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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet och hur de 

stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten. Frågeställningar är: Hur inkluderas 

flerspråkiga barn i förskolans verksamhet och vilka metoder och verktyg använder 

förskollärare för att utveckla språket hos flerspråkiga barn? 

 
Undersökningens kvalitativa metod för att besvara syfte och frågeställningar gjordes med 

hjälp av intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare utsprida i fyra olika 

kommuner. För att underlätta hanteringen av data spelades intervjuerna in. Datainsamlingen 

har transkriberats och informanternas samtal presenteras genom referat och citat för att stärka 

trovärdigheten. 

 
Studien utgick ifrån den sociokulturella teorin och sociokognitiv teori. Det sammanställda 

resultatet visar att alla förskollärare är medvetna om att miljö har en stor betydelse för barns 

språkutveckling Resultatet visar att intervjuade förskollärarna arbeta med flerspråkighet på 

olika sätt. De stimulera flerspråkiga barn genom att de använder sig av olika verktyg/ redskap 

som exempelvis IPad med QR koder, tvillingböcker, sagopåsar och högläsning för att 

inkludera samt stimulera flerspråkiga barn i verksamheten. De arbetar även medvetet med 

språket i vardagliga verksamheter som samlingen, vid matbordet, mm. 
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INLEDNING 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Borås. Under vår utbildning, 

särskilt under vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi fått tydligare bild av hur viktigt det 

är med språket för flerspråkiga barns språkutveckling för att kommunicera likvärdigt oavsett 

språkmiljö barnet befinner sig i. Under tredje terminen på vår utbildning läste vi kursen Barn, 

kultur och kommunikation i ett förskole didaktiskt perspektiv och även flerspråkighet. Det har 

bidragit till att vi vill fördjupa oss i området flerspråkighet och hur förskollärare arbetar med 

att stimulera flerspråkiga barn. Emellertid spelar egna kunskaper och erfarenheter av 

flerspråkighet stor roll i val av undersökningsområde eftersom vi själva har ett annat 

modersmål än svenska. Tidigare har vi arbetat inom förskolor/skolor och sett hur förskollärare 

arbetar med flerspråkiga barn. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev.2016, s.11) står det bland 

annat att förskolan ska stäva efter att varje barn ”som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska som på sitt 

modersmål”. 

 
Vi förstår att förskollärarens uppdrag innebär att bland annat lägga grunden till ett livslångt 

lärande, utveckla en verksamhet som möter alla barns behov och främja deras språkutveckling 

oavsett bakgrund. I mötet med nyanlända barn på förskolor är det viktigt att hitta arbetssätt 

som integrerar barnen för att skapa möjligheter till att stimulera deras modersmål och samtidigt 

utveckla andraspråket i den dagliga verksamheten. Om vi förskollärare kan stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling och få dem att känna stolthet över sitt modersmål genom 

att uppmärksamma barns erfarenheter och språkkunskaper, bidrar vi till deras 

identitetsutveckling. 
 
SYFTE 

Syftet är att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkighet och hur de 

stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten. 
 
 
Frågeställningar 

1. Hur inkluderas flerspråkiga barn i förskolans verksamhet? 

2. Vilka metoder och verktyg använder förskollärare för att utveckla språket hos flerspråkiga 

barn? 
 
BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring områden som relateras till undersökningens 

syfte. Relevanta begrepp redogörs och som avslut presenteras även teorier om lärande som 

utgör studiens teoretiska perspektiv. 
 
Kommunikation och språk 

Det latinska ordet communicare betyder 'göra gemensamt' och innebär att en person delger 

andra något och att det sker i ett ömsesidigt utbyte (Svensson 2009, s. 11). Svensson nämner 

vidare att samspelet mellan parterna är nödvändigt för att kommunikationen ska kunna fungera 

på ett tillfredsställande vis. Små barn kan kommunicera innan de kan tala, genom joller, 

skrik och blickar. Mänsklig kommunikation är mycket mer än språk menar Ladberg (2003, 

s.81). Språk är först och främst kommunikation, det är själva kärnan i språket. Barn lär sig 

språket  eftersom  de  behöver  kommunicera  med  andra  människor  som  de  har  i  sin 

  omgivning. Dock är inte kommunikation språkets enda funktion, utan det är också̊ ett redskap 
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för tänkandet och lärandet. Det är genom att kommunicera som barn tillägnar sig språk. 

Öhman (2006, s.87) beskriver också att barn använder sig av olika kommunikationsformer när 

de interagerar med varandra. Några av dessa är det verbala språket, kroppsspråket, gester och 

mimik. För att barn ska kunna förklara sina egna idéer och tankar behöver de stöd av en 

medberättare. Det innebär att de behöver en vuxen som lyssnar, bekräftar och stöttar barnet 

vidare i sin berättelse. Emellertid ska den tydliga kommunikationen inte förbises. Tydlig 

kommunikation innebär förmågan att uttrycka tydliga meddelanden och formulera sig så att 

motparten förstår en. Denna förmåga utvecklas inte förrän barn blivit ca tre år och trots att 

barn kan göra sig förstådda för motparten, kan de använda sig utav gester för att förtydliga sin 

kommunikation ännu mer. Inte förrän vid fem-sex års åldern har barn utvecklat 

kommunikationen ytterligare ett steg och gör sig förstådda med hjälp av kognitiva och språkliga 

färdigheter. Tack vare följdfrågor från vuxna kan barn utveckla sin förmåga att inta motpatens 

perspektiv i konversationer. 

Enligt Svensson (2009, ss. 11,21) är språket ett av flera sätt att kommunicera på. Språkets 

form innehåller en mängd byggstenar till exempel ord, orddelar och längre fraser, som utgör 

språkets form. Där ingår fonologi, syntax och morfologi. Vidare förklarar Svensson vad dessa 

begrepp innebär: 

 
• Fonologi är läran om språkljuden. I fonologin studeras hur ljuden fungerar i språket 

och hur de förhåller sig till andra ljud. 

• Syntax handlar om hur ord kombineras till satser och fraser. Det innebär hur orden 

placeras och delas i fraser som i sin tur bildar en mening. Syntax kan alltså ses som 

strukturen i språket. 

• Morfologi är läran om hur ord bildas och böjs, samt deras grammatiska funktion. Det 

innebär att språket består av ord men också av olika böjningar av ord. 

 
Dessa byggstenar utgör språkets form och är viktiga för barns språk- och skriftutveckling. 

Svensson förklarar att språket är den viktigaste och mest utvecklade grundläggande 

egenskapen hos människan. Det innebär att mänskligheten bygger på språket som bildar 

uppfattningar, sociala kontakter samt kunskap Språket hjälper oss att kommunicera, analysera, 

planera, lösa problem, att koda föremål samt underlättar att minnas och uppmärksamma 

omgivningen. (Svensson 2009, s.11) 
 
Barns språkutveckling 

Språkutvecklingen startar redan i magen och innan barnet föds enligt Wagner, Strömqvist och 

Uppstad (2010, s.99). Den utvecklade hörseln ligger som grund för kommande språk, oavsett 

språk då nyfödda kan komma att lära sig vilket språk som helst. När barnet sedan föds känner 

det igen moderns röst och föredrar melodistrukturen i språket som finns i omgivningen. 

Under första halvåret kommunicerar barnet med hjälp av joller och jollret är likartat bland 

spädbarn oavsett uppväxtmiljö. Därefter börjar det lilla barnet leka med rösten vilket 

resulterar i höga skrik. Vid ungefär 7–10 månader går jollret över till mer stavelseliknande 

joller och vanliga ord under denna perioden är till exempel bababa och dadada. 

Kommunikationen mellan vuxna och spädbarn är en viktig del i barns språkutveckling. De 

erövrar språket genom att låtas överösas med språk under hela sin vakna tid. För att barn ska 

få möjlighet att förstå turtagning i samtalen, är det viktigt att vuxna gör pauser, har 

ögonkontakt med barnet och tillåter barnet att kommunicera tillbaka (Lindö 2010, ss. 61–63). 

 
Barn fortsätter att utveckla sitt språk genom att bygga ut språket. De börjar med enkla 

begrepp, ökar sitt ordförråd, sätter ihop korta meningar och meningsuppbyggnaden blir allt 

mer riktig. När barnet börjat sätta ihop meningar är barnet inne i språkutvecklingens fas som 
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kallas för semantisk utveckling. Arnqvist (1993, s.45) beskriver att barnet förvärvar 

betydelsen av ord och språkliga fraser under denna fas. 

Barnen bör inte bara stimuleras till att utveckla olika typer av språk, utan de bör utveckla en 

språklig medvetenhet. Det innebär att utveckla en medvetenhet om hur språk fungerar i 

samhället. (Wedin 2012, s. 51). 

 
Språket ger oss makt att definiera oss själva, att uppfatta världen omkring oss, kommunicera 

med andra människor och genom språket gör vi erfarenheter. Författarna beskriver även att 

språklig och kommunikativ interaktion förekommer både mellan barn-barn och barn-vuxna. 

Interaktionen mellan vuxen och barn är av mer vägledande. Vuxna kan hjälpa barnet att förstå 

sin vardag genom språkliga benämningar och begreppsbeskrivningar. Exempelvis, hur svårt 

hade det varit att lära sig klä på sig, borsta tänderna, cykla och simma utan vuxens vägledning. 

Det handlar om att vägleda och hjälpa barn för att de ska kunna klara sig i livet (Sandvik & 

Spurkland 2011, s. 38). 

 
Språket är ett sätt att socialisera och kommunicera med andra. Språk innefattar olika typer av 

kommunikation, exempelvis djurens kommunikationssystem, trafikskyltar, notskrift för musik 

samt uttryck genom gester, ansiktsuttryck och tonläge. Vidare nämner Wedin att man skiljer 

mellan verbala språk och ickeverbala språk. Verbal kommunikation innebär dialoger och det 

verbala språket skulle vara det mänskliga språket med ord och grammatik. Ickeverbala språk 

skulle innefatta djurens signalsystem, människans kroppsspråk, ögonkontakt, ansiktsuttryck 

och kroppsställningar (Wedin 2012, s. 17). De uttryck som ingår i det ickeverbala språket men 

som kan bistå talet och det verbala språket kallas för icke-lingvistiska uttryck och de ingår i 

språkutvecklingens s.k. pragmatiska utveckling. Pragmatisk utveckling innebär alltså 

förmågan att föra en dialog och är viktigt för att sända och ta emot meddelanden i 

kommunikationen med andra (Arnqvist 1993, s.59). 

 
Människan leker med språket genom hela livet, betonar Svensson (2005, ss.12,13). Spädbarn 

leker i form av joller, förskole- och skolbarn leker med rim, ramsor, visor och dikter, tonåringar 

och vuxna skriver berättelser, dikter med mera. Språklekar är ett viktigt medel för att utveckla 

barns språk. Vidare menar Svensson att språklekar har en viktig funktion som gör att barn blir 

medvetna om det verbala språket, skapar gemenskap mellan barn och även leder till att vuxna 

och barn har roligt tillsammans. Pedagoger i förskolan kan skapa dessa situationer vid 

samlingar, matsituationer och utelek där barn få möjlighet att se språket ur ett annat 

perspektiv, smaka på orden samt upptäcka språkljuden vilket gör att barnens medvetenhet 

om språket ökar. Språklekar tillsammans med engagerade pedagoger underlättar den språkliga 

utvecklingen och även intresset för skriftspråket bli naturligare. 

 
Ett arbetssätt som befrämjar barns språkutveckling handlar om att använda verktyg på 

förskolan på ett genomtänkt sätt vilket även innebär användning av inomhusmiljön. Enligt 

Björklid (2005, s.29) innebär inomhusmiljön en plats för barn att utforska och utveckla sitt 

språk och lärande. Barn kan till exempel få möjlighet att utveckla sitt språk i vardagssituationer 

som vid på-och avklädning i tamburen samt vid skapande verksamhet för att främja språket 

i förskolan. I samma kontext beskriver Ladberg (2003, s.157) att barns språkutveckling 

berikas genom att de får sagor eller berättelser lästa för dem. Sagor och berättelser är 

effektiva för att ge barn möjligheter till ett rikt språkligt material att arbeta med. Barnen tar 

till sig nya ord och språkliga vändningar varje gång de hör berättelser och sagor. När barnen 

lyssnar på en berättelse är det viktigt att de förstår innehållet för att det ska förbli intressant. 

Annars finns risken att de tappar fokus, inte lyssnar och ”stänger av” (Ladberg 2003, 

s.157). 
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För att barn ska känna motivation för att lära sig ett språk, behöver de enligt Lindö (2015, s. 

75) känna att språket blir betydelsefullt på en känslomässig nivå för att språkinlärningen ska 

vara effektivt. Det krävs att pedagoger förser barn med intressanta utmaningar och hittar 

aktiviteter som tilltalar barnet. Vidare nämner författaren vikten av att pedagogerna har 

kunskap om vad som binder ihop och avskiljer grammatik i olika språk för att lyckas stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling. 
 
Modersmål och flerspråkighet 

Modersmålspråket anses vara det första språk vi lär oss i livet. Sandvik och Spurkland (2011, 

ss. 48–49) menar att denna definition måste ifrågasättas då många barn växer upp i familjer 

där de möter två eller flera språk redan från början. Detta medför att barn kan ha tvåspråkighet 

som modersmål. Emellertid menar Svensson (2009, s.190) att modersmål är det eller de 

förstaspråk som lärs in och talas i hemmet i samspel med vårdnadshavare och kamrater. 

Oftast ligger enspråkiga barn före i sin språkutveckling jämfört med tvåspråkiga barn. Detta 

eftersom enspråkiga barn tilltalas, använder och exponeras endast för ett språk medan 

tvåspråkiga barn exponeras mindre för varje språk de använder. Just därför bör det finnas 

tillräckligt med kunskap om flerspråkighet och flerspråkiga barns situation på förskolor för att 

pedagoger på bäst möjliga sätt ska kunna stimulera barns språkutveckling i svenska men även 

modersmålet. Det innebär att pedagogerna ska visa nyfikenhet och intresse för barns 

modersmål samt vara positivt inställda till flerspråkighet. Dessutom skriver Svensson att den 

pedagogiska miljön har stor betydelse för barns språkutveckling (Svensson 2012, s.29). 

 
Likväl anses ett utvecklat modersmål som det första trappsteget för två-och flerspråkiga barns 

språkutveckling. Det beskrivs som att det finns överföringsvärden mellan varje språk, där 

varje språkkunskap ses som en språkkrok för att hänga mer språk på o.s.v. 

Kommunikationen i hemmet behöver nödvändigtvis inte alltid ske på modersmålet men det 

anses vara kultur-och känslospråket (Wagner, Strömqvist & Uppstad 2010, ss.57–58). 

Svensson (2009, s.190) är inne på samma spår och beskriver att barnet genom modersmålet 

identifierar sig själv och känner tillhörighet. Att modersmålet är kopplat till kulturspråket, 

bekräftas av ytterligare forskning (Papatheodorou 2007) som betonar att ett utvecklat 

modersmål spelar roll för bl.a. kommunikationen mellan olika familjegenerationer, kulturarv 

och identitet. Samma forskning visar även att föräldrars förhållningssätt om modersmålets 

viktiga roll för språkutveckling, har stor inverkan på om det stimuleras och utvecklas av 

föräldern i hemmet eller inte. 

 
Enligt Kultti (2012, s.41) innebär flerspråkighet att en person lär sig att styra och använda flera 

språk. Sandvik och Spurkland (2011, s. 48) belyser att de flesta människor i världen är två- 

eller flerspråkiga eftersom de använder sig av fler än ett språk i vardagen. Språken kan ibland 

talas inom en och samma situation. Som exempel på flerspråkiga barn tar Ladberg (2003, 

ss.24–25, 31) en flicka som talar franska med sina föräldrar, svenska med sina syskon och 

lingala med sin farmor. Hon använde dessa språk i olika situationer där de behövs. Författaren 

nämner att den mänskliga hjärnans kapacitet att hantera språk är oerhört stor. Flerspråkiga 

barn lär sig tidigt att använda varje språk beroende på vilken situation de befinner sig i. 

Författaren nämner också att om omgivningen uppmuntrar flerspråkighet och ser den som en 

värdefull kompetens, blir resultatet att barn använder alla sina språk och det leder till en 

positiv språkutveckling. 

 
En del barn är födda i Sverige medan andra barn har flyttat till Sverige senare i livet, vilket 

innebär att barn har kunskaper i och kommunicerar på fler än ett språk. Barns användning av 

språk  i  hemmet  påverkar  vad  som  blir  viktigt  i  samspelet  på  förskolan  och  därför  är 
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samarbetet mellan förskola och hem viktigt. Barns sociala samspel med sin omgivning är 

betydelsefullt för deras språkutveckling. Flerspråkiga barn behöver få möjlighet att 

kommunicera, skapa relationer och delta i gemenskapen. Det beskrivs vara lättare att vara 

flerspråkig i en flerspråkig miljö än att vara flerspråkig i en enspråkig miljö. För barn faller 

det naturligt att använda sig av alla sina språk om flerspråkighet uppmuntras av vuxna och 

inte ses som någonting problematiskt (Ladberg 1999, s.20). 

 
För att barn ska känna motivation för att lära sig ett språk, behöver de känna att språket blir 

betydelsefullt på en känslomässig nivå för att språkinlärningen ska vara effektivt. Det krävs 

att pedagoger förser barn med intressanta utmaningar och hittar aktiviteter som tilltalar barnet. 

För att lyckas stödja flerspråkiga barns språkutveckling är det viktigt att pedagogerna har 

kunskap om vad som binder ihop och avskiljer grammatik i olika språk (Lindö 2010, s.75). 

Det som är gemensamt för flerspråkiga barn är att de är på väg och igång med sin 

språkutveckling. Vi kan få en tydlig bild av språkutvecklingen genom att observera hur 

barnen använder språket i olika konkreta situationer (Sandvik & Spurkland 2011, s.48). Det 

kan till och med vara så att barn med minst två språk, kodväxlar mellan språken. Sigurd och 

Håkansson (2007, ss. 161,162) skriver att kodväxling innebär att man växlar språk omedvetet 

under ett samtal. Exempelvis, ”ok, vi ses imorgon, take care!”, Jalla, Jalla, skynda er!”. 

Vidare nämner författarna att det barn kodväxlar innebär inte att de saknar kompetens inom 

sitt modersmål. Tvärtom får de fler möjligheter att uttrycka sig genom kodväxling till skillnad 

från enspråkiga barn. Enligt Ladberg (2003, ss.26, 27) är det vanligt att flerspråkiga växlar 

språken ibland. Kodväxlingen kan ske antingen med ett ord eller en mening från det ena 

språket i ett yttrande på det andra språket. En vanlig uppfattning kring kodväxling är att 

barnet lägger in ett ord från ett språk i ett annat, för att de inte lärt sig motsvarande ord på det 

andra språket. 

Författarna påpekar att pedagogerna inte bör bemöta flerspråkiga barn med attityden om att 

”de inte har något språk”. Flerspråkiga barn är inte språklösa för att de inte kan kommunicera 

på det språk som används på förskolan. Det är enspråkiga pedagoger som inte har tillgång till 

det som barnet säger på sitt modersmål (Sandvik & Spurkland 2011, s.48). 

 
Förskollärarens roll och förhållningssätt 

Förskoleåldern är den viktigaste perioden när det gäller språkutveckling. Barn behöver redan i 

förskolan stimuleras, utvecklas och ges rikliga lärandetillfällen då förskolan är en förberedelse 

för kommande utbildning. Det är viktigt att förskollärare benämner de korrekta termer som 

finns i olika ämnesområden för att språket inom kunskapsområden ska utvecklas. Det kan 

vara ord som frys-och smältpunkt om de till exempel arbetar med tema vatten. Det är något 

som pedagoger inte bör vänta med, utan medvetet använda sig utav även med flerspråkiga 

barn, trots olika språkkunskaper i svenska. Kunskapsutvecklingen och språkutvecklingen 

stärker varandra och barnen får möjlighet att uttrycka sina kunskaper på svenska (Wedin 

2017, ss.39–41). 

 
Svensson (2012, s.29) påpekar att de dagliga samtalen som sker i verksamheten mellan barn 

och pedagoger eller sinsemellan barnen under olika situationer, påverkar barnets 

språkutveckling. Kommunikationsmönster på förskolan kan både stimulera och begränsa barns 

språkutveckling. Geil och Nilsson (2003, s.4) förklarar i sin artikel om vuxnas 

språkutvecklande arbetssätt med barn. Det kan ibland vara lätt för vuxna att förenkla sitt eget 

språk när vi samtalar med flerspråkiga barn eftersom vi så gärna vill att barnen ska förstå oss. 

Pedagoger har stora krav när det gäller att ligga strax över barnets språkförståelse. 

Förskollärare behöver erbjuda synonymer på saker och ting för att uppmärksamma på att en 

sak kan ha flera namn och därmed ökar vi barnens ordförråd. Geil och Nilsson visar att detta 
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arbetssätt och språkutveckling analyser som metod synliggör barns språkutveckling och visar 

på vilka förmågor barn kan uppnå. Det ovanstående får stöd av forskaren Veli Tuomela1 som 

fokusera på pedagogernas förhållningssätt till språket i sina studier. Även han nämner att 

pedagoger bör använda nyanserat språk för att lära barnen fler ord och att deras 

språkutveckling utvecklas i högre grad om man tillämpar arbete i mindre grupper. Det ger 

barnen bättre möjlighet at göra sin röst hörd och i mindre grupper är det lättare att föra ett 

samtal tillsammans. 

 
Förskolemiljön kan även påverka hur barnen utforskar, använder och utvecklar språket. Det 

innebär att pedagoger kan utveckla barnens ordförråd och bidra till språkutveckling och de 

bör ha ett pedagogiskt arbetssätt som främjar miljön för språkutveckling bland flerspråkiga 

barn. Bokläsning och högläsning har en stor betydelse för att stimulera barns språkutveckling. 

Vid högläsning kan barns språkutveckling hämmas eller stimuleras, allt beror på hur 

förskollärare samspelar och förhåller sig till bokinnehållet (Svensson 2012, ss.29,32). 

 
Pedagogers förhållningsätt kring flerspråkighet kan vara individfokuserat. Vid ett sådant 

förhållningsätt likställs flerspråkiga barns kommunikation med de barn som har svenska som 

modersmål. Synsättet medför att de flerspråkiga barnen inte behöver tala ett annat språk än 

svenska eftersom förskolans verksamhet bedrivs på svenska och att flerspråkiga barn ändå lär 

sig svenska fort. Ett annat synsätt är att om barn använder sitt modersmål, som inte är 

svenska, anses det som bristande kunskap i det svenska språket. Det innebär också att miljön 

som skulle kunna vara ett stöd i lärandet inte uppmärksammas. Resonemanget medför att 

barns språklärande lämnas bakom och barn förlorar möjligheten att lära sig av varandra med 

hjälp av språk. Dessutom är språk och identitet sammanflätade (Kultti 2014, ss.17–18). 

 
Möller (2010, s.98) visar i sin studie hur pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet i den 

dagliga verksamheten inte alls tillåter andra modersmål än svenska och hur de mestadels 

fokuserar på att lära flerspråkiga barn svenska istället. Forskningen visar inte hur de olika 

modersmålen kan integreras och bli en del av verksamheten för att uppmuntra och utveckla ett 

barns alla språk. Studien visar att modersmålet inte värderas lika högt som svenskan och 

barnens språk i svenska anses också som bristfälliga på grund av att ett anat modersmål än 

svenskan ses vara ett hinder för lärande. 

 
Kultti (2012, ss. 44,47) påpekar i sin avhandling vikten av förskollärarens roll när det gäller 

arbetssättet med flerspråkiga barn. Studien handlar bland annat om hur förskolan kan vara en 

viktig arena för att utveckla och främja dessa barns språkutveckling genom att skapa nya 

vägar till kommunikation med barnen. Vidare nämner Kultti att det krävs språkliga 

kontaktytor där barnen känner sig manade att använda andra språk än svenska för att de ska 

känna att det är säkert att utmana den svenska normen i förskolan. Haukås (2016, ss. 1,3) 

menar i sin studie att det är bra som lärare att kunna vara ett exempel och visa hur lärare själv 

tacklar lärandet av nytt språk. Det kan vara en fördel om läraren själv är flerspråkig och kan 

hjälpa barnen att använda sina tidigare kunskaper för att lättare ta sig an ett nytt språk. 

 
Svensson (2012, s.32) lyfter fram att förskollärarens förhållningssätt har en stor betydelse för 

att stimulera barns språkutveckling. Vid högläsning kan barns språkutveckling hämmas eller 

stimuleras, allt beror på hur förskollärare samspelar och förhåller sig till bokinnehållet. Vidare 

betonar Svensson att pedagogens förhållningssätt att anpassa bokinnehållet till de flerspråkiga 

barnen har stor betydelse för hur dessa barn uppfattar vad de lär sig. Barn ska få möjlighet att 
 

 
1 Veli Tuomela. Föreläsning om barns språkliga medvetenhet. Hässleholm: Linneskolan 2012-05-09 
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lyssna på böcker som väcker deras intresse eftersom högläsning är viktigt för barns 

språkutveckling. 

 
För att kunna behärska två eller flera språk, behöver barnen får höra och använda alla språk i 

meningsfulla sammanhang och stimulerande miljöer. Vuxna är viktiga förebilder för barnen. 

”ju mer konsekventa vuxna är i sitt språkval, desto mer konsekventa verkar också barnen 

vara” och när vuxna kodväxlar mycket, gör även barnen (Skolverket 2013, s.31). 
 

Läroplan för förskolan 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev.2016, ss.7–11) anges att förskollärare ska sträva efter 

att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

Förskollärare ska även sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på 

sitt modersmål. Arbetslaget ska även samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling 

och lärande. Det är viktigt att särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i 

sin utveckling. Det innebär i sin tur att det är förskollärares ansvar att stimulera varje barns 

språkutveckling och lärande. Barn med utländsk bakgrund ska få möjlighet att lära sig svenska 

och även utveckla kunskaper inom olika områden. Vidare ska förskolan medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. Fortsättningsvis ska förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 

ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
 
 
TEORETISK RAM 

 

Sociokulturell teori 

Lev. S Vygotskij föddes år 1896 i Ryssland och var en verksam pedagog fram till hans 

bortgång 1934. Här har vi en person som motsatte sig andra tidigare teorier om barns 

språkinlärning. Vygotskij studerade den mentala utvecklingen och la fokus på hur barn 

samspelar genom att söka kontakt och kommunicera med sina medmänniskor. Enligt honom 

är det grunden till den kognitiva utvecklingen. Därav benämns Vygotskijs teori för 

sociokulturell. Vidare belyser Vygotskij (1999, ss. 332–333) att en mycket viktig del av 

lärandet är när barnet har förmågan att genom samarbete öka sin intellektuella kapacitet och 

genom imitation kunna utföra det som de tidigare inte kunnat på̊ egen hand, ”det som barnet 

idag kan göra i samarbete, kommer det imorgon att kunna göra självständigt”. 

Samhällsvetenskapliga begrepp enligt honom utvecklas i en lärandeprocess som innebär ett 

speciellt samarbete mellan lärare och barn. I samarbetet utvecklar barnets högre psykologiska 

funktioner där kunskaperna utsänds till barnet. Lärandet måste föra utvecklingen framåt till 

nya mål. Vygotskij belyser att den sociala miljön, i kombination med den materiella, bidrar 

till att barn utvecklar sitt intellekt. Enligt sociokulturell teori, sker språkinlärning genom att 

barn   får   bearbeta   erfarenheter   på   två   olika   sätt.   Dels   inombords   med   sig   själv, 

intrapsykologiskt och dels med andra runtomkring sig, interpsykologiskt. Han lyfter fram att 

barn behöver aktiviteter för att starta språkinlärningen men att tillvägagångssättet kan te sig på 

olika sätt (Svensson 2009, ss.29–30). 
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Inom den sociokulturella teorin talas det om att språket och tänkandet är separata hos barn till 

en början. Språket påverkar sedan tänkandet men först när barnet uppnått en viss språklig 

nivå. Vygotskij menar alltså att språket är ett redskap för kognitionen och att vi därefter 

skapar ett beteende som vi handlar utefter. Beteendet anpassar vi till andra människor 

runtomkring oss och i samspelet med andra formas vår personlighet. Interaktionen med andra 

har enligt den sociokulturella teorin en stor och avgörande roll för språkinlärning. Om barn får 

delta i olika meningsfulla sammanhang, både sociala och kulturella, får barn upplevelser som 

de sedan kan kommunicera om. Att få utveckla och sammankoppla begreppsbildning till olika 

sammanhang utvecklar språkinlärningen. (Svensson 2009, ss. 32–37). 

 
Den närmaste (proximala) utvecklingszonen är något som Vygotskij skapade utifrån sin 

sociokulturella teori. Det innebär att människan är oavbrutet under utveckling och genom att 

ta till sig erfarenheter förändrar vi oss. Begreppet inrymmer även att barn utvecklas och lär sig 

bäst genom att utmanas strax ovanför deras utvecklingszon då nya kunskaper finns inom 

räckhåll. Läggs utmaningarna för lågt resulterar det i att utvecklingen hos barnet står still. Om 

utmaningarna läggs för högt, kan det istället resultera i frustration hos barnet och det sker 

ingen utveckling då heller. Det krävs med andra ord en vuxen som hittar den rätta nivån för 

att det ska ske en utveckling i lärandet (Säljö 2017, s.99–102). 
 
Sociokognitiv teori 

Föregångaren för sociokognitiv teori var psykologen Jerome Bruner som levde år 1915–2016. 

Han inspirerades mycket av Vygotskij och Bruner studerade hur människan lär sig av andra 

och fokuserade på vilken inverkan den sociala miljön har på barns sociala och kognitiva 

utveckling. Enligt Bruner (2001, s.20) skapar barnet en förståelse och medvetenhet för sin 

omvärld genom att kommunicera med sig själv och med andra. Han belyser vikten av en 

vuxens närvaro och engagemang för att barn ska klara av de aktiviteter som de på egen hand 

inte förmår sig. Inom den sociokognitiva teorin läggs det mer tyngdvikt på att samspelet 

mellan människor har större betydelse för språkinlärning än för kognitiv utveckling. Det 

sociala samspelet är grunden för språkets semantiska och pragmatiska struktur. Enligt Bruner 

har barn två drivkrafter för att barn ska använda språket. Den första är den naturliga, den vi 

har med oss från början för att ens lära oss ett språk. Den andra drivkraften är att om det finns 

välkända vuxna i välkända miljöer, då underlättas språkinlärningen. Att det finns ett samspel 

och kommunikation med hög kvalité mellan barn och vuxen anses vara betydelsefullt för 

barns tidiga språkinlärning. Dock kräver det att båda parterna vill delta i samspelet. Här 

utvecklas det pragmatiska förmågor för att sedan kunna få grepp om talspråket. Därför bör 

vuxna och särskilt föräldrar ge barn möjlighet till att öva kommunikationen i språket 

(Svensson 2009, ss. 39–49). 
 
 
METOD 

Verkligheten kan undersökas på ett systematiskt sätt med en forskningsmetod som 

hjälpmedel. Det finns olika redskap för att samla in information och metod är läran om de 

redskapen och hur de kan användas (Halvorsen 2009, s.13). I föreliggande undersökning utgår 

vi från en kvalitativ forskningsstrategi och vi kommer samla in data med hjälp av intervjuer 

på förskollärarnas arbetsplatser, tre intervjuer per författare. Innan samtalen startar kommer 

medverkande informeras om studiens syfte med hjälp av ett missivbrev och vi beräknar att 

varje enskilt intervjusamtal tar ungefär 30minuter. Anledningen till att vi har valt intervjuer, 

är för att kunna lämna utrymme för följdfrågor åt respondenterna under samtalen. Därefter ska 

den insamlade data analyseras och transkriberas för att kunna presentera ett resultat. 
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Kvalitativ forskning 

Samhällsforskare har länge praktiserat kvalitativ forskningsstrategi för datainsamling. 

Kvalitativ forskning innebär att få fram den intervjuades egna perspektiv rörande ämnen från 

den levda vardagsvärlden. Den sociala verkligheten studeras för att kulturen och beteendet 

hos människor sedan ska kunna analyseras och beskrivas. Som forskare är det viktigt att det 

som undersökts är tydligt och välgrundat för läsaren. Författaren beskriver den kvalitativa 

forskningsstrategin även som mer inriktad på ord och tolkande till sin karaktär. Intervjuer 

förknippas med kvalitativ forskning att det finns två olika intervjuformer. Den ena är 

ostrukturerad intervju, vilket innebär att forskaren har ett ämne att utgå ifrån men har inga 

specifika frågeställningar, styr väldigt lite och den svarande får svängrum för utformning av 

svar. Den andra formen av intervju benämns semistrukturerad intervju och innebär istället att 

forskaren har specifika frågeställningar men är ändå flexibel för eventuella ändringar. 

Eftersom vi formulerar våra frågeställningar i förväg innan vi intervjuar, utgår vi från den 

sistnämnda intervjuformen, det vill säga semistrukturerad (Bryman 2011, ss.59, 340–350, 

415). 
 
Urval 

Inom kvalitativ forskningsstrategi spelar urvalet stor roll för undersökningen resultat och det 

finns metoder för att finna ett urval. Om den kvalitativa forskaren väljer att använda sig av 

s.k. målstyrda urval, sker urvalet på en rad olika nivåer för att specificera sitt resultat (Bryman 

2011, ss. 59,340–350, 415). 

När forskaren använder sig av ett målinriktat urval väljs de personer ut som är relevanta för 

just undersökningens frågeställningar eller uppsatsens forskningssyfte. Urvalet i denna 

undersökning är ett målinriktat urval och vi skickar missivbrev till sex förskollärare. Tre av 

sex förskollärare arbetar med barn i åldrarna 1–3 och de tre andra förskollärare arbetar med 

barn i åldrarna 4–6. Anledningen till urvalet är att de flesta har stor kunskap och erfarenhet 

inom det område vi vill undersöka. 

Valet av förskolor och intervjupersoner var enkelt. Intervjuerna genomfördes med sex 

förskollärare på fem olika förskolor utspridda i fyra olika kommuner. Syftet med urvalet är att 

undersökningen ska vara så bred som möjligt och få förskollärarnas olika perspektiv om 

flerspråkiga barn. Urvalet av intervjupersoner är att alla ska vara utbildade förskollärare 

eftersom de har grundläggande utbildning och kompetens för yrket. Vi vill även få förståelse 

för deras arbetssätt och kunna besvara undersökningens syfte. Alla förskollärare som vi 

intervjuar har svenska språket som modersmål och förskollärarna som vill delta i 

undersökningen är mellan 30–50 år. De har olika lång arbetserfarenhet inom 

förskoleverksamheten och har god insikt samt kunskaper om barns språkutveckling (Bryman 

2011, s.434). 

 
Förskolorna är slumpmässigt utvalda i fyra olika kommuner. Förskolorna A-B ligger i större 

stad och C-E ligger i mindre ort. Förskolorna A och B ligger i ett flerspråkigt bostadsområde i 

utkanten av stan. De barn som går på förskolorna A och B, är till större del flerspråkiga och 

resterande barn har svenska som modersmål. På förskola A, finns det fyra avdelningar med ca 

16–20 barn per avdelning och på förskola B, finns det fem avdelningar med ca 14–21 barn per 

avdelning. Förskolan C ligger i närheten till en storslagen natur med skog och badsjö. 

Utvecklingen av språkutvecklande arbetssätt/ flerspråkigheten är ett viktigt fokusområde 

eftersom majoriteten av barnen på förskola C har ett annat modersmål än svenska. 

Förskola D ligger i ett relativt mångkulturellt bostadsområde och har fyra avdelningar med 

15–20 barn per avdelning. Förskola E ligger centralt i en mindre ort och även den har fyra 

avdelningar med 16–21 barn per avdelning. 
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Genomförande 

Första steget i undersökningens genomförande var att kontakta deltagarna till undersökningen 

via telefon. Förskollärarna var väldigt positivt inställda till att få delta i denna undersökning 

och ville hjälpsamt ställa upp på en intervju. Inför intervjusamtalen lämnade vi över ett 

missivbrev till samtliga medverkande (se bilaga 1). Vi delgav dem undersökningens syfte, 

metod samt kort presentation av hur vi tar hänsyn till vissa etiska ställningstagande. 

Med tanke på att all information är sekretessbelagd och för att underlätta för egen skull, valde 

vi att namnge förskolorna för A- E. Genomförande av intervjuerna delades upp mellan oss två 

författare till denna studie. Vi tog tre intervjuer var och samtliga intervjuer genomfördes på 

förskollärarnas arbetsplatser efter bokad tid och där vi sedan använde oss av ljudinspelningar 

med hjälp av egna mobiler. Alla medverkande fick även information om att deras riktiga 

namn inte finns med i uppsatsen. Vi ansåg att det var viktigt att alla medverkande kände sig 

trygga och bekväma i att delta. 
 
Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att man som forskare kritiskt granskar den insamlade informationens 

tillförlitlighet. I kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om att beskriva det som 

samlats in och bearbeta informationen på pålitligt sätt. De två viktiga begrepp som används 

vid en kvalitativ undersökning, reliabilitet och validitet. Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett 

mått på i vilken utsträckning instrument eller tillvägagångsätt ger samma resultat vid olika 

tillfällen. Till exempel ska resultatet vara detsamma oberoende av vem som utför testet och 

vid upprepade mätningar. Validitet är korrelationen mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen i det som ska mätas eller beskrivas. Reliabilitet är inte detsamma 

som validitet, en undersökning kan ha hög reliabilitet och låg validitet och tvärtom. Validitet 

innebär att testet mäter det som är avsett att mätas (Bell 2016, ss. 133, 134). 

 
Validitet handlar om relevans eller giltighet enligt Larsen (2009, ss.80–81). Det innebär att 

samla in data som är relevanta för den frågeställning man valt. Vidare nämner författare 

enkelheten i försäkringen om en hög validitet i kvalitativa intervjuer. Exempelvis, man kan 

komplettera eller ändra på frågorna till informanterna under arbetets gång samt låta dem 

nämna saker som de själva tycker är viktiga kring ämnet. En kvalitativ intervju är då en 

flexibel intervjumetod där man kan ändra på frågorna efterhand vilket bidrar till en förhöjd 

validitet. Davidsson (2007, s.73) nämner att respondenten måste ges tid och möjlighet att 

utveckla sina svar utan att bli avbruten. Vi har använt förutbestämda intervjufrågor till 

förskollärare och för att öka noggrannheten i vår undersökning använde vi en ljudinspelare. 

Därefter har inspelningarna lyssnats av flera gånger och väldigt noggrant för att öka 

reliabiliteten. Respondenterna gavs talutrymme under intervjuerna och de kunde utveckla sina 

svar utan avbrott. Därför anser vi att vår studie uppfyller kraven om en god reliabilitet och 

validitet. 
 
Forskningsetik 

Forskning är viktigt både för samhällsutveckling men också för den enskilde individens 

utveckling. Dock finns det ett etiskt förhållningssätt som forskare måste ta hänsyn till och som 

gäller under samtliga stadier av en intervjuundersökning och inte bara under samtal med 

deltagare i undersökning. Det är sju stadier som vid namn kallas för tematisering, planering, 

intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Etiska frågor bör beaktas från 

allra första början av undersökningen och det innebär att intervjuns syfte bör övervägas vid 

första stadiet och slutligen är konfidentialitet högaktuellt under sista stadiet, rapportering 

(Kvale & Binkmann 2009, ss.77–79). 
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Med hjälp av de etiska riktlinjerna kan forskare få vägledning och planera sin forskning. 

Ansvariga forskare ska inför en vetenskaplig undersökning se över eventuella risker med den 

kunskap som kan komma fram i en undersökning. Kunskapstillskottet får inte ge negativa 

konsekvenser för varken uppgiftslämnare eller för en eventuell tredje part. 

Individskyddskravet som innebär att ingen får utsättas för kränkning, fysisk eller psykisk 

skada ligger som utgångspunkt för forskningsetiska övervägande (Vetenskapsrådet 2002, s.5). 

 
Ett dokument, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

har givits ut av Vetenskapsrådet (2002, s .6). Detta dokument innehåller de etiska principer 

som humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska följa. Individskyddskravet delas in i fyra 

allmänna huvudkrav som ställs på forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vidare poängterar Björkdahl Ordell (2014, s. 26) 

att dessa krav måste varje forskningsprojekt ta hänsyn till för att kunna genomföra sin studie. 

Dessa fyra krav syftar till att skydda de personer som är involverade i en forskningsstudie. 

Vidare skriver författare att de etiska principerna ska fungera som vägledning när det gäller en 

forskningsstudie som kräver att deltagaren inte ska identifieras. 

Undersökningen uppfyller alla forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet ställer på 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Nedan följer en beskrivning av vad varje krav 

innebär och hur kraven uppfylls i denna undersökning. 

 
Informationskravet medför att forskaren är skyldig att informera berörda deltagare om 

undersökningens allmänna syfte. Det är viktigt att informera om ansvarige forskarens namn 

och institutionsanknytning för att understödja kontakten mellan parterna. Syftet med 

undersökningen ska uppges och deltagarna ska även få information om de moment som ingår 

i undersökningen, vilket vi gjorde inför varje intervjusamtal. Vi klargjorde för varje 

undersökningsdeltagare att deras deltagande är valfritt, med rätt att dra sig ur undersökningen 

om de så önskar. För att uppfylla hela informationskravet upplyste vi informanterna om att 

data som samlas in endast ska användas till undersökningens syfte och inget annat. Det kan 

vara till fördel att deltagare även informeras om var och hur resultatet av undersökningen 

presenteras och hur de själva kan ta del utav det (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Samtyckeskravet 

innebär bl.a. undersökningsdeltagare har rätt att själv bestämma över sin delaktighet. Skulle 

en deltagare vilja avbryta sin medverkan är det dennes rättighet att göra det (Vetenskapsrådet 

2002, ss.9–10). Vi uppfyllde samtyckeskravet genom att fråga om de känner sig bekväma i sin 

roll som undersökningsperson innan vi startade intervjusamtalen. Då vi varken intervjuade 

eller observerade barn under 18 år, behövde inte vårdnadshavarens samtycke, vilket annars 

hade varit nödvändigt. 

Vad gäller konfididentialitetskravet ska deltagarnas uppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. Det innebär att individen och 

personuppgifter skyddas och att uppgifter ska förvaras så att utomstående inte kan komma åt 

uppgifterna. Det här kravet har vi tagit upp i både missivbrev (se bilaga 1) och under 

intervjuerna. Endast fiktiva namn finns med i studien och inga riktiga namn på varken förskolor 

eller kommun. På så sätt kan läsaren inte spåra vilka individer vi skriver om och alla 

personliga uppgifter ska omarbetas för att deltagarna inte ska kunna identifieras (Bryman 2011, 

s.132). Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om deltagarna endast 

får användas för forskningsändamål. Det innebär att uppgifter om enskilda insamlade för 

forskningsändamål inte får utlånas för andra kommersiella eller andra icke-vetenskapliga 

syften. Informanterna informerades både skriftligen och muntligt om att den information som 

genereras med hjälp av intervjuerna inte kommer användas i något annat syfte än för denna 

specifika undersökning (Vetenskapsrådet 2000, s. 14). 
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Analys/bearbetning 

Bearbetningen av datainsamlingen har analyserats noggrant och systematiskt flera gånger. För 

att besvara på undersökningens syfte och frågeställningar lyssnade vi av på materialet under 

samma dag som de genomfördes för att vi då hade det färskt i minnet. För att få en helhetsbild 

och ett sammanhang av intervjuerna var nästa steg att transkriberats och hitta det centrala i de 

svar vi fått utav intervjupersonerna. Därefter har materialet analyserat ytterligare för att 

strukturera och kategorisera utifrån undersökningens syfte. Det fem kategorierna som 

framställdes bygger på återkommande mönster i samtalen och vi kunde därefter se både 

likheter och skillnader i svaren för att få (Hammersley & Atkinson 2009, s. 152). 

Den information som ansågs irrelevant för undersökningen har tagits bort men intervjucitat 

finns med för att stärka reliabiliteten. När det görs en datareduktion innebär det att vi 

systematisk granskar datainsamling för att utforma klarhet och sammanhang av 

intervjusamtalen (Lantz 2013, s.145). 
 
RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas insamlade data utifrån studiens frågeställningar. Förskollärarnas 

beskrivningar av hur de arbetar med flerspråkighet och hur de stimulerar flerspråkiga barn i 

den dagliga verksamheten läggs fram i underrubriker. Alla medverkande i intervjuerna har fått 

fingerade namn för att inte avslöja verkliga namn. Samtliga sex förskollärare som medverkar i 

undersökningen är eniga i frågan om att förskolans språkmiljö behöver vara inbjudande för att 

stimulera barns språkutveckling och flerspråkighet. Förskollärarnas synvinkel pekar på att det 

är viktigt att lärandemiljöerna på förskolan är stimulerande och tydliga för barnet. Med 

”tydlig” menar Birgitta att lärandemiljöerna visar var man har samling, var man läser, var 

man kan rita, spela spel osv. 
 
 
 

Vi behöver vara tydliga i vår kommunikation med barnen på ett ödmjukt sätt och vi 

vill alltid sträva framåt och utveckla vårt arbetssätt för att stimulera barns lärande 

(Birgitta) 
 
 
 
Vidare förklarar Birgitta att hon anser att uppbyggnaden av förskolans lärandemiljöer och 

deras material väcker barnens intresse för att vilja lära sig mer. Hon och resten av 

förskollärarna ska lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande enligt förskolans läroplan 

och förklarar att språkutvecklingen kan stimuleras genom utmanande miljöer som väcker 

barns utforskande. Birgitta förklarar även att en del av inomhusmiljöerna kan anpassas efter 

till exempel pågående tema och/eller efter barnens ålder och intresse för att motivera deras 

samspel och därmed även språkutvecklingen. Att det finns mycket teckningar och andra 

skapelser framme som barnet kan inspireras utav är av stor vikt, säger Camilla. 
 
Bilder och ord förstärker språket 

Det är viktigt att ha många böcker och gärna på flera språk anser förskollärarna i studien. De 

behöver dessutom vara väl synliga i verksamheten för att synliggöra olika språk tillägger både 

Camilla och Diana. Utöver det kan även flanosagor finnas tillgängligt så att barnen själva kan 

använda det framhäver förskolläraren Eva. Hon nämner att det går att använda sig utav 

fyrstegssagor. Det innebär att sagan dramatiseras av de vuxna först, för att sedan berätta den 

för barnen med hjälp av rekvisita som t.ex. dockor och djur. Därefter används flanosagor för 

att slutligen läsa sagan i bokform. 
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Förskollärarna förklarar att det material som finns uppe på till exempel förskolans väggar har 

stor betydelse och bidrar till nyfikenhet. Materialet kan vara alltifrån teckningar och bilder till 

bokstäver och texter. Enligt förskollärarna främjar de barns språklärande när de förstärker 

barns språk med bilder och ord på till exempel mat och färger för att hjälpa barnet att 

överblicka språket. Bilderna och orden kan vara på både svenska och på andra språk och/eller 

med tecken som stöd och barnet ges en känsla av mening och sammanhang i olika situationer. 
 
Diana och Fredrica berättar att de arbetar med flerspråkighet genom att synliggöra ord som till 

exempel ”välkommen” i hallen på olika språk som finns på förskolan. Deras metod förevisar 

att flerspråkighet enkelt kan tas in i tamburen med hjälp av utskrivna ord och en 

lamineringsmaskin. Eva beskriver att materialet som även består av böcker och sagor kan 

användas till att förstärka språket. Hon ger ett exempel på att materialet kan användas för att 

låta barnen dramatisera och därmed som ett sätt för barnen att utöka sitt ordförråd. 
 
Anna som arbetar på en förskola med två tvåspråkiga barn men som bara talar svenska på 

förskolan, anser sig i nuläget inte vara i behov av att förstärka barns språkande genom att sätta 

upp bilder och ord och/eller med tecken som stöd. På så sätt urskiljer hon sig till skillnad från 

de andra fem förskolelärarna för att utveckla språket hos flerspråkiga barn. 
 
Fredrica medger att det inte är lika mycket bilder och ord i förskolans utomhusmiljö där hon 

arbetar. Fredrica förklarar att hon försöker kompensera det genom att istället ge barnen små 

uppdrag som till exempel att leta efter bokstäver i sin närmiljö när de är på väg till skogen. 

Fredica anser att utnyttjandet av barns närmiljö också är ett sätt att stimulera deras 

språkutveckling. Hon anser också att om förskollärarna utnyttjar olika miljöer för att främja 

barns språkutveckling, är de medvetna om hur språkutvecklingen kan stimuleras på ett varierat 

sätt och därmed går det att hitta möjligheter till att stimulera barns språk. Gemensamt för de 

intervjuade är att de emellertid anser att en språkstimulerande miljö som uppmuntrar och 

utmanar barnen leder till samspel och samtal med varandra. 
 

 
Inkluderande arbetssätt som främjar samspel med och mellan barn 

En tydlig likhet mellan förskollärarna är att de anser att lärandesituationerna som uppstår i 

förskolan är språkutvecklande för barn eftersom barn lär sig av varandra. 
 
 
 

Tror det var Vygotskij som sa att barnet är socialt från födseln och att språket har en 

social funktion. Språket utvecklas tillsammans med andra människor genom att man 

pratar och diskuterar och att genom samtal med andra vuxna och barn utvecklas både 

språk och tänkande. Det är därför viktigt att barnet känner att det har en god relation 

till en pedagog och att den pedagogen tar sig tid till barnet (Camilla) 
 
 
 
Ytterligare en likhet mellan förskollärarna är att de nämner att de behöver vara i dialog med 

barnen och dagligen erbjuda en ordbadande miljö vilket kan leda till intressanta samtal 

med/mellan barnen. Enligt Förskollärarna går det att visa barn hur rikt och varierat ett språk 

kan göras i vardagen, kan de på ett medvetet sätt benämna många olika begrepp när de talar 

och konverserar med barn. Med en bred begreppsuppfattning skapar det goda förutsättningar 

för barnet senare i livet. 
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Vi behöver tänka på att vi beskriver och benämner allt som händer. Istället för att säga 

t.ex. Häng jackan där, kan man säga: häng din blåa jacka på din krok och lägg 

vantarna på hyllan ovanför. Då får vi in många olika begrepp och uttryck.  Inte förenkla 

språket utan använda ett rikt och varierat språk (Anna) 
 
 
 
Det finns likartade uppfattningar bland förskollärarna om hur flerspråkiga barns 

språkutveckling kan stimuleras. Ett fungerande arbetssätt som de nämner är att dela upp 

barnen i mindre grupper beroende på vad förskollärarna ska göra med barnen. Förskollärarna 

upplever att fler barn kommer till tals och tar för sig mer i mindre grupper. Förskollärarnas 

åsikter demonstrerar hur flerspråkiga barns språk kan stimuleras med hjälp av förskolläraren 

och det framgår att deras metod med mindre barngrupper uppmuntrar och skapar möjligheter 

för flerspråkiga barn att använda både sitt modersmål och svenska enligt de själva. 
 
Utöver en del styrda aktiviteter i mindre grupper, som kan vara bland annat skapande 

verksamhet, görs det inga planeringar enbart för de flerspråkiga barnen utan alla barn utmanas 

med att rimma, tränar ramsor och sånger där fokus på språket läggs gemensamt. Rim, ramsor 

och sånger kan ske till exempel under samlingar och/eller runt matbordet för att stimulera 

språkglädjen och utveckla språkutvecklingen enligt förskollärarna. Anna berättar att när de 

sjunger och räknar på ett annat språk som till exempel engelska, får de in både rytmik och 

matematik och därmed även möjlighet att tala om och använda ännu fler begrepp. Ett annat 

arbetssätt för att inkludera flerspråkiga barn i förskolans verksamhet som Ea och Birgitta ta 

hjälp utav är att det använder Quick-Respons koder med barnen för att utveckla språket hos 

flerspråkiga barn. Med hjälp av iPad, skannar barnen av en så kallad QR-kod och sedan kan 

de titta på böcker och filmer på olika språk i iPad. 
 
 
 

Barnen tycker det är roligt att få höra det på sitt eget modersmål men även på andra 

språk (Birgitta) 
 
 
 
Camilla nämner att vid planerade moment med flerspråkighet händer det att hon tar hjälp av 

föräldrar för att inkludera barns flerspråkighet i förskolan. Samtidigt är det ett sätt att låta 

barnet växa i sin kulturella identitet. 
 
 
 

När jag planerat att arbeta med något specifikt inom flerspråkighet, har det hänt att jag 

frågat föräldrarna om barnet har en bok på sitt modersmål som de kan ta med sig och 

kanske berätta om (Camilla) 
 
 
 
Med hjälp av intervjusamtal med de medverkande framkom det skillnader när det gäller att ta 

stöd i förskolans läroplan. Birgitta beskriver att de arbetar efter det systematiska kvalitetsarbetet 

och utvärderar sitt arbete veckovis. Utifrån en färdig mall svarar de på frågor om språk och 

kommunikation som de håller på med just nu och där kommer också flerspråkighet in. De 

strävar efter att barn med ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin kulturella identitet. 

Birgittas uttalande om hennes arbetssätt med flerspråkighet i förskolan 
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talar för hur aktiv hon är med flerspråkighet och hur hon stimulera av flerspråkiga barn i den 

dagliga verksamheten. Förskollärarna överensstämmer vidare om att det är av ytterst vikt att 

främja flerspråkiga barns språkutveckling för att de ska känna sig delaktiga i verksamheten 

också. 
 
 
 

Barn behöver känna mening och sammanhang på förskolan så att lärandet blir positivt 

och med vuxnas stöd växer barnet och känner sig tryggt (Diana) 
 

Främst under utveckling och lärande, men också under normer och värden, samt under 

förskola och hem. Det är viktigt att vi skapar mening och sammanhang för barnen som 

kommer från andra miljöer än den rent svenska och vi vuxna ska stödja barnen så att 

de känner tillit och självförtroende (Birgitta) 
 
 
 
Förskollärarens förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan 

Förskollärarna påvisar att de tycker det är spännande med flerspråkighet och anser sig ha en 

positiv inställning till det. Diana beskriver att det är viktigt att förskollärare ser förskolan som 

en kulturell mötesplats som stärker barnen i deras ursprung och förbereder barnen för att möta 

det internationella samhället. Det handlar inte enbart om att bli tvåspråkig utan även om barns 

identitet och att bli två-kulturell. Det är med hjälp av språket vi får erfarenheter och därmed 

även tillfälle att identifiera oss själva. Förskollärarna försöker dagligen tillägna sig de språk 

som finns bland barnen och försöker inkludera det i verksamheten för att lyfta barnet och dess 

kompetenser. Förskollärarna säger att de behöver uppmuntra och betona det positiva med 

flerspråkighet. Förskollärarnas förhållningssätt och synliggörandet för andra språk kan 

medföra att barnen uppmuntras till att visa intresse för varandras språk. Eva anser att det är 

viktigt att synliggöra vardagsord som t.ex. mjölk och vatten på flera språk och om det finns 

behov av tecken som stöd ska det användas för att förstärka orden. Evas resonemang kring 

synliggörandet av olika språk visar hur språk kan inkluderas i förskolans dagliga verksamhet. 
 
Föräldrasamverkan för att stimulera barns modersmål 

Samtliga förskollärare är samstämmiga och uppmuntrar föräldrarna att prata och läsa på sitt 

eget modersmål hemma med barnen. Eva förklarar att med ett befäst modersmål blir det 

lättare för ett flerspråkigt barn att lära sig ett nytt språk och få förståelse för det. Camilla 

förklarar att för ett barn som inte alls talar svenska är det ännu viktigare att utveckla sitt 

modersmål för att kunna ta emot det nya språket på förskolan. Camillas tankeutbyte medför 

att hon tänker på att barnet får möta de svensktalande barnen i små grupper så att barnet får 

möjlighet att ta in språket men även få möjlighet att läsa av ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

En annan viktig aspekt som Camilla betonar om de situationer då barnet inte talar svenska, är 

att hon behöver hålla sig nära barnet och hjälper tolka situationerna som barnet hamnar i och 

sätter ord på det som händer. Till sin hjälp har Camilla frågat vårdnadshavare om hur enkla 

ord på barnets modersmål uttalas för att underlätta kommunikationen och språket med barnet 

då hon anser att hemmets språk är viktigt för samspelet på förskolan. Hennes sätt att inkludera 

ett icke svensktalande barn i förskolan, pekar på hur barnet kan ges möjlighet att ta till sig ett 

nytt språk. 
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Har förskolan flerspråkiga pedagoger som kanske talar samma språk som barnets 

modersmål, är det väldigt givande och barnet känner trygghet i det (Camilla) 
 
 
 
De andra förskollärarna förklarar att samverkan med vårdnadshavare också är ett utav 

läroplanens mål som de tar hänsyn till i sitt språkstimulerande arbete. Fredrica nämner att en 

del föräldrar som inte bott länge i Sverige och håller på att lära sig svenska, är väldigt måna 

om att barnen ska lära sig svenska snabbt. Vid sådana situationer betonar Fredrica lite extra 

vikten av att barnen ska fortsätta och utveckla sitt modersmål för att de ska kunna 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Fredicas klargörande visar att en 

öppen dialog med vårdnadshavare är viktig för att stimulera barns språkutveckling på 

förskolan. Fredrica redogör att det ibland skrivs informationsblad till föräldrarna på 

föräldrarnas språk eftersom hennes förskola har en serviceassistent som hjälper till med 

praktiska moment såsom matdukning och som talar samma språk som en del föräldrar. 
 
 
 

I de fall där ett barn enbart pratar sitt modersmål och ingen svenska alls, ser vi till att 

serviceassistenten som vi har tillgång till, finns nära barnet för att stötta i 

kommunikationen mellan barnet och oss vuxna. Det gäller att använda sig av alla 

möjliga resurser och försöker hitta lösningar (Fredrica) 
 
 
 
Fredicas sätt att kommunicera med föräldrar som talar väldigt lite svenska eller i vissa fall 

ingen svenska alls, tyder på att samverkan med vårdnadshavare är en viktig del för att främja 

språket hos barn med fler än ett språk. 
 

 
Resultatsammanfattning 

De intervjusvar som framkommit har samband med undersökningens syfte och 

frågeställningar. Alla intervjuade förskollärare är medvetna om miljöns betydelse för barns 

språkutveckling och beskriver hur lärandemiljön kan anpassas och ändras utifrån barns 

intressen för att stimulera lärandet på ett lustfyllt vis. För flerspråkiga barn har det stor 

betydelse att se bilder och ord på såväl svenska som på sitt modersmål. Förskollärarnas 

positiva inställning till flerspråkighet har även den stor betydelse. Den ger förskolläraren 

möjlighet att lyfta barnet och inkludera flerspråkigheten i verksamheten. På så vis skapar de 

förutsättningar och stimulerar de flerspråkiga barn för att utvecklas i sitt språk och 

kommunikation med andra. Samtliga betonar vikten av att föräldrar till flerspråkiga barn 

fortsätter utveckla barnets modersmål eftersom det gynnar barnets språkutveckling. 

 
Förskollärarnas arbetssätt skiljer sig inte speciellt mycket. Det används mycket böcker där en 

del av de kan vara tvillingböcker på ett annat språk. Hjälpmedel som används i arbetet med 

flerspråkighet visar sig vara Ipad med QR-koder och förskollärarna tar hjälp av föräldrarna 

vid behov. Däremot förankras förskollärarnas arbete på olika sätt utifrån förskolans läroplan. 

Det systematiska kvalitetsarbetet synas noggrant på en utav förskolorna för att uppfylla de 

mål som finns inom språk och kommunikation. 
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DISKUSSION 

Under diskussionsavsnittet diskuteras de viktiga resultaten och diskussionen kopplas till 

tidigare forskning och sociokulturell- och sociokognitiv teori som tagits upp i denna studie. 
 

 
Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkighet 

och hur de stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga verksamheten. Vi var intresserade av att 

ta reda på hur förskollärarna gör för att utveckla och stimulera flerspråkiga barns 

språkutveckling. Det resultatet studien visar är att alla respondenter beskriver ett medvetet 

beteende för barnens språkutveckling, både när det gäller det svenska språket men också med 

modersmålet. Resultatdiskussionen har delats in utifrån uppsatsens forskningsfrågor: 

 
• Hur inkluderas flerspråkiga barn i förskolans verksamhet? 

• Vilka metoder och verktyg använder förskollärare för att utveckla språket hos 

flerspråkiga barn? 

 
Förskollärarna är överens om att miljön har stor betydelse för barns språk och lärande. De 

menar att en stimulerande och inbjudande miljö skapar goda förutsättningar för barns 

språkutveckling. Förskollärarna berättar att lärandet sker både inne i förskolan och ute på 

gården eftersom båda miljöerna är språkutvecklande. Arbetssättet som beskrivs är i enlighet 

med läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s. 6) anger, nämligen att förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

även inspirera barnen att utforska omvärlden. Förskollärarna nämner att det är viktigt att 

förskolans miljö är tydlig för barnet. De menar att förskolans miljö ska vara utformad så att 

barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Samtliga säger att det är viktigt att utveckla 

och utforma förskolans inomhusmiljö utifrån barnens behov och intressen. Att förskolans 

språkliga miljö har en avgörande roll för barnets språkliga och kognitiva utveckling tas också 

upp. De skapar en miljö med förutsättningar för tillexempel bild, flanosagor och språk. Som 

Skolverket (2013, s.31) lyfter fram om att barn ska använda alla språk i meningsfulla 

sammanhang och stimulerande miljöer. 

 
Samspelet mellan barn/förskollärare och samspelet mellan barnen är en del av miljön och dess 

atmosfär. Där menar Björklid (2005, s.29) att miljön påverkar lärandet och barnen utforskar 

sin omvärld. Därigenom upptäcker barn sina förmågor och intressen. Enligt oss författare är 

inomhusmiljön en viktig komponent i barns lärande, vilket innebär att miljön väcker barnens 

intresse och inspirerar till nyfikenhet och nya lärande. Det är vi som skapar förutsättningar 

och miljöerna där barnen får möjligheter att undersöka, experimentera och utvecklas. En av 

förskollärarna nämner att miljön ska vara meningsfull och inbjudande, den ska väcka barnen 

intresse för att vilja lära sig mer. Både respondenter och Svensson (2012, s. 29) bekräftar att 

planeringen och utformningen av förskolans miljö ska utgå från barnens behov och intressen. 

Dessutom har den pedagogiska miljön stor betydelse för barns språkutveckling. 

Förskolemiljön påverkar även hur barnen utforskar, använder och utvecklar språket. 

Resultatet visar också att samtliga lägger stor vikt på att miljön ska uppmuntras och utmanar 

barnen att samtala med varandra. Det i sin tur ska leda till att främja barnens språkutveckling. 

 
För barn med flera språk är böcker/ tvillingböcker, flanosagor, sagopåsar och högläsning ett 

bra verktyg för att stötta språk och begreppsutvecklingen enligt förskollärarna. Vidare betonar 
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en förskollärare att läsa samma bok både på svenska och på modersmålet hjälper barnet för att 

bygga upp ordförråd och begrepp på båda språken. Sagor och berättelser är enligt Ladberg 

(2003, s.157) viktigt för barns lärande och språkutveckling. Författaren bekräftar att arbetet 

med att introducera ett rikt ordförråd kan ske genom sagor och berättelser. Sagor och 

berättelser är ett effektivt och lustfyllt sätt att arbeta med språk. Det är viktigt att barnen 

behåller lusten att lära, då innehållet ska fånga deras intresse och vara begriplig. Utifrån egna 

erfarenheter hjälper sagor och högläsning barnen att utveckla sitt ordförråd. Enligt oss är 

högläsning ett tillfälle för förskolläraren att skapa ett förtroendefullt samtalsklimat, där barns 

åsikter är lika värda och viktiga. Även förskolans styrdokument, läroplan för förskolan (Lpf 

98 rev. 2016, s. 4) redogör för verksamhetens värdegrund som bland annat belyser allas lika 

rätt att göra sin röst hörd. Det spelar ingen roll hur de barnen uttrycker sig men deras tankar 

ska respekteras. Vi tycker även att barn bör får tillfällen att delta i olika diskussioner samt 

lyssna på andra individer för att ge barn en språkbadande miljö. Tyvärr har vi märkt ute i 

olika verksamheter att pedagoger ofta är antingen stressade eller har brist på personal vid 

tillexempel påklädning innan utelek, vilket förhindrar möjligheten att samtala och ta tillvara 

på möjligheten att låta barnen utveckla sitt ordförråd och sina språkkunskaper. Något som 

Geil och Nilsson (2003, s.4) belyser är ett viktigt språkutvecklande arbetssätt för att förstå 

barnets språkförståelse. 

 
Vi överensstämmer med Tuomela (2010) att det är viktigt att låta barnen själva får tala 

mycket men av egna erfarenheter har vi sett att en del pedagoger inte uppfyller det. 

Tillexempel har pedagoger vid matbordet inte uppmärksammat alla barnen lika mycket utan 

de mest pratsamma barnen har fått ta mest plats och de blygare barnen får inte lika mycket 

talutrymme. Därför är det bra att pedagogerna tillämpar sitt arbete i mindre grupper då och då 

så att alla barn komma till tals och gör sin röst hörd. Utifrån resultatet ser vi att en utav de 

intervjuade förskollärarna omsätter sin tanke i praktiken och försöka möta barnen i mindre 

grupper. 

 
Förskollärare har ett viktigt uppdrag för att skapa grunden till barns språk- och 

kunskapsutveckling. De ska stötta de flerspråkiga barnen för att det ska leda till en bra 

utveckling av lärande, kunskap och förmågor, tycker vi. I resultatet framkom det att 

pedagogerna är medvetna om att de måste möta barnen utifrån deras förmågor för att barnen 

ska känna sig trygga. Kultti (2012, ss. 44,47) nämner vikten av förskollärarens roll när det 

gäller språkutveckling. Hon menar att genom att skapa nya vägar till kommunikation med 

barnen kan barnet utveckla nya färdigheter och kunskaper som i sin tur leder till en 

språkutveckling. Vi överensstämmer med både respondenter och Kultti om att förskollärare 

har stor påverkan på barns språkutveckling och har stort ansvar på barns inlärning. Men vi 

lägger tonvikt på att förskollärare bör se sig som en tillgång, snarare än att barnen bemästrar 

sitt språk på egen hand. Vi menar att ifall barnet saknar förmåga att kunna kommunicera, är 

det viktigt att förskolan tar vara på varje situation där pedagogen samtalar och utmanar barnet 

eftersom förskollärares roll handlar om att utmana barnen i deras lärprocesser. Vidare betonar 

Haukås (2016, ss. 1,3) vikten av språklärarnas attityd om flerspråkighet. Det menas att de 

använder sig av sin flerspråkighet i undervisningen vilket är en framgångsfaktor. Vi anser att 

flerspråkighet är en tillgång när pedagogerna lärt sig flera språk. Men även när pedagogerna 

inte behärskar barnens alla språk ska de arbeta med flerspråkighet genom användning av 

hjälpmedel samt kontakt med barnens hem. Samtliga respondenter i vår studie bekräftar att de 

använder sig utav olika hjälpmedel i vardagen samt att samarbetet med vårdnadshavarna är en 

viktig faktor som kan stödja barns språkutveckling. Enligt oss bör förskollärare ha ett positivt 

förhållningssätt till barns flerspråkighet och det bör finnas en bra relation mellan förskollärare 

och vårdnadshavare, mellan förskollärare och barn och där barnen, deras intresse och 

 



19  

påverkan på sin vardag på förskolan sätts i centrum då det spelar stor roll för barnets 

språklärande. 

 
Förskollärarna beskriver vikten av att inte förenkla språket i vardagen, utan istället utveckla 

det och använda ett rikt och varierat språk där förskollärare talar ett mer utvecklande språk än 

barnen själva. De uttrycker att olika hjälpmedel är redskap för att inkludera och stimulera 

flerspråkiga barn i verksamheten, särskilt barn som inte talar svenska. Hjälpmedel som 

används i det pedagogiska arbetet för att stimulera språkutvecklingen består främst av IPad 

med QR-koder Med hjälp av QR koder skannar förskollärarna olika böcker och filmer på 

barnens olika modersmål. Vi tycker också att det är väldigt bra att förskollärare använde sig 

av flera olika metoder för att på olika sätt visar hur man skapar förutsättningar för varje barns 

utveckling och lärande. Det är även väldigt positivt att förskollärare stimulerar barnen i deras 

språkutveckling genom olika metoder. Men vi anser att förskollärare behöver vara medvetna 

om vilka val de gör när de väljer att använda sig av ett visst material eller en viss metod. Vi 

menar att förskollärare ska erbjuda material som medvetet för att främja barns 

språkutveckling. 

 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande enligt Svensson (2009, ss. 29–31, 40) är att 

individen utvecklar och skapar en uppfattning om både sig själv och om andra individer. För 

att återkoppla till vår studie kan det innebära att lärandet bygger på samspel och 

kommunikation med sig själv och sin omgivning som benämns av förskollärare och det kan 

därmed leda till en utvecklad förståelse kring tänkande och språk. Där menar Vvykotskij 

(1999, s.333) att inlärning sker genom den sociala samvaron med andra. Det innebär att 

lärande sker bland annat i mötet och i samspelet med andra människor. Därför anser vi att 

barns sociala samspel är en viktig del av deras utveckling. Barn lär sig av varandra, vilket 

leder till de utveckla sitt språk och ordförråd. Genom språk och kommunikation skapar barnet 

mening och sammanhang i lärandet enligt Bruner (1996, s. 20). Våra tankar kring det nämnda 

är att förskollärarna spelar en stor roll i barns sociala samspel. Deras förhållningssätt till en 

språkbadande miljö kan komma att avgöra barns språkutveckling som till exempel en utav 

förskollärarnas arbetssätt att inte förenkla språket i samtal med barn och istället använda 

många varierande begrepp. Resultatet visar att den vardagliga kommunikationen på förskolan 

är betydelsefull. Den innefattar matsituationer, samlingen och den fria leken. Vilket även 

Svensson (2005, ss.12,13) betonar att språklekar är ett viktigt medel för att utveckla barns 

språk, genom användande av olika typer av språklekar skapar barn gemenskap mellan 

varandra. I språklekar upptäcker barnen språkets formsida, det innebär att se språket ur ett 

annat perspektiv. Barn njuter av de sociala delarna i inlärningssituationer och detta leder till 

att de lär sig av varandra. 

 
Barn lär av varandra är en viktig del i förskolan, enligt förskollärarna. De menar att barns 

sociala samspel är en viktig del av deras utveckling. Det är genom samspel med sin 

omgivning som barn lär sig ny kunskap och utvecklas. Vygotskijs teori i sin tur betecknas 

sociokulturell eftersom han skriver att det sociala samspelet är nyckel till den mentala 

utvecklingen. Vidare sätter Vygotskij barnets kognitiva utveckling i relation till dess sociala 

erfarenheter. Den kognitiva utvecklingen leder till både språklig utveckling och till samspel 

(Svensson 2009, s.40). För att utmana samspel och relationer tillsammans i förskolan kan det 

enligt oss vara betydelsefullt som förskollärare att arbeta för att vara nära barn i deras 

utveckling. Samspel leder även till att de lär sig att kommunicera med varandra och delta i 

dialog. Som Sandvik och Spurkland (2011, s. 38) nämner att språket ger oss makt att definiera 

oss själva, att uppfatta världen omkring oss och kommunicera med andra människor. Vilket vi 

även lägger tonvikt på att språk är ett sätt att kommunicera, där barnen får möjlighet att 
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samspela och socialiseras med varandra. Bruner (2001, s.20) nämner också att språket är 

viktigaste kulturella redskapet i barns kognitiva utveckling. Genom att kommunicera med sig 

själv och med andra skapar barnet sin förståelse samt utvecklar sitt medverkande för sin 

omvärld. Svensson (2009, s. 40) i sin tur belyser att det sociala samspelet är grunden för 

språkets semantiska och pragmatiska struktur. Författaren skriver att Bruner nämner att det 

finns två drivkrafter för att få barnet att använda språket. Den första är den naturliga och 

nedärvda drivkraft barn har med sig från början för att lära sig språk. Den andra är drivkraften 

som finns i en stödjande omgivning nära barnet genom kända personer och välkända 

situationer. 

 
Samarbetet med vårdnadshavarna enligt förskollärare är en viktig faktor som kan stödja barns 

språkutveckling. Förskollärare tar sin hjälp genom att de använder sig av vårdnadshavare för 

att få tillgång till ord och fraser som hjälper dem i verksamheten. De nämner hur viktigt det är 

att föräldrarna pratar sitt modersmål hemma med barnen. Precis som Kultti (2014, ss. 19,20) 

menar att ett gott samarbete mellan hem och förskola är viktigt för barnets välbefinnande och 

lärande. Vidare lyfter författaren fram hur de olika språken används i hemmet blir en viktig 

del i den flerspråkiga utvecklingen på förskolan. För oss kan samarbete mellan förskola och 

hem bidra med positiva effekter och främja språkutveckling. Vi tycker även att förskollärare 

ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Resultat 

visar vidare att förskollärare vill att varje barn ska känna stolthet över sitt ursprung, språk och 

kultur. Samtidigt förbereder de barnen att möta det internationella samhället. Det kom även 

fram hur förskollärare för in modersmålet i den dagliga verksamheten. Genom att lära sig 

enklare fraser och ord på de olika språken från barnen och föräldrarna, som sedan skrivs upp 

och sättas upp på väggen, t.ex. välkommen på olika språk. Även här tycker vi att förskollärare 

ska stimulera varje barns språkutveckling och lärande. Barn som har ett annat modersmål än 

svenska ska få möjlighet att lära sig svenska språket och utveckla kunskaper och erfarenheter 

inom olika områden. Ytterligare skriver samtliga information till vårdnadshavare på sitt språk 

eftersom de har resurser som talar samma språk. Svensson (2012, s.29) poängterar att 

förskollärarna ska visa intresse för barnens modersmål, vara nyfiken och positivt inställd till 

flerspråkighet. Enligt oss är det en viktig uppgift för förskollärare att ta till vara på barns 

intressen och behov för att utmana dem att gå vidare. 

 
Resultatet visar vidare att det finns skillnader mellan förskollärare när det gäller arbetssätt 

utifrån läroplanen för förskolan. En av förskollärare lyfter fram vikten av att arbeta efter 

läroplanens strävansmål när det gäller att stödja och utveckla flerspråkiga barn i deras första 

och andraspråksutveckling. Hon ser stöd för deras arbetssätt i förskolans läroplan under 

”utveckling och lärande”, ”normer och värden” och ”förskola och hem”, något som vi 

samtycker med. En tendens under intervjuerna är att samtliga förskollärarna nämner att 

samverkan med vårdnadshavare är ett utav läroplan strävansmål. De beskriver även vikten av 

att flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål. Svensson (2009, s.190) beskriver att kunskap om flerspråkighet och flerspråkiga 

barns situation på förskolan är nödvändigt för att kunna stimulera barnet i sitt första- och 

andraspråk. Motsägelsen till Svenssons tolkning är Möllers (2010, s 98) studie om att inte 

tillåta barnen använda sitt modersmål som inte är svenska anser vi vara ett felaktigt 

förhållningssätt. Att förneka ett flerspråkigt barn att använda ett annat språk än svenska anser 

vi förhindra barnets språkutveckling i svenska och dessutom följs inte läroplanens 

pedagogiska och demokratiska riktlinje om utveckling och lärande. Ett sådant förhållningssätt 

till flerspråkighet är ingen hjälp i vår undersökning om hur förskollärare beskriver att de 
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arbetar med flerspråkighet och hur de stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga 

verksamheten. 

 
Vi håller med både respondenter och Svensson om att förskolan ska bidra att barn med annat 

modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

Några förskollärare lyfter inte fram hur och varför det är viktigt att arbeta utifrån läroplanen. 

Det kan bero på att deras arbete inte utvärderas fullt ut i relation till läroplanens syfte. I vårt 

blivande yrke måste vi arbeta så gott vi kan utifrån gällande läroplan. Vi ska se stöd för vårt 

arbetssätt under alla delar av förskolans läroplan eftersom delarna komplettera varandra för att 

främja språkutvecklingen hos barnen. 

 
Metoddiskussion 

Valet av att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod och därmed intervjuer för 

nödvändig datainsamling, har fungerat väl för studiens syfte. Vi ville trots allt undersöka hur 

förskollärare arbetar med flerspråkighet och hur de stimulerar flerspråkiga barn i den dagliga 

verksamheten. Utgångspunkten i intervjuerna var en så kallad semistrukturerad intervju med 

specifika frågeställningar och upplever tillvägagångssätt som positivt eftersom vi hade 

förutbestämda intervjufrågor men ändå utrymme för att ställa följdfrågor. En kvalitativ 

forskningsmetod tillämpar sig bra när uppfattningar om någonting ska undersökas (Bryman 

2011, s.371) och i vårt fall ville vi undersöka förskollärarnas arbetssätt och perspektiv på 

deras pedagogiska arbete med flerspråkighet. Då vi inte har någon koppling till de 

medverkande upplever vi att förskollärarnas svar är sanningsenliga som. Emellertid skulle 

metoden i studien möjligtvis kunnat utökas med en observation på intervjupersonernas 

arbetsplats. Syftet med en observation hade i sådana fall varit att undersöka förskollärarna och 

om det som sägs under intervjusamtalen stämmer med hur de arbetar i praktiken. Det kändes 

inte relevant att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod som innebär bland annat 

enkäter. Tidsmässigt hade det nog inte fungerat eftersom alla troligtvis inte lämnat tillbaka 

enkäterna lagom nog för vi skulle hinna analysera materialet. Dessutom hade vi inte haft 

möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
 
Didaktiska konsekvenser 

Runtom i landet har förskollärare ett stort ansvar på sina axlar. De har många mål att sträva 

efter och riktlinjer att följa. Vi upplever att förskollärarna har erfarenhet inom det valda 

undersökningsområdet. De är medvetna om hur de deras förhållningssätt till flerspråkighet 

och arbetssätt påverkar språkutvecklingen hos andraspråks- och flerspråkiga barn. För att 

stimulera språkutvecklingen hos flerspråkiga barn använder sig förskollärare utav de material, 

hjälpmedel och resurser de har i sin verksamhet. 

 
Något som vi tar med oss från undersökningen och som vi anser kommer vara till nytta för oss 

i kommande yrkesroll, är hur de arbetar med att ständigt ta sig framåt i sitt tänkande. De 

försöker komma på kreativa arbetssätt för att synliggöra språk och på så sätt inkludera 

flerspråkighet i förskolans dagliga verksamhet. 

Förskolans miljö och dess närmiljö utnyttjas för att utmana barns språkutveckling och vi anser 

att förskollärarna visar intresse för barns språkkunskaper. Samtidigt är de väldigt angelägna 

om att föräldrar till barn med annat modersmål än svenska, ska fortsätta att prata förstaspråket 

hemma då det stimulerar språkutvecklingen i andra språk, något som Svensson även betonar 

(2009, s.201). 



  

Utifrån undersökningens resultat anser vi även att samverkan med föräldrar är en viktig aspekt 

när de har flerspråkiga barn på förskolan. Föräldrarna vet vad barnet innefattar för 

språkkunskaper i sitt modersmål och med ett fungerande samarbete kan båda parterna 

tillsammans bidra till en god språkutveckling hos barnet. Svensson (2009, ss. 33,34) anser att 

språk utvecklas i samspel mellan människor, vilket förskollärarna är medvetna om och skapar 

förutsättningar för lärande möten mellan barnen men även mellan barn och vuxen. Det tyder 

på att förskollärarna stödjer sig på den sociokulturella teorin om barns språkinlärning och den 

kognitiva utvecklingen. 

 
Undersökningen har gett oss ytterligare positiv inverkan på vårt förhållningssätt till 

flerspråkighet och hur vi kan stimulera flerspråkiga barn på kommande arbetsplats. Som 

förskollärare vill vi vara närvarande och se barns kompetenser för att ge barn möjlighet att 

utveckla en god självkänsla och identitet i ett samhälle med flera språk. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 

 

 
Hej! 

 
Vi heter Carolina Askeroth Saida Zelmaten och vi studerar till förskollärare på Högskolan 

i Borås. Vi är just nu inne på utbildningens sista termin och har påbörjat med vårt 

examensarbete. Vi har valt att rikta in oss på flerspråkighet och undersökningen syfte är att 

ta reda på hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn i verksamheten. 

 
Vår intention är att intervjua verksamma förskollärare för att samla in data gällande 

deras arbetssätt kring flerspråkiga barn. Vi har skrivit ihop elva frågor som ingår i 

intervjun och vi hoppas det leder till ett givande samtal. Vi tar hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att vi skyddar alla 

personuppgifter, valfritt deltagande, all datainsamling används endast till att svara på 

undersökningens syfte och slutligen förblir det konfidentiellt. 

 
Vänligen kontakta oss vi eventuella frågor. 

 
 

 
Med vänlig hälsning 

Carolina Askeroth och Saida Zelmaten  

Handledare: Carin Falkner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 

 
1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur många andraspråksbarn har ni som ni arbetar med? 

3. Hur anser du att barns språkutveckling påverkas av förskolans miljö? 

4. Hur tycker du att det är viktigt att arbeta för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

5. Beskriv hur ni arbetar med flerspråkighet i verksamheten. 

6. Hur stödjer ni ert arbete på Lpfö98/16? 

7. Hur kan en planering se ut för ett barn med annat modersmål se ut? 

8. Finns det något du skulle vilja tillägga som inte kommit med i intervjun? 
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