskolans dagliga verksamhet? 

-     Hur kan man arbeta för att inkludera flera språk i förskolan? 
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4. Forskningsöversikt 

   

I det här kapitlet redovisar jag forskning kring flerspråkighet, här kommer jag att ta fram 

forskningsartiklar, avhandlingar och relevant litteratur för min studie. Jag har valt dessa 

artiklar, avhandlingar och litteratur för att de berör mitt syfte och forskningsfrågor. För att 

hitta dessa artiklar och avhandlingar sökte jag på bibliotekets hemsida, samt Google Scholar 

och Eric- Education Resources Information Center där sökorden var ”multilingual in 

preschool ”Flerspråkighet i förskolan” och ”flerspråkighet”. Denna forskningsöversikt är 

tematiskt indelad efter fem rubriker: flerspråkintegrerande arbetssätt, flerspråkighet och 

andraspråkutveckling, språkalternering i interaktioner, modersmålets status och betydelse 

för andraspråksinlärning, och språkutvecklande arbetssätt för flerspråkighet.  

4.1 Flerspråksintegrerande arbetssätt    

Skans (2011) har i sin avhandling studerat en flerspråkig förskolas didaktik i praktiken. 

Syftet med studien var att undersöka och analysera hur pedagoger arbetar med 

flerspråkighet. Skans använder sig av observationer och intervjuer. Författaren menar att 

forskning visar att pedagoger betonar vikten av att ha en positiv attityd på olikheter och en 

vilja att jämställa alla språk. Skans beskriver i sin avhandling att pedagogerna som deltog i 

studien arbetar mycket med att skapa en delaktighet och acceptans för alla barnen i gruppen. 

Detta med hjälp av olika strategier, något som ökade möjligheten för barnen att använda alla 

sina språk. Till exempel genom att lyfta upp olika högtider i barngruppen, sagoböcker på 

olika språk, skivor med sagor på olika modersmål och skyltar skrivna på barnens olika språk. 

Skans beskriver även att pedagogerna använder sig av sina egna modersmål som stöd till 

barnen. Detta för att visa att det är accepterat att prata olika språk. Genom att inkludera olika 

språk i verksamheten skapas en flerspråkigmiljö där alla känner sig delaktiga. Vidare 

beskriver författaren att det är problematiskt för de barn vars modersmål inte finns 

representerade bland pedagogerna, eftersom möjligheten att känna acceptans för sitt 

modersmål därmed var svårt att uppnå (s. 70, 118–119). Skans (2011) påpekar att 

interaktionen mellan barnen och pedagogerna sker på både svenska och barnens modersmål, 

men att växling mellan olika språk oftast sker i storbarnsgruppsaktiviteterna. Detta för att de 

flesta pedagoger är med och kan barnens språk (s. 92). 

 

Artikeln ”Multilingual Affordances in a Swedish Preschool” är publicerad i Early Childhood 

Educational (2016) och är skriven av Åsa Ljunggren från Malmö Universitet i Sverige. 

Artikeln är publicerad inom ett forskningsprojekt. 

Ljunggren (2016) gjorde en aktionsforskning på en flerspråkig förskola, studien bygger på 

ett tätt samarbete med pedagogerna, med syfte att undersöka och samtidigt att utveckla 

verksamheten (s. 608). Projektet började med att resultat från föräldraenkät visade att de 

upplever att språkutveckling inte synliggörs för vårdnadshavare. Detta gjorde att 

pedagogerna började arbeta med ”digitala pennor” som spelar upp olika ljudfiler baserat på 
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koder som pennan läser. Detta bidrog till att vårdnadshavarna blev involverade i skapandet 

av den flerspråkiga miljön. Ljunggren anser att bästa sätt att möta de flerspråkiga barnen är 

att involvera vårdnadshavare i verksamheten. Genom att samarbeta med vårdnadshavare 

skapades en känsla av gemenskap där båda pedagoger och vårdnadshavare samarbetar för 

att utveckla barnens språk. Vidare beskriver författaren att genom användandet av digitala 

verktyg ges möjlighet att ta med barnens språk från hemmiljö till förskolan (s. 609, 611). 

Även Ladberg (2003) beskriver att personalen kan stärka barns identitet genom att använda 

sig av vårdnadshavare. Författaren menar att man kan använda sig av ord på deras språk, 

lekar som de lekt när de var barn och så vidare. Vidare påpekar författaren att det är viktigt 

att pedagoger uppmuntrar vårdnadshavare att prata sitt språk med barnet även i förskolan. 

Detta då vårdnadshavaren har en tendens att tala svenska med barnen på förskolan. 

Anledningen till detta är att vårdnadshavaren tror att modersmålet inte passar in eller en 

rädsla för att mötas av negativa reaktioner (s.169–170). 

  

Kultti (2014) beskriver att flerspråkiga barn inte är en homogen grupp utan att alla är olika 

och har olika erfarenheter, vilket betyder att man ska ta tillvara på barns tidigare kunskaper 

och erfarenheter och bemöta varje barn som individ (s.22). För att kunna bemöta barnen på 

ett likvärdigt sätt, är det viktigt att vara medveten om att det finns olika sätt att vara (Wedin, 

2017, s.35). Kultti och Pramling (2018) nämner att flerspråkighet är begrepp som oftast 

förknippas med barn med invandrarbakgrund. Att två barn har samma språkliga bakgrund 

betyder inte nödvändigtvis att de delar erfarenheter och kunskap. Vissa barn är födda i det 

land där de har möjlighet att gå i förskolan, medan andra barn flyttat dit senare i livet. Det 

vill säga att barn kan ha ojämna möjligheter att använda sina språk (s.38). 

Norling och Sandberg (2017) gjorde en intervjustudie om förskollärares och lärares 

perspektiv på flerspråkiga barns språk, skriv-och läsutveckling. Resultat visar att 

förskollärare lyfter upp att rutinsituationer kan bli möjlighet till språkpraktik och att det 

viktigaste är att inkludera alla barnen och erbjuda dem att komma in i samtalet. Vidare menar 

författarna att förskollärare poängterar vikten av pedagogens förhållningssätt till språk och 

hur man använder det. Förhållningsättet handlar om att de uppmuntrar och lär sig 

tillsammans med barnen, vilket gör att flerspråkighet blir en del av verksamheten, inte något 

som man återkommer vid ett visst tillfälle. Författarna poängterar att förskollärares syn på 

flerspråkighet har förändrats, från att bara ha kommunicerat på svenska till att barnen 

använder sitt hemspråk med varandra i olika sammanhang. Studien visar att personalen talar 

olika språk och att detta gynnar alla barn även de som är enspråkiga, det eftersom de lär sig 

av varandra olika ord på olika språk (s. 38–39, s. 42–43). Även Ladberg (2012) hävdar att 

om man inte uppmärksammar barnets språk visar man till barnet att det inte är någonting 

värt. Vidare menar författaren att det är vanligt att barnet kommunicerar på svenska i 

förskolan även om det är många som har gemensamma språk. Vilket är tecken på att alla 

språk inte har en plats i förskolan (s.165–166).  
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4.2. Flerspråkighet och andraspråkutveckling 

Wedin (2017) beskriver att enligt forskning krävs cirka ett till två år för att lära sig basspråket 

i skolålder för enspråkiga barn. Däremot för flerspråkiga barn krävs ca fyra till tio år för att 

kunna nå samma nivå som de enspråkiga kamraterna. Men att barnen som hade fått minst 

fyra års undervisning i första språket, kunde uppnå samma nivå som enspråkigt barn på fyra 

år. Wedin menar att undervisning på förstaspråket har stor betydelse för att kunna lyckas i 

skolan (s. 56–57). Vidare menar författaren att det är svårt för barnen som växer upp med 

svenska som andraspråk att uppnå hög kompetens på sitt första språk. Detta resulterar i att 

svenska blir barnets starkaste språk. Däremot barn som växer upp i områden där andraspråk 

är dominanta, har en tendens att utveckla sitt första språk före svenska språket (s. 50). 

Svenssons (2012) forskning syftade till att lyfta upp och diskutera hur förskollärare kan 

stödja flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Svensson beskriver även att 

flerspråkiga barn behöver ha ett välutvecklat ordförråd för att kunna delta på samma villkor 

som sina enspråkiga kamrater i undervisningen. Men att många har mindre ordförråd på 

svenska än på sitt modersmål. Tvåspråkiga barn är sena i sin språkutveckling jämfört med 

enspråkiga barn. Detta beror på att de exponeras mindre för varje språk, dock så finns det 

fördelar med att vara flerspråkig, det är tillgång både för den sociala och kognitiva 

utvecklingen samt ger en positiv effekt till språkutvecklingen. Vidare poängterar författaren 

att barn med litet ordförråd vid skolstarten riskerar att översköljas med nya ord, resultat blir 

att det blir för mycket att ta in vilket påverkar dem negativt (s. 29–30). När ett språk är 

minoritet i samhället och inte används så ofta, blir det en utmaning för vårdnadshavare att 

bevara språket hos barnen (Kultti, 2014, s.21).    

 4.3. Språkalternering i interaktioner 

Kultti (2012) beskriver i sin avhandling att kodväxling används i leken bland barnen som 

har två gemensamma språk och med lärare som kan respektive språk. Växlingen mellan 

språken förekommer oftare i miljö där kommunikationen sker på modersmålet än där 

andraspråket används (s. 54). Vidare beskriver författaren att kodväxling har ett 

inkluderande syfte eftersom barnet byter från modersmålet till det svenska språket (s. 172). 

Kultti och Pramling (2018) lyfter upp, i sina fallstudier om lärande under måltiden, att 

lärarens kunskap och färdigheter i några första språk och majoritetsspråket var en 

förutsättning för att föra en diskussion på olika språk. Genom sin språkanvändning 

förmedlade läraren sociala skäl för att växla språken (s. 48). Skans (2011) i sin 

observationsstudie av smågruppsaktiviteter, omsorgsaktiviteter och fri lek, visar hur en 

pedagog som har tvåspråk växlar mellan svenska och bosniska. Pedagogen använder sig av 

svenska när hon talar om förskolan och bosniska vid samtal med mamman. Detta visar att 

båda språken behövs, vilken även kan motivera barnen att lära sig båda språken eftersom det 

underlättar kommunikation både hemma och i förskolan. Resultat visar också att genom att 

växla mellan svenska och förstaspråket ges barnen möjlighet att lära sig nya begrepp på båda 

språken. Vilket också är ett sätt för pedagoger att försäkra sig om att barnen förstår innehållet 

(s.99, 106). 
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4.4. Modersmålets status och betydelse för andraspråksinlärning 

Artikeln ”Med alla barn i fokus- om förskolans roll i Flerspråkiga barns språkutveckling”   

är publicerad i Paideia (2012) och skriven av Ann-Katrin Svensson från Borås Högskolan i 

Sverige. Svenssons (2012) forskning syftar till att lyfta upp och diskutera hur förskollärare 

kan stödja flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt ordförråd.  Svensson hävdar att 

förstaspråkets status har stor betydelse för barnens framgång i skolan. Därför är det viktigt 

att visa barnen att deras modersmål är lika värdefullt som det svenska språket (s. 31). Språk 

värderas olika och detta kan ha negativ effekt om man har upplevt att sitt språk är mindre 

värt. Elever vars lärare såg flerspråkighet som en tillgång i undervisningen fick bättre resultat 

jämfört med elever som inte fick möjlighet att utnyttja sin tvåspråkighet (Ladberg, 2003, 

s.31; Svensson, 2012, s. 31). Ladberg (2003) hävdar att ”- barn mycket tidigt börjar lära sig 

vad som, gäller, vilka sociala normer som råder där de växer upp. Om normen är 

enspråkighet så kommer många barn spontant att anpassa sig till den normen” (s. 53).  Det 

är viktigt att motverka enspråkig norm eftersom samhällets syn på flerspråkighet som resurs 

har stor betydelse för statusen på att vara flerspråkig (Skans, 2011, s. 29). När det är 

majoritetsspråk som synliggörs i en verksamhet, leder det till att pedagoger inte får syn på 

de färdigheter som flerspråkiga barn har i sitt första språk. Vidare lyfts det upp att genom 

undervisning som tar hänsyn till likheter mellan barnen, resulterar i att barnens erfarenheter 

och förståelse för det språkliga i deras dagliga liv förminskas. Det vill säga att man inte får 

möjligheter till jämlikt lärande och insikter om barnens erfarenheter och kunskaper (Kultti 

&Pramling, 2018, s. 40). 

 

Ljunggren (2013) har i sin licentiatavhandling studerat erbjudande till kommunikation i en 

flerspråkig förskola. Där beskriver hon att maten kan betraktas som en artefakt genom vilken 

kommunikationen medieras. Författaren beskriver att under måltiderna kan man se att 

grönsaker och olika benämningar bidrar till kommunikation. I studien visas ett barn som har 

arabiska som modersmål och en pedagog med samma bakgrund, hur pedagogen bekräftar 

barnet men ändå bemöter barnen på svenska. Författaren menar att det visar att barn 

uppmuntras att kommunicera på svenska i första hand även av de pedagoger som talar deras 

modersmål (s.121, 122). Resultat visar vidare att de förstår och bekräftar men att det sällan 

är barnens modersmål som används som tillgång för verksamhetens pedagogik (s.144). 

Ladberg (2003) poängterar att det är stor skillnad att vara flerspråkig i enspråkig miljö än i 

flerspråkig miljö. När flera språk uppmuntras och ses som värdefullt, blir det naturligt för 

barn att använda sina språk. Däremot i en enspråkig miljö blir flerspråkighet något 

mödosamt (s. 31). 

4.5. Språkutvecklande arbetssätt för flerspråkighet 

Artikeln ”Verktyg och lådor”. Är publicerad i Nordisk Pedagogik (2006) och är skriven av 

Reidun Carlsson och Sangeeta Bagga-Gupta från Örebro Universitet i Sverige.  

Carlsson och Bagga - Gupta (2006) gjorde ett etnografiskt arbete i språkförskolor.  I studien 

deltar fyra- och femåringar som använder andra språk än svenska i hemmet. Tanken med 

språkförskolor är att förbereda dem inför skolstarten. Syftet med studien var att undersöka 
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hur språkanvändning ser ut i verksamheten genom att analysera återkommande samspel som 

karaktäriserar den språkstödjande verksamheten. Samt hur vardagsaktiviteterna ser ut i 

allmänhet och hur språket används. Forskningens fokus var att studera interaktionen mellan 

olika aktörer. Det visar sig att fysiska verktyg som förvaras i lådor eller påsar används som 

redskap med syfte att erbjuda det svenska språket till barnen.  Forskarna menar att 

användningen av fysiska verktyg är ett sätt att möta barnens begränsade språkbruk, samt ett 

sätt att konkretisera det som uttrycks verbalt på svenska. Dessa verktyg ska avbilda och 

konkretisera verklighet, detta för att underlätta barnens socialisering in det svenska språket. 

Vidare menar forskarna att fysiska artefakter används som en medierande länk till det 

verbala språket. Carlsson och Bagga-Gupta (2006) beskriver också att för förskolebarn 

fungerar vuxna som socialiseringsagenter och som språkliga modeller. Däremot, 

socialisering utan vuxnas inblandning är mycket begränsad. Utmärkande för aktiviteter som 

samling, lek och fruktstund är att de fokuserar till träning av det svenska språket med stöd 

av konkreta föremål. Resultat visar också att undervisningen utgår ifrån enspråkig norm och 

att stöd i barnens förstaspråk saknas i dessa sammanhang (s. 206, 208).   

  

Mitchell och Bateman (2018) beskriver i sin forskning att genom att uppmärksamma barnens 

kulturella identitet ges de möjlighet att fundera över vilka de är genom de ord som de 

använde, vilket gör dem till mer kunniga och lärandeparter. Det resulterar i att man 

uppmärksammar de kunskaper som barnet har med sig till förskolan. Detta gör att barnet 

uppfattar hemspråk som viktigt, vilket visade sig förstärka barnets identitet (s. 75, 77). 

Lunneblad (2018) beskriver i sin forskning hur pedagoger i sitt arbete utgår ifrån alla barns 

hemkulturer. Därigenom möter pedagogerna barnen i det sammanhang som de lever sina liv, 

vilket leder till förändring från kulturbegrepp som utgår från de andra och de främmande till 

en kultur med utgångspunkt från alla barnens levda erfarenheter (s.129). Skaremyr (2014) 

har gjort en studie om nyanlända barns deltagande i språkliga händelser i förskolan. Hennes 

studies fokus är två nyanlända barn, ett barn som har engelska som förstaspråk och som har 

stöd i engelska och det andra barnet som har persiska som förstaspråk, men som inte har 

språkstöd (s.11). Skaremyr (2014) beskriver att det är viktigt att värdera barnets förstaspråk 

och hemkultur. Vidare poängterar författaren att tillgång till kulturella artefakter har stor 

betydelse för flerspråkiga barn, eftersom det möjliggör för barnen att kunna uttrycka sina 

kulturella kunskaper i lek (s. 22). 
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5.Teoretisk utgångspunkt 

I min studie har jag valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, detta för att perspektivet 

lägger tonvikt på interaktion och kommunikation samt ett interkulturellt perspektiv.  

5.1. Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om 

utveckling, lärande och språk. Säljö menar att i det perspektivet interaktion och 

kommunikation blir nyckel till lärande och utvecklingen.  I perspektivet betonas att man lär 

sig genom sampel med andra i olika aktiviteter och att lärande inte är något som överförs till 

människor utan att det är något alla deltar i. Det är genom socialt samspel som man kommer 

i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i sättet att tänka och handla som är viktiga i vår 

kulturella omgivning (Säljö, 2014, s. 307, 232). Säljö (2014) beskriver vidare att 

kommunikation och språkanvändning beskrivs som centrala aspekter i det sociokulturella 

perspektivet.  Samt att det är länken mellan barnet och omgivningen därefter mellan barnets 

tänkande och den yttre interaktionen. Det är genom kommunikation och interaktion, som 

barnet blir delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar händelser. 

Redskap och verktyg har stor betydelse i det perspektivet, med redskap och verktyg menar 

man de resurser som vi använder oss av för att förstå vår omvärld. Författaren beskriver att 

det finns två typer av redskap, språkliga och materiella.  Det språkliga redskapet handlar om 

olika kommunikationsresurser som tecken eller symboler. Det materiella redskapet är 

exempelvis spadar, Ipad och så vidare (s. 298–301). Det är vid praktiska och kommunikativa 

samspel som människor lär sig. Via språket delas kunskaper och erfarenheter, samt att man 

kan utbyta information eller fråga varandra i samspel med andra människor (Säljö, 2014, 

s.105, 34). Säljö (2015) beskriver vidare att i det sociokulturella perspektivet är språk och 

språkutveckling mycket viktigt. Detta för att det är genom språk som man kan fungera socialt 

samt beskriva och analysera värden på olika sätt. Författaren menar att det lilla barnet formas 

i samspel med sin omvärld. Kommunikation som sker via tal och andra uttrycksformer 

innebär att barnet ingår i en social gemenskap med normer och värderingar. Barn föds med 

en förmåga att kommunicera och interagera med andra människor. Vilket gör att man lär sig 

och utvecklas genom att samspela med andra och observera hur de besvarar på 

kommunikativa initiativ (s. 94).  Centrala begrepp i sociokulturellt perspektiv och som jag 

valde att använda mig av är begreppen appropriering och proximala utvecklingszonen.  

5. 1.1. Appropriering  

Appropriering handlar om att ta in och omvandla olika typer av kommunikativa uttryck och 

göra till sitt eget. I interaktion med andra människor tar vi del av andras erfarenheter och 

kunskaper vilket vi omvandlar och gör till våra egna. Man lär sig genom att interagera med 

varandra utan att själva situationen i sig var organiserad för lärande (Säljö, 2015, s. 95). Det 

är med hjälp av appropriering som en person bekantar sig och lär sig hur man använder 
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kulturella redskap och förstår hur de medierar världen (Säljö, 2014, s. 303). Att lära ett språk 

handlar om att appropriera ett antal språkliga uttryck och sätt att tänka. Säljö beskriver att 

barnet tar till sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som finns i sin omvärld. (2015, 

s. 96).  

  

5.1.2. Den närmaste proximala utvecklingszonen 

Med den närmaste proximala utvecklingszonen menar Säljö att lärande sker genom att 

interagera med en person som har mer kunskap. På så sätt kan den personen stötta eller 

vägleda den andra in i hur man använder ett kulturellt redskap (Säljö, 2014, s. 305). Den 

närmaste proximala utvecklingszonen kan därför ses som en stöttning. Det är avståndet 

mellan vad barnet kan göra på egen hand och vad barnet kan prestera under stöttning av en 

annan person. Eftersom individerna befinner sig i olika utvecklingszoner i det komplexa 

samhället kommer dem att lära sig av varandra (Säljö, 2014, s.122–123).  

 

5.2. Interkulturellt perspektiv   

Interkultur uppstår när personer med olika bakgrund möts. Det krävs ett interkulturellt 

förhållningssätt för att stödja barn i förskolan. Detta innebär att vara medveten om att barnet 

har med sig olika erfarenheter och kunskaper från det sociala och kulturella sammanhang 

det har vuxit upp i (Håland Anveden, 2018, s. 30). Det är ett förhållningssätt där olikheterna 

är berikande. Det bygger på tanken att alla är olika men lika på samma gång. Ett 

interkulturellt perspektiv bör leda till heterogenitet bland lärare och barn (Skans, 2011, s.17–

18, 40). 

5.2.1. Kodväxling 

Kulti och Pramling (2018) beskriver att kodväxling handlar om flerspråkiga interaktioner i 

en lokal miljö (s.39). Vidare beskriver Kultti (2012) att språkväxling anses som en resurs för 

att utnyttja den egna språkliga förmågan. Bland förskolebarn syns kodväxling som ett tecken 

på en ökad förståelse för språkkompetens, samhörighet och kreativitet (s.54). Håland 

Anveden (2018) beskriver att kodväxling är också positiv som en identitetsmarkör för att 

visa tillhörighet.  Kodväxling är positiv för flerspråkiga barns utveckling eftersom de ges 

möjlighet att använda alla sina språk. Vilket leder till att barn utvecklas både kunskaps och 

språkmässigt (s.50). Vidare påpekar Ladberg (2003) att kodväxling är också ett sätt att göra 

sig förstådd med hjälp av olika språk, eftersom de ord som man inte kan på ett språk kan 

man ta hjälp av ett annat språk för att uttrycka sig (s. 27).     
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6. Metod 

  

I det här kapitlet kommer jag att redovisa hur undersökningen genomfördes för att kunna nå 

syftet och för att få svar på mina forskningsfrågor. Jag inleder med att redogöra för hur jag 

gjorde mitt urval samt hur datamaterialet samlades in och därefter redovisas etiska 

hänsynstaganden. Vidare beskriver jag genomförande av studien och slutligen redovisar jag 

studiens reliabilitet och validitet. 

6.1. Urval 

Till att börja med kontaktade jag ett antal förskolechefer via mail och frågade om de har 

pedagoger som kan tänka sig ställa upp för intervju. Förskolechefen gav mina 

kontaktuppgifter till de som ville ställa upp för en intervju. De tog sedan kontakt med mig 

via mail och sedan bestämde vi tid och plats. Andra pedagoger fick jag kontakt med via en 

person som vikarierat på den förskolan. Jag har valt att intervjua sex pedagoger från två olika 

kommunala förskolor som ligger i två olika städer. Huvudkriteriet var att förskolorna skulle 

vara mångkulturella. Jag intervjuade både förskollärare och barnskötare. Trost (2010) menar 

att i urval bör det finnas en variation i samma arbetskategori (s.137). Därför valde jag att 

intervjua både förskollärare och barnskötare från två olika förskolor. 

6.2. Datainsamlingsmetod och bearbetning av insamlade data 

För att utföra studien har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag har valt 

samtalsintervju som metod eftersom det är ett bra sätt att få fram pedagogers tankar om hur 

de upplever flerspråk interaktioner i förskolan. Metoden möjliggör även att kunna ställa 

följdfrågor beroende på det svar jag fick. Esaiasson med flera beskriver att genom 

intervjuundersökningar ges möjligheter att registrera svar som är oväntade (2017, s. 260).  

Den metod som jag valde är vad Esaiasson med flera kallar respondentundersökning, det vill 

säga att det är svarspersonerna själva och deras egna tankar som är studieobjektet (2017, s. 

236). 

 

Intervjuerna spelades in sin helhet via min mobiltelefon och fördelen med det var att jag 

kunde koncentrera mig på intervjun och inte på att anteckna svar. Samt att allt som sades 

kommer bli registrerat för att kunna lyssnas på igen, detta för att inte missa någonting viktigt. 

Mina inspelade intervjuer transkriberades sedan för att analyseras. Det är något Bell (2006) 

poängterar som viktigt, att inspelade intervjuer ska transkriberas för att senare kunna 

granskas (s.166). När jag transkriberat alla intervjuer gick jag igenom transkriberingarna och 

sammanställde resultatet fråga för fråga, för att hitta likheter och olikheter kring hur 

pedagogerna svarat. Sedan valde jag ut delar som jag ansåg vara relevant för mitt syfte. 

Därefter gjordes vidare analyser med hjälp av studiens teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning 
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6.3. Etiska hänsynstagandet 

I det här arbetet har jag tagit hänsyn till etiska aspekter. De som ingår i min studie fick 

information om studiens syfte och hur materialet skulle hanteras. De blev informerade att 

det är frivilligt att medverka, och att de kunde avbryta eller ångra sitt deltagande. Sedan 

informerades de om att jag var flexibel angående tid och plats för intervjuer Bell (2006) 

beskriver att det är intervjuarens ansvar att förklara varför man är intresserad av att 

genomföra intervjuer med personerna, vilken typ av frågor som ställs och hur man ska 

hantera materialet som man får fram. Vidare menar författaren att muntlig information inte 

räcker till utan att det ska formuleras skriftligt och att respondenterna ska få ta del av 

informationen före intervjuandet så att de har tid att fundera över och kanske tacka nej till 

medverkande (s.157).  Jag förklarade att jag inte kommer skriva deras namn och deras 

personliga uppgifter i arbetet. Bell (2006) påpekar att om man utlovar konfidentialitet måste 

man bestämma sig för vad det innebär. Konfidentialitet är ett löfte om att man inte ska kunna 

identifiera deltagarna i studien. Det är också viktigt att informera deltagare om vad man ska 

göra med inspelningen, vilka som har tillgång till materialet och hur länge det ska bevaras 

(s.165). Jag förklarade att det är enbart jag som har tillgång till materialet och att jag kommer 

radera dessa uppgifter en tid efter det att arbetet är slutfört. 

  

6.4. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på kommunala förskolor tillsammans med fem förskollärare och 

en barnskötare. Som nämnts skedde den första kontakten via email och i informerades om 

studiens syfte sedan bestämdes tid och dag för intervjuer och därefter mailade jag 

intervjufrågorna. Detta för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun om de så ville. 

Bell (2006) menar att människor som går med på att låta sig intervjuas förtjänar att man tar 

hänsyn till deras behov och önskemål när det gäller både tid och plats för intervjun, oavsett 

vilka besvär det ställer till för en själv. Samt att respondenterna ska få ta del av informationen 

före intervjuandet så att de har tid på sig att fundera över vad de ger sig in på eller kanske 

tacka nej till att bli intervjuad (s. 168, 157). Esaiasson med flera ger också tips om hur man 

ska tänka när man formulerar frågor. Författarna menar att alla frågor i intervjun ska vara 

lätta att förstå, de ska vara korta och att man ska undvika akademiskt språk för att inte behöva 

lägga tid på att förklara vad man menar. Det är också viktigt att undvika att ställa för många 

varför-frågor, eftersom intervjudeltagare kan känna sig förhörda (2017, s. 274). Detta var 

något jag tänkte på när jag formulerade mina intervjufrågor. Alla intervjuer utfördes på 

pedagogernas arbetsplats i en lugn miljö. Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon och 

jag ställde mobilen på flygläge för att undvika störningar. Vi gick igenom informationsbrevet 

och samtliga deltagare gav sitt godkännande till inspelning av respektive intervju. 
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6.5. Reliabilitet och Validitet  

Bell (2006) menar att samlad information måste granskas kritiskt för att avgöra hur 

tillförlitlig och giltig den information man får fram är. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett 

mått på i vilken omfattning en metod ger samma resultat vid olika tillfällen under lika 

omständigheter. En konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och helt annat 

svar i en annan situation är inte tillförlitlig (s.117). Trost (2010) beskriver att trovärdigheten 

utgör ett av de största problem med kvalitativa intervjuer. Som forskare måste man visa de 

som läser eller på annat sätt använder sig av forskningsresultatet att de analyser som gjorts 

är trovärdiga. Det vill säga att man måste visa eller göra den insamlade datan trovärdig. Detta 

på grund av att tydliggöra seriositeten och relevans för den aktuella problemställningen (s. 

133–134). Detta uppvisas genom att jag infogar arbetenas intervjufrågor och 

respondenternas citat i analysen för att förtydliga mina tolkningar. Det bidrar till att läsaren 

får möjlighet att själv bedöma mina slutsatser. Jag ställde samma frågor till samtliga 

deltagare men följdfrågorna kunde variera beroende på respondenternas svar. Jag anser att 

de formulerade frågorna var relevanta för min studie och att jag försökte undvika att ställa 

frågorna så att de påverkade respondenternas svar. Trost (2010) beskriver att reliabilitet vid 

kvalitativa intervjuer inte är aktuellt eftersom det är förändringar som man är intresserad av 

(s. 131).  
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel presenterar jag resultat och analys av min studie. Resultatet är baserat på 

sex intervjuer med förskollärare och barnskötare. Eftersom jag har lovat konfidentiellt 

kommer samtliga intervjuade att benämnas som pedagoger. De flesta pedagogerna har lång 

erfarenhet av arbete med flerspråkighet. De barngrupper som de intervjuade pedagogerna 

arbetar i ser väldigt olika ut vad gäller flerspråkighet, men i varje barngrupp finns minst fem 

olika språk. Jag kommer presentera resultatet först och därefter görs en analys. Jag kommer 

att analysera frågan fyra och fem tillsammans. Detta för att få en övergripande bild av hur 

barnen och pedagogerna utnyttjar möjligheten att använda flera språk.  

7.1 Flerspråkiga interaktioner från barns initiativ 

Resultat visar att fyra av sex pedagoger uttrycker att de upplever flerspråkiga interaktioner 

från barns initiativ. Detta genom att de utbyter kunskaper och frågar varandra vad olika saker 

heter på olika språk. På så sätt kan pedagoger lära barnen nya ord och begrepp, samt räkna 

på olika språk. Vid matsituationen benämns till exempel olika maträtter på olika språk. Barn 

som har en pedagog som behärskar barnens förstaspråk föredrar ibland att använda sig av 

det språk som de behärskar för att kunna förmedla det de inte kan säga på svenska. 

Pedagogerna menar att barnen tycker att det är roligt att kunna andras språk, och att alla vill 

visa sina kunskaper. De berättar att barnen blir glada när någon frågar vad något heter på 

deras språk. Flera av pedagogerna berättar vidare att det är naturligt att använda olika språk, 

och att flera språk kommer på ett lekfullt sätt blir en del av den sociala interaktionen på 

förskolan. En pedagog berättar att barnen får vara lärare i sina förstaspråk, vilket gör dem 

till den kunniga parten, medan pedagogerna hamnar i en inlärningssituation.  Tre av 

pedagogerna uttrycker det så här: 

Ja det blir så vi har ganska öppet klimat hos oss. Alltså, jag tänker att språk överlag 

kommer in mycket vid matsituationer, man säger vatten eller mjölk på olika språk 

och lite så där, kanske nån frågar vad fisk heter på spanska? Men jag vet inte, är det 

nån här som vet? Så får man in kanske nån som vet, oftast spansktalande som har 

koll på det. Eftersom jag pratar engelska vi har engelskspråkiga barn som känner 

bekväm att prata engelska med mig så där när de inte kan och så […] Jag tycker det 

är jättekul just med den flicka som lärde mig jag tycker om dig på arabiska, jag 

tycker det är jätteroligt. Att just man kan utbyta kunskap sinsemellan, liksom att man 

frågar varandra just det här […]  

  

Vi interagerar ofta med varandra, till exempel vid måltiden så kan vi lära oss olika 

maträtter, mjölk och vatten och sådant saker på olika språk. Vi räknar. Det klassiska 

är att man räknar på alla språk, men att en svensk spansktalande kan säga att jag 

vill ha mjölk på spanska. De vill gärna kunna varandras språk. Ska säga också och 
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det är helt legalt att kunna säga om ni sitter hemma och ska äta köttbullar och 

potatismos hur säger du hemma hos dig liksom. Och de säger med glädje. [..]alla 

vill visa sina kompetenser på nåt viss, det är härligt. […] Barnen brukar säga till 

mig “nej du säger fel” … “du får ju träna mig” brukar jag säga, “så att jag säger 

rätt”. De får ju vara lärare i det här och det blir en lek ofta faktiskt  

  

Ja det gör dom ju, det gör dom ofta och sen vi har ett barn hos oss […] Han pratar 

väldigt mycket med oss, men även blandat med engelska för det har dom också 

hemma. Och man förstår ingenting, men han pratar på och vi försöker förstå 

varandra. Det är helt fantastisk, Jag önskar att jag kunde förstå vad de sa, Jag tycker 

att det är fantastiskt. Vi försöker använda tecken som hjälp; att man ska sitta du vet, 

och “nu ska vi äta”, och vi pratar om färger och så … man hittar ju rätt till slut. 

 

I pedagogernas utsagor kring flerspråkiga interaktioner på barns initiativ framgår att 

pedagoger uttrycker att de interagerar mycket med varandra på olika språk, samt att 

flera språk kommer in på ett naturligt sätt. 

7.2 Pedagogers användande av andraspråk i interaktion med 
barnen 

Tre av sex pedagoger berättar att de använder sig av de andraspråk de behärskar i 

interaktionen med barnen, men att de också kan använda några ord eller fraser som de kan i 

olika språk. De menar att det är normalt att växla språk, och att det är lärorikt för alla barn.  

De menar att de barn som kan dessa språk tycker att det är roligt när någon frågar. Den ena 

pedagogen berättar också att det är viktigt att få höra att till exempel röd penna kan kallas 

rouge på ett annat språk, men att det naturligtvis är lättare att använda sig av det språk som 

man själv behärskar. Pedagogen menar att hon inte kan kommunicera på alla språk som finns 

i barngruppen, men att hon kan visa intresse genom att fråga vad olika saker heter.  En annan 

pedagog menar att dessa interaktioner och upplevelser är någonting som barnen alltid 

kommer att ha med sig i sina ryggsäckar. Tre av pedagogerna beskriver användande av 

andraspråk i interaktion med barnen på följande vis: 

  

Ja det gör jag. Engelska använder jag ofta, och sen använder jag också vissa språk 

som spanska ord. Det försöker vi göra, och för att det blir kunskap för andra barn. 

Att man hör det här…Till exempel kan jag fråga vad en röd penna heter på spanska, 

eller att man får höra andra språk, att allt är inte bara rött utan det kan vara rouge 

att det kan vara allt möjligt liksom. Så det försöker vi göra, eller det försöker jag 

göra, men det gör vi allihopa på olika sätt. Sen är det ju alltid lätt när man använder 

språk som man själv kan. Dock att jag inte kan konversera på de andra språken, men 

jag kan vissa sånger och verb. Jag kan fråga vad mössa heter, såna ord.  Det är 
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utvecklande och bra, de barnen som kan det språket tycker att det är roligt och andra 

barn lär sig liksom. 

  

Å ja, vi blandar väl vilt om det går. Alltså det är legaliserat. Vi pratar om språk som 

man pratar om färger, alltså att man plockar ner dom på bordet på nåt vis, i den 

mån det går […]  Jag tycker att det är jätteroligt med alla språk. 

  

Ja men det gör jag som sagt. Engelska blir det mycket. Jag har barn som pratar 

engelska och jag älskar själv att prata engelska, jag tycker det är jättekul, så för mig 

blir det automatiskt. Jag blandar mycket. Jag slänger in engelska ord, sen säger jag 

nån mening på svenska. Det blir så liksom […] Jag tycker det är jättekul. De tar 

verkligen till sig och jag bjuder på mina få suomen kieli ord som jag kan lite så där 

[…] De snappar upp direkt liksom, och då använder de tillbaka nån gång så där. 

Det är jättehärligt, det är en rolig grej. Det är nåt som de tar med sig när de växer 

upp. Det är nånting som de har alltid kvar. 

 

Av det pedagogerna berättar framgår att de använder de språk de behärskar i interaktion 

med barnen, men också att de visar intresse när barnen uttrycker sig på ett språk de inte 

själva kan. 

Analys 

Kultti och Pramling (2018) beskriver att kodväxling handlar om flerspråkiga interaktioner i 

en lokal miljö (s. 39). Språkväxling ses som en resurs för att utnyttja den egna språkliga 

förmågan. Bland förskolebarn syns kodväxling som ett tecken på en ökad förståelse för 

språkkompetens, samhörighet och kreativitet (Kultti, 2012, s. 54). Vidare beskriver Kultti 

och Pramling (2018) att lärarens kunskap och färdigheter i några förstaspråk och 

majoritetsspråk var en förutsättning för att föra en diskussion på olika språk. Genom sin 

språkanvändning förmedlade läraren sociala skäl för att växla språken (s.48). Detta är något 

jag uppfattade utifrån pedagogernas berättelser om hur de upplever flerspråkiga interaktioner 

i förskolan. De använder sig av de språkkunskaper som de har för att främja flerspråkiga 

interaktioner. Detta underlättar för barnen vad gäller att våga använda de språk som de 

behärskar. Även Skans (2011) beskriver i sin forskning att interaktionen mellan barnen och 

pedagoger sker både på svenska och barnens modersmål, men att växling mellan olika språk 

oftast sker i stor barngruppsaktiviteterna. Detta för att de flesta pedagoger är med och kan 

barnens språk (s.92). Detta är något som pedagogerna i mina intervjuer återkommer till, de 

flesta pedagogerna nämner matstunden som ett tillfälle där flerspråkiga interaktioner oftast 

återkommer. Säljö (2015) beskriver att i interaktion med andra människor tar man del av 

andras erfarenheter och kunskaper, vilka man kan omvandla och göra till sina egna. Vidare 

poängterar Säljö att man lär sig genom att interagera med varandra utan att själva situationen 

i sig är organiserad för lärande (s. 95). Utifrån pedagogernas berättelser tolkar jag det som 

att under dessa interaktioner både pedagoger och barnen approprierar varandras 
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språkkunskaper och gör dem till sitt egna när de använder dem i interaktioner med varandra. 

Säljö (2014) hävdar att den närmaste proximala utvecklingszonen kan ses som en stöttning 

eftersom individen befinner sig i olika utvecklingszoner (s. 122–123). Det här är någonting 

som jag uppfattar utifrån pedagogers berättelser, dvs att både pedagoger och barnen verkar 

stötta varandra. Genom att fråga barnen vad olika saker heter på deras modersmål görs 

barnen till mer kunnande parter. När pedagogerna använder sig av andra språk i interaktion 

möjliggörs också att barnen lär sig nya ord på olika språk. Norling och Sandberg (2017) 

visar att förskollärare poängterar vikten av pedagogens förhållningssätt till språk och hur 

man använder det. Förhållningssättet handlar om att de uppmuntrar och lär sig tillsammans 

med barnen, vilket gör att flerspråkighet blir en del av verksamheten inte något som 

återkommer vid ett visst tillfälle. Studien visar att personalen talar olika språk och att detta 

gynnar alla barn även de som är enspråkiga. Eftersom de lär sig av varandra olika ord i olika 

språk (s.38–39, s.42–43). 

Här kommer jag att redovisa utsagor från pedagogerna som inte upplever flerspråkiga 

interaktioner.  Två av de intervjuade pedagogerna menar att flerspråkiga interaktioner från 

barns initiativ återkommer väldigt sällan.  Den ena pedagogen menar att barn vet att hon inte 

kan deras språk, men att hon inte säger att de måste prata svenska för att hon ska förstå, utan 

att hon visar intresse och frågar vad det betyder. Detta för att bekräfta barnen och uppmuntra 

dem att prata sitt språk så att hon kan lära sig. Pedagogen beskriver det så här: 

 

Väldigt sällan ska jag säga, om jag inte erbjuder det och det är engelska då som jag 

kan prata. Jag kan säga vissa ord på spanska, så att man kan säga det till det barnet 

då. Jag tycker det är väldigt sällan det är svenska som de pratar här” […] 

Den andra pedagogen beskriver vidare  

 

Ja, men inte så mycket för de vet att jag inte kan deras språk. Jag jobbar på en 

avdelning för tre till fem år. Men det kan uppmärksammas på annat vis, jag pratar 

inte deras språk, men de kan ibland prata med mig. Alltså jag svarar på svenska men 

sen kan jag fråga och visa mitt intresse på ett annat vis. Jag kan fråga vad ordet 

betyder. Jag visar att jag är intresserad av deras språk även om jag inte kan prata 

det själv. Jag visar mitt intresse alltså, jag säger inte att “nu får du prata svenska 

för jag förstår inte” utan att jag frågar “vad betyder det?”. “Vad bra att du pratar 

så att jag får lära mig” Att man visar och är positiv. 

 

Citaten ovan visar att flerspråkiga interaktioner förekommer väldigt sällan. Den ena av 

pedagogerna visar dock en positiv attityd genom att uppmuntra barnen att använda mer än 

ett av sina språk.  
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De två följande pedagogerna berättar att interaktionen med barnen på andra språk än svenska 

återkommer väldigt sällan och att det är svenska som barnen ska lära sig. Exempelvis en av 

pedagogerna berättar att hon måste visa att svenska är det viktigaste språket, och att om till 

exempel föräldrar pratar svenska med barnen så sänder de signalen att svenska är det 

viktigaste språket för föräldrarna själva.  Därför måste föräldrarna vara förebilder för barnen 

genom att prata sina språk med dem. Detta signalerar att det språk som talas i hemmet är 

viktigt.  

 

Väldigt sällan ska jag säga om jag inte erbjuder det och det är engelska då som jag 

kan prata med. Eller jag kan säga vissa ord på spanska så att man kan säga det till 

det barnet då, jag tycker det är väldigt sällan det är svenska som de pratar här. Jag 

kan inte bara blanda språket med barnen [...] jag måste visa att svenska är viktigast 

språket för mig […], det är ungefär som en förälder som pratar bara svenska då 

märker barnen att svenska är viktigast språk för föräldrar och det är därför föräldrar 

måste fortsätta med sitt språk. 

 

Nej det är svenska och det är det vi ska lära ut till barnen, man kan ta vissa ord om 

vi har nytt barn till exempel då kan jag säga engelska ord till det barnet bara för att 

få med det jag vill att barn ska göra eller göra tillsammans. Men det är mest svenska 

det är det vi ska fokusera på. 

  

Det pedagogerna berättar, visar att andra språk än svenska inte används i interaktion med 

barnen. Pedagogerna menar att det är svenska barnen ska lära sig och att det är det de behöver 

träna på.  

En av de intervjuade pedagogerna berättar att barnen vet att pedagoger inte kan deras 

språk, men att hon inte säger till barnen att de inte får prata sina modersmål, utan att hon 

visar intresse och frågar vad ord betyder och uppmuntrar barnen genom att säga att det är 

bra att de kan prata så att hon kan lära sig. Vidare menar hon att hon har försökt att interagera 

på spanska med ett spansktalande barn och att responsen inte blev positiv, barnet tittade bort. 

Pedagogen berättar att hon ville visa att hon kan barnets språk och trodde att barnet skulle 

bli glad att höra att hon kan barnets språk. Vidare berättar pedagogen hur det kändes för 

henne när barnet vände sig bort – hon berättar att det inte kändes bra och hon tänkte att det 

kanske inte är alla barn som vill använda sina språk på förskolan. Hon har också två 

engelsktalande barn på förskolan, där det ena barnet gärna vill prata engelska med 

pedagogen medan det andra barnet inte vill göra det.  

 

Nej men en gång har jag pratat spanska faktiskt, och jag försökt lite […] Jag kan 

inte så jättebra spanska men jag kan lite grann. Jag tänkte att jag kan visa att jag 

kan prata ditt språk men den reaktionen jag fick att barnen tittat bort och ville inte 



 

24 

 

att jag ska prata spanska. Då räknade jag på spanska och använde enkla meningar 

för att visa att jag kunde.  Kanske var min tanke inte att prata spanska med barnen, 

men bara att visa att “jag kan ditt språk lite grann”. Men nej, det blev inge positivt, 

Barnet tittade bort och liksom knäppte med munnen. Jag trodde och tänkte “å du blir 

jätteglad när du hör att jag kan ditt språk”, men nej inte här på förskolan […]     Jag 

blev lite snopen faktiskt och började reflektera över att alla kanske inte vill. Tanken 

är god, man tror att nu vill du att jag ska prata ditt språk, men det är inte säker att 

de vill bli beblandas med det när de är här. Vissa vill det, det är så olika. Det gäller 

att utgå på individnivå. Likaså faktiskt på engelska. Ibland sjunger vi på engelska, 

men ett barn som är engelskspråkigt, det blir så här “nej inte sjunga på engelska”. 

Sen är det också olika mellan olika barn. Alltså vissa barn vill. Vi har ett annat barn 

som pratar engelska också. Han förstår inte svenska. Han pratar gärna engelska. 

Det är olika. Det gäller att läsa av. 

Utifrån ovan berättelse framgår det att alla barn inte tycker om att höra sina språk i 

förskolan utan att man måste utgå från varje individ. 

 

Analys 

Ladberg (2003) poängterar att det är stor skillnad på att vara flerspråkig i enspråkig miljö 

jämfört med att vara det i flerspråkig miljö. När flera språk uppmuntras och ses som 

värdefullt, blir det naturligt för barn att använda sina språk.  Däremot i en enspråkig miljö 

blir flerspråkighet något mödosamt (s.31). Detta kan jag se i mina intervjusvar, pedagogers 

upplevelser om flerspråkiga interaktioner från barns initiativ. Detta tolkar jag som att det 

kan bero på att flerspråkighet inte lyfts upp som kommunikativa resurser i barngruppen. 

Säljö (2015) hävdar att i ett sociokulturellt perspektiv är språk och språkutveckling mycket 

viktigt. Författaren menar att kommunikation som sker via tal och andra uttrycksformer 

innebär att barnet ingår i en social gemenskap med normer och värderingar (s.94). Att barnen 

inte använder sig av andra språk i interaktionen med pedagoger tolkar jag som de upplever 

svenska språket som norm, att det inte är tillåtet att prata andra språk än svenska i förskolan. 

Det jag finner mest intressant är de pedagoger som inte använder sig av andra språk i 

interaktionen med barnen är de som har mindre upplevelser av flerspråkiga interaktioner från 

barnens initiativ. Vilket jag tolkar som att barnen agerar som pedagoger gör. Carlsson och 

Bagga -Gupta (2006) studie visar att undervisningen utgår ifrån enspråkig norm och att stöd 

i barnens förstaspråk saknas i dessa sammanhang (s. 208). Även Ljunggren (2013) beskriver 

i sin avhandling att barnen uppmuntras att kommunicera på svenska i första hand även av de 

pedagoger som talar deras modersmål (s.121, 122).  

7.3 Situationer i vilka pedagogerna inte var nöjda med hur de 
bemötte barnen 

Återkommande i intervjuerna är att pedagogerna upplever att det är en utmaning att hantera 

de situationer som uppstår då barnen inte kan kommunicera med pedagogerna. Då kan 
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pedagogerna använda sig av tecken. Dock anser de att det är viktigt med talspråk. 

Pedagogerna känner sig hjälplösa när de inte kunde förmedla någonting till barnen. En av 

pedagogerna beskriver det så här: 

 

 

Det är ju senast nu de här två flickorna som pratar och pratar, men jag förstår 

ingenting, och jag har ingen att fråga. Då blir det ju så att man svarar på svenska, 

men det är inte säkert att jag svarar på det de säger. När de är ledsna så kör man 

mycket med det här med kramar och säger att mamman kommer klockan två, eller 

“kom ska vi kramas”. Sen kör man tecken då, men man känner sig inte nöjd när man 

inte kan förmedla nånting. Men det finns inte något språkstöd, och då lär man ju 

försöka hela tiden och ta teckenspråket och visa, men det är ju viktigt med talspråket, 

så man känner sig inte nöjd. Sen kan jag faktiskt tycka att vi kanske allmänt i 

arbetslagen har haft krav på barn, till exempel samlingar, om man tänker genom 

åren att “nu ska alla sitta och lyssna”. Kan de inte vårt språk så förstår jag att det 

är inte så roligt att sitta på en samling och lyssna i 20 minuter.  Att vi har de kraven 

att “nu ska du sitta och lyssna”. Det kan jag känna att man har gjort lite tokigt. Man 

kanske hade en tanke då att “oh det här barnet har svårt att sitta och vila och 

koncentrera sig”, men att det handlar helt enkelt om att det inte är det som är 

problemet, utan att problemet var att de inte förstod vad vi sa.  

 

   

Följande pedagog berättar att hon känner sig otillräcklig ibland eftersom hon endast är 

bekväm med att kommunicera på engelska, men att hon önskar kunna alla språk. Hon 

berättar att hon gärna vill kommunicera med de andra barnen också men att på grund av 

kunskapsbrist i de flesta språk hindrar det henne att få in dessa språk på den mån hon önskar. 

Vidare menar hon att dessa språk faller undan men att hon kan påverka det genom 

användandet av olika material som böcker eller genom att ta hjälp av andra kollegor som 

kan dessa språk.  

 

Alltså det är det här med kompentens som blir… Man skulle önska att man kunde 

prata alla språk i hela världen. För att jag är mest bekväm med engelska, några ord 

på spanska, kanske nåt ord på tyska lite så där. Alltså det skulle bli kul att få fram 

de här minoritetsspråken mer, och där kan jag känna mig lite otillräcklig ibland. 

Man vill så gärna nå ut till dem också men jag vet jag kan prata med dig också det 

är inte bara självklar ” engelska ” liksom. Jag vill kunna ett ord på kirundi liksom, 

på det sättet är det synd för de faller liksom, de faller undan och det vill inte jag. 

Men brist på min kompetens […]  Det är tråkigt, för man vill lyfta alla liksom, lika 

mycket. Att jag inte kan prata för jag lyfta upp dom på ett annat sätt genom sagorna, 

alltså vi får lyfta på de sätt vi kan. Alltså vi tar till de kompetenser som finns. Vi har 

kollegor på andra avdelningen som kan arabiska och lyfta fram dem på det sättet, 

fråga och tar hjälp av varandra och så i huset tänker jag. 
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Analys   

 

De flesta pedagoger uttrycker att de var missnöjda när de inte kunde kommunicera med 

barnen. De använder sig av andra kommunikationsresurser som bilder och tecken men att 

det är viktigt med talspråk. Carlsson och Bagga -Gupta (2006) beskriver i sin studie att 

användning av fysiska verktyg och artefakter är ett sätt att möta barnens begränsade 

språkbruk, samt ett sätt att konkretisera det som uttrycks verbalt på svenska. Dessa verktyg 

ska avbilda och konkretisera verklighet, detta för att underlätta barnens socialisering in i det 

svenska språket. Vidare menar författarna att fysiska artefakter används som en medierande 

länk till det verbala språket. Carlsson med flera beskriver att för dessa förskolebarn fungerar 

vuxna som socialiseringsagenter och språkliga modeller (s. 206, 208).  Det här är något jag 

relaterar till i pedagogers berättelser, att de använder sig av teckenspråk för att kommunicera 

med barnen som inte kan svenska. Men att det är viktigt med det verbala språket och att de 

inte känner sig nöjda när de inte kan kommunicera med barnen. En av Pedagogerna berättar 

att de använder sig av andra språk som de behärskar i interaktion med barnen men att det 

också finns språk som faller undan. Det här relaterar jag till det som Skans (2011) beskriver 

i sin avhandling, att det är problematiskt för de barn vars modersmål inte finns representerade 

bland pedagogerna. Eftersom möjlighet att känna acceptans för modersmålet är svårt att 

uppnå (s. 119).  

 

7.4 Situationen som pedagoger var nöjd med hur de bemötte 
barnen 

En av pedagogerna berättar att hon är kompetent att bemöta andra människor och att alla 

människor behöver bli sedda och hörda, hon menar att hon ser människor och bekräftar dem 

oavsett, vidare berättar pedagogen att det är vårdnadshavarna som skolas in på förskolan och 

om vårdnadshavarna är trygga då är också barnen trygga. Hon menar att vad de försöker 

tänka på är att se varje människa som individ och inte någon som representerar ett visst land 

och visst språk.  

 

Först och främst är det så här med mig att jag inte kan bemöta barn så länge jag 

inte har …deras föräldrar är inte trygg med mig. Det är A och O när barn 

introduceras på förskolan. I min värld är det inte barn som introduceras utan det är 

föräldrar som introduceras, det är föräldrar som ska bli trygga. När de är trygga så 

barnen är trygga också […] Jag vet att jag är kompetent att möta människor, och 

jag ser människor och försöker bekräfta dom oavsett när och hur.  [...] Det vi 

försöker jobba med nu är att vi inte tänka så här att “alla kinesiska är så här”, “alla 

amerikaner är så”. Typisk svenskt. Vi försöker tänka hela tiden att “du är en 

människa som kommer hit och du representera bara dig själv. Du representerar inte 

ett annat land eller ett annat språk […]. 
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Pedagogen berättar att hon brukar fråga föräldrar om basord på deras språk och sedan skriva 

ner hur de betonas på svenska. När hon interagerar med barnen använder hon både svenska 

och barnens förstaspråk. Hon menar att barnen lyser upp när de hör pedagogen säga orden 

på deras språk.  

 

[…] det är viktigt för mig i början när barn börjar att de här basorden som man 

behöver som “jag är törstig”, “jag behöver gå på toa”, alla de här bitarna. Eller 

“kom hit”, “kom till mig” eller många av de här påståendena […] Jag säger både 

på svenska och hans modersmål när jag vill att barn ska komma. Då lyser de upp. 

Det finns trygghetstänk, dels att jag pratar med föräldrar […] har gett mig de här 

och har skrivit ner på svenska hur de låter, hur de ska betonas och så vidare.  Det är 

bra för barnet att få se den kommunikationen mellan mig och hans föräldrar. Det är 

ju det man strävar efter, man måste skola in föräldrar för att de ska bli trygga, plus 

att de känner sig värdefulla för att de kan tillföra nånting. 

   

En annan pedagog berättar att hon upplever att de har börjat få in mer språk i interaktionerna, 

att hon frågar barnen hur man säger hej på olika språk, samt att barnen tycker att det är roligt 

när hon säger fel. Hon visar intresse, och hon menar att det också är viktigt att läsa av barnen 

eftersom det inte är alla barn som vill använda sina språk.  

 

 […] Det är också det här att jag minns flera situationer. Med åren har jag börjat 

fråga barnen mer. Till exempel kan jag fråga “hur säger man hej på arabiska?”. jag 

försöker lära mig, och nu när man har stora barn tycker de att det är roligt, "Nej du 

säger fel så där”. Men jag visar verkligen att jag vill lära mig, att jag har ett intresse 

[…] Det gäller också att läsa av vissa barn som vill inte berätta. Man kan fråga “vad 

heter mjölk på turkiska?” eller på arabiska, så kan vi gå runt så att alla får berätta 

om de vill, så att det inte blir bara ett språk. 

 

Ytterligare en annan pedagog berättar att i barngruppen finns få barn som firar jul och att en 

gång bad hon ett barn att berätta om hans traditioner. Hon berättar att det är viktigt att visa 

intresse och fråga om deras kulturer. Hon berättar att det var ett fint ögonblick att se barnets 

reaktion när han fick berätta om sina traditioner.  

   

Jag har ett bra minne. Det var mycket med prat om julen, och det var ett barn som 

tyckte att det var spännande och så.  Men jag såg ändå att det var lite så där för att 

de inte firar jul hemma. Då frågade faktiskt det barnet “hur firar ni?”. Det var ett 

muslimskt barn. "Ni har nåt som heter Eid” sa jag, men jag vet så lite om det sa jag. 

Kan du inte berätta vad ni gör? Han blev så glad, och han bara lyste. Och så sa jag 

att jag skulle vilja vara med nån gång. "Det låter så himla kul” sa jag. “Skulle du?” 

sa han.  Han bara berättade, och han bara lyste upp när han fick berätta om sina 

traditioner. När jag sa att jag skulle vilja vara med, skulle du? Det minnet sitter kvar. 

Jag har lärt mig att fråga barnen om deras kultur och bakgrund. Det är också 

viktigt.  
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Gällande de situationer i vilka pedagogerna var nöjda med hur de bemötte barnen visar på 

att det är viktigt att kunna några basord i barnens språk, samt att visa intresse för både 

barnens språk och traditioner.  

 

Analys   

 

Håland Anveden (2018) beskriver att det krävs ett interkulturellt förhållningsätt för att stödja 

flerspråkiga barn i förskolan. Detta innebär att vara medveten om att barnen har med sig 

olika erfarenheter från det sociala och kulturella sammanhang de har vuxit upp i (s. 30). Det 

är ett förhållningssätt där olikheterna är berikande. Det bygger på tanken att alla är olika men 

lika på samma gång (Skans, 2011, s. 17–18, 40). Utifrån det här kan jag relatera till 

pedagogernas berättelser. En pedagog menar att hon är kompetent att bemöta människor och 

att alla människor behöver bli sedda och hörda, samt att de på hennes förskola utgår ifrån 

individen, det vill säga att en människa representerar sig själv och inte ett land eller språk. 

Samtliga pedagoger betonar vikten av att visa intresse för barnen och ställa frågor till dem. 

Det här kan relateras till Säljö (2014) som betonar att det är vid praktiska och kommunikativa 

samspel som människor lär sig. Via språket kan man dela kunskaper och erfarenheter samt 

utbyta informationer eller fråga varandra i samspel med andra människor (s.105, 34).  En av 

pedagogerna berättar att det är viktigt för henne att kunna basbegrepp när det är ett nytt barn 

i förskolan. Jag tolkar det som Skans (2011) beskriver i sin observationsstudie, att pedagogen 

växlar mellan svenska och bosniska, vilket visar att båda språken behövs. Genom att växla 

mellan svenska och förstaspråket ges barnen möjlighet att lära sig nya begrepp på båda 

språken. Vilket också är ett sätt för pedagoger att försäkra sig om att barnen förstår innehållet 

(s.99, 106).  

 

7.5 Tror du att barnen känner att deras språk förutom svenska har 
plats här på förskolan? 

En pedagog menar att de på hennes förskola har stort intresse av andras språk och att de 

försöker också få stöd från vårdnadshavare och familjerna. Hon menar att det är pedagogens 

skyldighet att lyfta fram olika språk och visa intresse samt att visa för barnen att det de har 

är unikt.  

 

Det tror jag. Vi har verkligen genuint intresse av andra språk, vi tycker att det är 

roligt och frågar föräldrarna ofta, försöker få stöd av föräldrarna och familjen med 

vissa ord […]. Det blir våra skyldigheter eller våra möjligheter att förmedla till 

barnen att det här är något unikt som du har. Det är helt fantastiskt att du kan göra 

dig förstådd på tre olika språk, men att man alltså att vi lyfter det fram, att man är 

intresserade av det […] 
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En annan pedagog berättar att hon tror att barnen känner att deras språk har plats i förskolan. 

Till exempel har de en tavla från Ikea på matbordet med olika namn på mackor på olika 

språk. Pedagogen menar att de försöker så gott de kan, och att de skulle kunna göra lite mer, 

men att det finns okunskap bland pedagoger även om man har jobbat länge i ett 

mångkulturellt område.  

 

Ja jag tror faktiskt det men […] Hos oss har vi en liten sån här tavla från Ikea på 

matbordet där vi har namn på ordet macka till exempel på olika språk. Där känner 

barnen att de har plats. Om jag säger “vill du ha robez?” så får de plats. Men vi kan 

inte allas språk, det är det som är nackdelen. Vi försöker så gott det går[..]. Det är 

inte lätt, utan man får göra på det sätt som är minst dåligt […] Jag tror vi skulle 

kunna göra mycket mer för att lyfta deras språk, men jag tror att det finns mycket 

okunskap hos oss pedagoger trots att man har jobbat länge i ett mångkulturellt 

område […]  

 

En annan pedagog berättar att det beror på pedagogers kompentenser, hon menar att de 

språken som pedagoger behärskar har mer plats men att det finns också språken som faller 

bort. Hon uttrycker det så här:   

 

Ja och nej som sagt det beror på kompetenserna, vi har arabiska pedagoger här i 

huset, vi har spansktalande, vi har engelska, men sen har vi så mycket språk som jag 

tror faller bort […].  

 

Den här pedagogen menar att de försöker att likställa alla språk:  

 

 Jag hoppas det [...]in hos oss vi försöker legalisera alla språk, och även de språk 

som inte finns. Vi pratar ”goginonororora” till exempel. Men liksom, det är roliga 

lekar som man kan ha. Så det är nåt som jag har alltid strävat efter […]  

 

Två pedagoger berättar att de inte tror att barnen känner att deras språk har plats på förskolan, 

de menar att det enda man kan se är "Välkommen!” eller "Hej!” på olika språk.  

 

Nej om jag ska vara ärlig så tror jag inte det. Vi jobbar inte mycket här med 

flerspråkighet så […] kanske du kan se välkommen på vissa språk, hej på olika språk, 

men det är det du ser […] Jag tycker inte att det syns särskilt bra. Det skulle synas 

mycket mer man skulle kunna jobba mycket […] 

 

Nej så tror jag inte […] kanske du kan se välkommen och hej på vissa språk. Det 

finns ingenting med det här att barnens namn står på olika språk, ”så här skriver vi 

hemma hos mig mitt namn”, så har vi inte […] 
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Det pedagogerna berättar visar att en del pedagoger tycker att barnen känner att deras språk 

har plats i förskolan, men att det också beror på pedagogernas kompentenser inom språken 

ifråga.  Språken som pedagoger behärskar har mer plats jämfört med de andra. Det visar 

också att några pedagoger inte tycker att barnen känner att deras språk har plats på 

förskolan.     

  

 

Analys 

 

Skans (2011) beskriver i sin avhandling att pedagogerna som deltog i studien arbetar mycket 

med att skapa en delaktighet och acceptans för alla barnen i gruppen. Detta med hjälp av 

olika strategier, något som ökade möjligheten för barnen att använda alla sina språk. Till 

exempel genom att lyfta upp olika högtider i barngruppen, sagoböcker på olika språk, skivor 

med sagor på olika modersmål och skyltar skrivna på barnens olika språk (s. 118).  Detta 

menar jag ligger i linje med olika strategier som pedagogerna i min studie lyfter fram som 

ett sätt att synliggöra flerspråkighet i förskolan. En pedagog i min studie beskriver att de 

språken som pedagoger behärskar har mer plats i verksamheten. Vilket jag tolkar som Skans 

(2011) beskriver att det är problematiskt för de barn vars modersmål inte finns 

representerade bland pedagogerna, eftersom möjligheten att känna acceptans för sitt 

modersmål därmed var svårt att uppnå (s. 119).   

  

7.6 Hur skulle du vilja utveckla ert arbete med flerspråkighet?  

Samtliga pedagoger lyfter upp samarbetet med föräldrar som viktigt, de flesta menar att man 

kan bjuda in vårdnadshavare eller släktingar att komma till förskolan och läsa sagor eller 

böcker för barnen. De menar också att man kan använda digitala resurser för att få in mer 

sagor, som att exempelvis använda sig av QR koder, men också att det är viktigt att visa 

intresse och visa att alla språk är lika värda. Två av de deltagande pedagogerna uttrycker 

detta på följande sätt:  

   

Vi jobbar verkligen med att synliggöra språk och visa intresse för språk med det här. 

Vi har börjat mycket med QR koder med sagor på andra språk, vi lånar böcker på 

andra språk, visar alfabet på olika sätt lite så där. Vi lyssnar på sånger och musik 

[…]. Och jag kan inte jobba med språk på ett annat sätt än att visa intresse och 

nyfikenhet med min baskunskap, för jag äger inte förmåga att lära ut språk men 

enstaka kan jag försöka med liksom, fortsätta hitta musik, alltså tänka lite brett hela 

tiden […]. 

   

Vi håller på med nåt som heter läslyftet. Vi ska få barnen mer delaktiga i hela läs ... 

men alltså att få in språket så som vi håller på med digitala QR-koder, sagor och 

litteratur från bibliotek. Det är fantastiskt vad som finns på bibliotek bara. Man kan 
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bara gå och hämta in alla möjliga språk. Alltså, det är lite svårt att få till en lite 

snygg hörna eller hur man väljer lägga upp det. […] Just digitalt finns det så mycket. 

Man kan göra mycket liksom. Man kan använda sig av mycket saker som jag skulle 

vilja få in, men det gäller att hitta det. Det är inte heller lätt att hitta liksom, hitta en 

saga på pashto till exempel, det var ingen lätt grej liksom […]. 

   

En annan pedagog berättar att man kan bjuda in släktingar eller vårdnadshavare att delta i 

verksamheten och läsa böcker eller berätta sagor för barnen. Vidare menar pedagogen att 

man också kan uppmärksamma ett land i taget, kultur eller maträtter. Hon berättar att man 

behöver mer kunskap och att man som pedagog behöver vara mer påläst, om man har jobbat 

länge i mångkulturellt område tror att man gör rätt. Hon berättar att vissa pedagoger arbetar 

så att barn med flera språk ska lära sig svenska vilket är som hon uttrycker bra, men att det 

enligt henne förminskar barns identitet. Hon menar att vad hon vill utveckla är att inga barn 

ska känna sig förminskade på grund av sitt språk  

                                                       

[…]  bjuda in föräldrar farbror eller mormor.  Nån som har möjlighet att komma och 

läsa en bok, berätta sagor på sitt språk, och helst att man får in alla språk då så att 

inte nån blir utanför. Så uppmärksamma kanske genom att prata om ett land i taget, 

eller ett lands kultur.  Vi får in maträtter och traditioner genom att man jobbar med 

det automatiskt så att alla får känna att nu är det till exempel somaliska i någon 

vecka eller några månader. Det är lite mer så just med hemspråk att det är viktigt 

att man pratar med språkstöd, att man får in det, att det är viktigt.  Det är svårt för 

det finns inte språkstöd för alla språk heller. Ibland står man där och har varken 

språkstöd eller tolk. Man får prata med kroppen, och det går ju. Barnen lär sig 

snabbt, men det är en trygghet att ha det på sitt språk, speciellt när man får in 

rutinerna.  Jag tror att vi har kommit långt i förskolorna, men jag tror att vi behöver 

vara ännu mera […] få mer forskning, bli mer pålästa om hur vi ska jobba. Jag tror 

om man har jobbat länge i ett mångkulturellt område så tror man att man gör rätt. 

Men erfarenhet är inte alltid beprövad erfarenhet, utan man behöver lite 

vetenskaplig forskning om hur man ska jobba.  Jag tror att det lever kvar att vissa 

pedagoger tänker att barnen ska lära sig svenska.  Tanken är god, men det 

förminskar deras identitet. […] att inget barn ska känna sig förminskade för att de 

har ett annorlunda språk. Då kanske inte det tillhör de stora, det är där jag vill 

komma.   

   

På frågan hur pedagogerna vill utveckla sitt arbete lyfts upp olika strategier för att inkludera 

flera språk i förskolan. De flesta pedagoger lyfter upp samarbete med vårdnadshavare som 

viktigt.  De vill likställa alla språk så att inget barn behöver känna att deras språk är mindre 

värt.  
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Analys  

 

Mitchell och Bateman (2018) beskriver i sin forskning att genom att uppmärksamma barnens 

kulturella identitet ges de möjlighet att fundera över vilka de är genom de ord som de 

använder. Detta gör barnen till mer kunniga och lärande parter, det resulterar i att man 

uppmärksammar de kunskaper som barnet har med sig till förskolan. Detta gör också att 

barnet uppfattar hemspråk som viktigt, vilket förstärker barnets identitet (s.75, 77). Flera av 

pedagogerna i min studie berättar att för att kunna få in flera språk i förskolan krävs det som 

Ljunggren (2016) hävdar i sin forskning, nämligen att bästa sätt att möta de flerspråkiga 

barnen är att involvera vårdnadshavarna i verksamheten. Genom att samarbeta med 

vårdnadshavare skapas en känsla av gemenskap där båda parter samarbetar för att utveckla 

barnens språk. Vidare beskriver författaren att genom användandet av digitala verktyg ges 

möjlighet att ta med barnens språk från hemmiljö till förskolan (s. 609, 611). Pedagogerna i 

min studie lyfter fram användandet av QR-koder, Youtube, låna böcker på olika språk och 

så vidare. Skaremyr (2014) beskriver i sin forskning att det är viktigt att värdera barnets 

förstaspråk och hemkultur. Vidare beskriver författaren att tillgång till kulturella artefakter 

har stor betydelse för flerspråkiga barn, det möjliggör för barnen att kunna uttrycka sina 

kulturella kunskaper i lek (s. 22). Även Skans beskriver i sin forskning att pedagogerna som 

deltog i hans studie att de arbetar mycket med att skapa en delaktighet och acceptans för alla 

barnen i gruppen. Detta genom att lyfta upp olika högtider i barngruppen, sagor på olika 

språk och så vidare. Författaren beskriver att pedagogerna använder sig av andra språk för 

att visa att det är accepterat att prata olika språk. Genom att inkludera olika språk i 

verksamheten skapas en flerspråkmiljö där alla är delaktiga (s.118). Detta menar jag ligger i 

linje med vad pedagogerna i min studie lyfte fram som viktigt.   
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   8. Diskussion och konklusion 

I följande kapitel diskuterar jag studiens resultat i förhållande till syfte och 

forskningsfrågorna. 

8.1 Diskussion       

      Min studie syftar till att undersöka flerspråkiga interaktioner i förskolans dagliga verksamhet 

samt undersöka vilka möjligheter det finns att inkludera flera språk i förskolan. 

      De forskningsfrågor som jag har valt att utgå ifrån är ”Hur upplever pedagoger de 

flerspråkiga interaktionerna mellan dem själva och barnen som uppstår i förskolans dagliga 

verksamhet?” och ”Hur kan man arbeta för att inkludera flera språk i förskolan?”. I studien 

deltar både förskollärare och barnskötare. Med utgångspunkt i mina teorier visar resultat att 

de flesta pedagoger uttrycker att de använder sig av de språken som de behärskar i 

interaktionen med barnen. Kultti och Pramling (2018) beskriver att kodväxling handlar om 

flerspråkiga interaktioner i en lokal miljö (s. 39). Vidare beskriver Kultti (2012) att 

språkväxling ses som en resurs för att utnyttja den egna språkliga förmågan. Bland 

förskolebarn syns kodväxling som ett tecken på en ökad förståelse för språkkompetens, 

samhörighet och kreativitet (s.54). Vissa pedagoger i föreliggande studie menar att de visar 

intresse och uppmuntrar barnen att prata sitt modersmål. De menar också att det är lärorikt 

för alla barn eftersom alla barn lär sig nya ord eller begrepp på olika språk. Några pedagoger 

berättar att det är normalt att använda sig av olika språk i deras verksamhet. Detta möjliggör 

för barnen att växla mellan svenska och sitt modersmål. Utifrån min tolkning handlar det om 

att pedagogerna har ett intellektuellt förhållningssätt, vilket gör att pedagoger tar tillvara på 

barnens tidigare erfarenheter och kunskaper (Håland Anvenden, 2018, s. 30). Några 

pedagoger berättar att vissa språk faller undan eftersom de själva inte har kunskap i alla 

språken på förskolan. I Skolinspektionens granskning (2017) visar resultatet att bristen på 

barnens språk upplevs som ett stort hinder för pedagoger eftersom de upplever att de inte 

kan arbeta med språk som de själva inte behärskar (s.15). Min studie visar att vissa 

pedagoger skapar möjligheter och uppmuntrar till flerspråkiga interaktioner. Larsson (2013) 

beskriver i Förskoletidningen att pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse för 

barnens användning av modersmålet i förskolan. Det krävs att vuxna ser, bekräftar och är 

intresserad av att barnen är flerspråkiga. Detta gör att det blir naturligt för barnen att använda 

och blanda alla sina språk. En del barn behöver mer tid och uppmuntran för att våga använda 

sitt modersmål bland kamrater och pedagoger (s. 28). Skans (2011) beskriver att 

pedagogerna använder sig av sina egna modersmål som stöd till barnen. Detta för att visa att 

det är accepterat att prata olika språk. Genom att inkludera olika språk i verksamheterna 

skapas en flerspråkig miljö där alla kan känna sig delaktiga. Vidare beskriver författaren att 

det är problematiskt för de barn vars modersmål inte finns representerade bland 



 

34 

 

pedagogerna. Eftersom möjligheten att känna acceptans för modersmålet är svår att uppnå 

(s. 70, 118–119). Resultatet i min studie visar att de flesta pedagoger har en positiv attityd 

kring flerspråkighet, vilket jag relaterar till det Calderon beskriver som additiv språkmiljö, 

där barnen ges möjlighet att utveckla båda språken samtidigt (2004, s.24).  

   

En del pedagoger uttrycker att det är svenska som barnen ska lära sig. De berättar att 

flerspråkiga interaktioner återkommer väldigt sällan. Säljö (2015) poängterar att 

kommunikation som sker via tal och andra uttrycksformer innebär att barnet ingår i den 

sociala gemenskapen med normer och värderingar. Barn föds med en förmåga att 

kommunicera och interagera med andra människor. Detta gör att man lär sig och utvecklas 

genom att samspela med andra och observera hur de besvarar på kommunikativa initiativ 

(s.94). Att barnen inte använder sina modersmål i interaktion med pedagoger tolkar jag det   

som att det är genom det sociala samspelet barnen lär sig vilka normer och värderingar som 

gäller i dessa sociala sammanhang.  Resultatet i min studie visar att de pedagoger som har 

mindre upplevelser av flerspråkiga interaktioner från barnens initiativ, är de som sällan 

använder andra språk än svenska i interaktionen med barnen, vilket jag relaterar till det 

Ladberg (2003) hävdar, nämligen att barn tidigt lär sig vilka sociala normer som gäller, och 

att om normen är enspråkig kommer barnen att anpassa sig automatiskt (s.53).  

   

Samtliga pedagoger uttrycker att det finns mycket man kan göra för att få in flera språk i 

förskolan. De talar om att bjuda in vårdnadshavare eller släktingar för att komma in och läsa 

sagor eller böcker. De menar att det är viktigt att visa intresse och nyfikenhet. Vidare berättar 

pedagogerna att det finns väldigt mycket att göra med hjälp av digitala verktyg exempelvis 

QR-koder med sagor på olika språk. Vad gäller att samarbeta med föräldrar så framhäver 

Ladberg (2003) att det är viktigt att uppmuntra vårdnadshavare att prata sina språk med 

barnen även i förskolan. Detta då vårdnadshavaren har en tendens att tala svenska med 

barnen på förskolan. Anledning till detta är att vårdnadshavaren tror att modersmål inte 

passar in eller möts med negativa reaktioner (s.169–170). De flesta pedagoger berättar att de 

visar att det är acceptabelt att prata flera språk i förskolan. Dock visar mitt resultat att det 

finns pedagoger som utgår ifrån enspråkig norm – att det är enbart svenska som ska talas i 

förskolan.  
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 8.2 Konklusion 
Studiens resultat visar att de flesta pedagoger har en positiv attityd kring flerspråkiga 

interaktioner. De skapar möjligheter och uppmuntrar barnen att använda sig av sina språk i 

förskolan. Detta har stor betydelse för barnens självkänsla och deras identitet. Resultat 

visar också att pedagoger använder sig av de språk som de behärskar för att visa att det är 

normalt att prata olika språk. Jag ser dock att en del pedagoger inte uppmuntrar 

flerspråkiga interaktioner i verksamheten. En pedagog uttrycker att det är okunskap kring 

hur man ska arbeta med flerspråkighet även om man har arbetat i mångkulturellt område 

många år. Att en del pedagoger fokuserar på att barnen ska lära sig svenska vilket är bra 

men att det påverkar deras identitet. Jag anser att det är viktigt att ha ett förhållningssätt 

som uppmuntrar barnen att använda sig av alla sina språk. Eftersom det är genom 

pedagogers förhållningssätt de normer som gäller i verksamheten förmedlas. Som fortsatt 

forskning på området anser jag att det hade varit intressant att undersöka hur 

vårdnadshavare tänker kring användandet av sina modersmål. Pedagogerna i min studie 

hävdar att det är viktigt att uppmuntra vårdnadshavare att använda sina språk med barnen. 

Vilken tyder på att en del vårdnadshavare föredrar att prata svenska med barnen. Därför 

tycker jag att det är viktigt att intervjua vårdnadshavare för att få fram deras tankar kring 

flerspråkighet. Ytterligare förslag skulle vara intressant att undersöka både barnen och 

pedagoger från samma förskola om hur de upplever flerspråkiga interaktioner, samt 

jämföra resultat för att se om det finns likheter och skillnader.  
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10. Bilagor  

10.1. Bilaga 1. Frågeguide  

 

 

1. Hur länge har du arbetat här? Har du någon utbildning? 

2. Hur ser barngruppen ut med hänsyn till flerspråkighet? Vilka språk talar barnen och 

deras familjer? 

3. Vilka språk kan du och vilken nivå skulle du säga att du ligger på? 

 

4. Händer det att barnen använder sig av andra språk än svenska när de interagerar 

med dig?  

5. I interaktion med barnen, använder du dig av andra språk än svenska?  

 

6. Kan du minnas en situation då du inte var nöjd med hur du bemötte ett barn som 

pratade ett annat språk än svenska?  

7. Kan du minnas en situation då du var nöjd med hur du bemötte ett barn som pratade 

ett annat språk än svenska? 

8. Tror du att barnen känner att deras språk förutom svenska har plats här på 

förskolan?  

 

9. Har du något annat minne av en flerspråkig interaktion med ett barn som du vill 

dela med dig av? 

10. Hur skulle du vilja utveckla ert arbete med flerspråkighet? 
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10.2. Bilaga 2. Följebrev  

 

Hej! 

 

Jag är förskollärarstudent vid Uppsala Universitet, som just nu är inne på utbildningens 

sista termin. Jag heter Anitha Dusabumuremyi och jag arbetar just nu med min 

examensuppsats. Jag har som syfte med min uppsats att undersöka hur pedagoger upplever 

flerspråkiga situationer i förskolan och vill även undersöka vilka möjligheter som finns för 

att inkludera flera språk i er verksamhet. 

 

Jag undrar därför om du som pedagog skulle vilja ställa upp på en intervju och hjälpa mig 

framåt i min undersökning och dela med dig av dina värdefulla tankar och erfarenheter 

kring flerspråkighet. 

 

Intervjun kommer att spelas in så att jag kan gå tillbaka och lyssna igen och skriva ner allt 

för att vara säker på att jag inte ska missa något viktigt. Det är endast jag som kommer 

lyssna på intervjun. Behandlingen av intervjumaterialet kommer att vara konfidentiell, 

vilket innebär att de privata uppgifter du säger som kan identifiera dig som person inte 

kommer avslöjas i mitt arbete. 

 

Allt material som samlas in under samtalsintervjuerna kommer endast att brukas för mitt 

forskningsändamål. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som 

helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. 

 

Är det något mer du behöver veta innan du bestämmer dig för om du vill delta är det bara 

att höra av sig  

 

Anitha Dusabumuremyi: Anitha.Dusabumuremyi.0352@student.uu.se  

 

 Studiens handledare Gabriella Gejard: gabriella.gejard@edu.uu.se  

 

Tack för din tid! 

 

Mvh Anitha Dusabumuremyi  
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