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Sammanfattning 
 

Inledning 
Förskolan består idag utav en ökad språklig pluralitet vilket gör ämnet flerspråkighet relevant 

och viktigt att undersöka.  Barn som får chans att utöva sina språk i förskolan har möjlighet att 

nå flerspråkighet. Förskollärare ska skapa en pedagogisk verksamhet där alla är välkomna 

oavsett språk och/eller kultur.  

 

Syfte 
Syftet är att ta reda på hur ett antal pedagoger på två olika förskolor arbetar med att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

Metod 
Vi har utfört kvalitativa intervjuer med förskollärare på två olika förskolor i två olika 

kommuner. 

 

Resultat 
Vår studie visar på att förskollärarna är medvetna om sin roll i barns språkutveckling och att de 

känner att de behöver mer kunskap kring hur arbetet med flerspråkiga barn kan ske. De upplever 

även tidsbristen som ett problem för att kunna stötta de flerspråkiga barnen i den grad som 

förskollärarna önskar. Förskollärana beskriver olika verktyg i sitt arbete med flerspråkiga barn 

som bland annat ipad och språkstödjare. Resultatet visar även på att tydlig kommunikation i 

form av kroppspråk är något som förskollärarna ser som hjälpsamt i sitt arbete med de 

flerspråkiga barnen. Det finns många likheter mellan förskollärarnas upplevelser på de två olika 

förskolorna, vilket kan tyda på att det är ett pedagogiskt område som behövs utvecklas inom 

förskolan. 
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INLEDNING 
 

Förskolan präglas idag av språklig mångfald och vissa barn är flerspråkiga vilket gör det till ett 

relevant ämne för oss som blivande förskollärare att undersöka. Flerspråkighet innebär att en 

individ besitter kunskaper inom flera olika språk inom både tal och skrift. Kunskaperna kan 

variera och att vara flerspråkig innebär inte alltid att alla språk är lika utvecklade. Barn som 

kommer hit från andra länder är vårt lands framtid och behöver därför bemötas med intresserade 

och kompetenta förskollärare som kan ge stöd i språkutvecklingen då verksamheten ska 

anpassas efter individ. Förskollärare har ansvaret att förbereda barn inför sin kommande 

skolgång där språket är en viktig del för att förstå de uppgifter de kommer ställas inför i skolan. 

Vissa kommuner erbjuder även modersmålsundervisning där en modersmålspedagog deltar i 

den dagliga verksamheten som ett stöd till ett flerspråkigt barn. Det är alltså inte alla 

kommunerna som har möjlighet till modersmålsundervisning för barn. 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016) framhåller betydelsen av arbete med 

flerspråkighet i sina strävandemål. Det finns några strävansmål som berör just arbetet med språk 

och barn med annat modersmål än svenska.  

 

Forskning betonar att barn som får chans att utveckla och använda sitt modersmål har enklare 

att ta till sig även andra språk. Det beror på att barn som har ett utvecklat modersmål har 

grunderna i ett språk vilket underlättar att lära sig ett andraspråk. Språket är även en viktig del 

i barns identitetsutveckling och bör därför tas tillvara på i förskolan. Enligt Svensson (2009, 

s.191) är det meningsfullt att skapa aktiviteter för att främja flerspråkiga barns språkutveckling 

då det är i interaktion med andra människor som språket i hög grad utvecklas.  

 

Det är av vikt som förskollärare att försöka skapa ett arbetssätt där alla barn i verksamheten blir 

stimulerade oavsett vilka tidigare erfarenheter som förskolläraren innehar. Alla barn har rätt att 

bli sedda och stöttade oavsett bakgrund och språklig förmåga. Det kan förekomma att ett barn 

hamnar i skymundan på grund av att förskolläraren inte anser sig veta hur hen ska bemöta barnet 

på grund av barnets språkliga brister.
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SYFTE 

 

Syftet är att ta reda på hur ett antal pedagoger på två olika förskolor arbetar med att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling. 

Frågeställningar 

 

• Vilka arbetssätt använder förskollärarna i arbetet med flerspråkiga barn? 

• Vilka svårigheter kan uppstå i arbetet med flerspråkiga barn? 

• Vilka hjälpmedel har förskollärarna i studien i deras arbete med att stödja flerspråkiga 

barn? 

 

Begreppsdefinitioner 

I det följande stycket kommer vi att definiera vår förståelse och tillämpning av begrepp som är 

centrala i vårt arbete. 

 

Flerspråkighet –Vi förstår det som att en person som är flerspråkig kan tala två eller flera språk. 

En flerspråkig individ kan uttrycka sig i både tal och skrift utan att anstränga sig (Svensson 

2009, s.190). 

 

Modersmål- Modersmål är det språk som lärs in under barndomen. Modersmålet är det första 

språk som en människa lär sig. Det går även att ha flera modersmål om barnet har varit i kontakt 

med flera språk under sin barndom. Om barnet har ett välutvecklat modersmål så är det lättare 

att ta till sig fler språk (diba).  

 

Modersmålslärare- En lärare som kommer ut till verksamheten och undervisar barnen i deras 

modersmål. Modersmålsläraren träffar exempelvis barnet en gång i veckan och är med i den 

dagliga verksamheten eller i enskild undervisning. Modersmålsläraren fungerar som ett stöd 

där barnets språkliga kompetens utvecklas (Svensson 2009, s.190). 
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BAKGRUND 
 
I den här delen redovisas tidigare forskning och kunskaper kring ämne flerspråkighet. Den 

litteratur och de artiklar som används är utvalda utifrån ämnet och förmedlar olika teoretiska 

perspektiv på varför det är viktigt att ge stöd för barns språkutveckling oavsett vilket språk varje 

individ har med sig till förskolan. Litteraturen och artiklarna behandlar även hur förskollärare 

kan stimulera språkutvecklingen på både svenska såväl som andra språk som förekommer i den 

dagliga verksamheten. 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98, rev.2016, s.10) framhålls 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. 

• Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

 

Det är förskollärares uppdrag att sträva efter att följa läroplanens mål för att skapa den trygga 

och pedagogiska verksamhet som krävs. Alla barn har rätt att känna sig välkomna och få samma 

stöd i sin språkutveckling som barn med svenska som modersmål. 

 

Enligt Skolverket (2013, s.1) är idag allt fler barn flerspråkiga inom förskolan och det är därför 

viktigt att förskollärare som arbetar med dessa barn utvecklar ett arbetssätt som fungerar för att 

stimulera flerspråkiga barn. Ett bra förhållningssätt där förskollärarna är nyfikna och öppna för 

andra språk är viktigt för att barn ska ha större möjligheter att utveckla sina språk i förskolan.  

 

Även Benckert, Håland och Wallin (2008, s.59) beskriver att när man arbetar med barn som är 

flerspråkiga krävs det att förskollärarna har andra kunskaper och erfarenheter än när man 

arbetar med en barngrupp med endast svenska som modersmål. När ett flerspråkigt barn 

kommer till förskolan är det viktigt att förskollärarna har ett professionellt förhållningssätt där 

de belyser värdegrundsfrågor ur ett mångfaldsperspektiv.  De understryker även att det är viktigt 

att förskollärarna visar ett genuint intresse och visar att förskolan uppskattar flerspråkighet och 

likaså är det viktigt att förskolan erbjuder modersmålsundervisning om föräldrarna anser att 

barnet bör ha detta. 

 

Enligt Ljunggren (2016, s.611) är majoriteten av barnen i dagens samhälle antingen flerspråkiga 

eller tvåspråkiga och en fråga som förskollärare som arbetar på förskolor ställer sig är hur de 

ska stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling. Ljunggren (diba) anser att nyckeln för att 

kunna möta de flerspråkiga barnen på bästa sätt är att involvera föräldrarna i arbetet med barnen. 

Samarbetet med föräldrarna ger även en känsla av samhörighet då förskollärarna ansåg att de 

genom att samarbeta med föräldrarna tillsammans kan arbeta för att utveckla barnens språk. 

Det beskrivs även att genom att använda modern teknik som exempelvis Ipad så öppnar det upp 

en möjlighet att ta med barnens språk från hemmiljön in till förskolans miljö (diba). 

 

Bjar & Liberg (2010,s.44) beskriver en studie som utförts där forskaren undersökte skillnaden 

på språkutvecklingen inom ett andraspråk beroende på vid vilken ålder ett andraspråk lärs in. 

Resultatet visade att barn som försöker lära sig ett andraspråk mellan ålder 3-7 år når ungefär 

samma språkliga kompetens som en infödd inom samma språk. När ett barn når 7 års ålder blir 

det svårare att lära sig ett andraspråk på en lika hög nivå som de som är infödda med det här 
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specifika språket. Det här tyder på att förskolan kan ha en viktig roll för barns språkutveckling 

inom första-, andra-, och tredje-språket och så vidare. 

 

Enligt Björk- Willén (2009, s.77) finns det ungefär 157 olika talade språk i dagens Sverige 

bland elever i skolan och förskolan. Detta innebär att förskollärarna på skolor och förskolor får 

möta en stor språklig mångfald i sitt arbete. Björk-Willén belyser att de flesta barn som har ett 

annat modersmål än svenska lär sig det svenska språket utan problem men att det i några fall 

kan vara enstaka barn som uppvisar språksvårigheter. Anledningen till detta kan vara att barnet 

inte kommit i kontakt med det svenska språket till den grad som de hade behövt. Björk-Willén 

(2009 s.88) poängterar att det är av vikt att förstå att flerspråkighet inte behöver vara ett problem 

för barnen om det inte görs till ett problem av deras omgivning. Det är därför viktigt att ge barn 

som är flerspråkiga det stöd de behöver för att komma vidare i sitt språk. 

 

Enligt Skolverket (2013,s.14) utvecklar barn sitt eller sina språk i interaktion med andra 

människor och därför bör förskolan erbjuda en språkmiljö som ger möjligheter för det. 

Skolverket (2013, s. 14) betonar att barn som inte använder sina språk kan förlora dem och att 

dessa barn som en följd av det här inte blir flerspråkiga. Barn lär sig de språk som de hör och 

som de får chans att använda i sin vardag. Det finns inget bevis för att barn med andra 

modersmål lär sig svenska annorlunda än de med svenska som modersmål, det här är under 

förutsättning att förskolan erbjuder samma förutsättningar inom det svenska språket 

(Skolverket 2013, ss.14-15). Det här gäller barn under sju år som har enklare att lära sig per 

automatik om de blir tillräckligt stimulerade på förskolan. 

 

Robertson, Drury & Cable (2014, s. 610) beskriver i sin studie (som är utförd i England) att 

barn som är flerspråkiga bör använda sina språk både i hemmet och förskolan/skolan då det 

skapar möjligheter för dem att utöka sitt ordförråd. Detta kan leda till att barnen får en bredare 

språklig kompetens som de kan dra nytta av i sitt senare lärande. Ett barn som inte utövar sitt 

modersmål kan gå miste om sin kulturella identitet som förskollärare i Sverige ska värna om 

enligt vår svenska läroplan. Det kan även leda till att barnet blir tyst och därför inte utvecklar 

sina språk alls. 

 

Svensson (2012, s.29) belyser att det kommer finnas barn som inte kommer ta eget initiativ i 

sin egen språkutveckling, det blir då extra viktigt att förskollärarna ger det stöd som är beskrivet 

ovan. Barn med andra språk och kulturer bör mötas med samma respekt som de barn med 

svenska som modersmål för att ha de goda förutsättningar som krävs för att utveckla sitt eller 

sina språk (Svensson 2012, ss. 29-30). Svensson (2009, ss.201-202) betonar även att det är 

viktigt att barnen får tala de olika språken kontinuerligt för att kunna uppnå flerspråkighet. 

Därför är det bra att föräldrar och förskollärare skapar tillfällen och tid tillsammans med barnen 

där de lyssnar och uppmuntrar barnen att tala på sina modersmål. Språkinlärningen bör även 

ske så naturligt som möjligt i exempelvis lekar och i känsloupplevelser för att barnen ska kunna 

utveckla språken så allsidigt som möjligt. 

 

Wedin (2017, ss.42) beskriver vikten av att förskolan lägger grund för kommande skolår när 

det gäller språkutvecklingen. Förskollärarna ska ge barn möjlighet att i förskolan börja utveckla 

de kunskaper som behövs för att uppnå de krav som ställs på barn under deras senare skolgång. 

En individ som ska kunna utveckla kunskaper inom ett annat språk än sitt modersmål kräver, 

som tidigare nämnts extra stöd i vardagen.  

 

Wedin (2017, s.43) benämner att förskollärare och lärare bör använda de rätta benämningarna 

kring fenomen i det dagliga arbetet. I förskolan arbetar pedagogerna allt mer utifrån ett 
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ämnesinriktat perspektiv som exempelvis naturvetenskap och matematik. Det är därför till 

fördel för språkutvecklingen att använda korrekta termer. Ett barn som inte förstår 

grundläggande termer kommer heller inte förstå sina skoluppgifter vilket kan bli problematiskt. 

Ett exempel kan vara att en förskola har tema vatten och talar om hur vatten fryser, tinar och 

smälter, det kan vara av stor betydelse för barns språkutveckling inför framtida 

skolundervisning där lektioner är ämnesinriktade var dag.  

TEORETISK RAM 

Sociokulturella teorin 

 

Studien har ett övergripande sociokulturellt perspektiv på lärande. Den här teorin blir relevant 

för vår studie som utgår från förståelsen av ett samspel mellan förskollärare och barn, men även 

att barn lär sig i interaktion med andra barn. Teorin visar att barn som får kommunicera med 

sin omvärld har enklare att ta till sig ett språk, vilket vårt studie bygger på då vi vill undersöka 

hur förskollärarna ger stöd åt de flerspråkiga barnen i deras språkutveckling. Det handlar om 

att barnet får vägledning i sitt tänkande om förskollärarna kan ge stöd i sin undervisning till de 

tankar och erfarenheter barnet har sedan innan. 

 

Lindö (2010, s.34) beskriver att Vygotskij ansåg att barn redan från början försöker använda 

sitt språk för att kommunicera med andra i sin omvärld. Den sociokulturella teorin kring barns 

lärande kan sägas ha sitt ursprung i Vygotskijs syn på barns lärande där han betonar att barns 

utveckling tar sin början i interaktionen med omvärlden. Här ligger även ett fokus på att se hur 

barn och vuxna bildar en kontext som har inverkan på  utvecklingen hos individen.  

 

Smith (2010, s.97) belyser att Vygotskij ansåg språket var det viktigaste av alla komplexa 

signalsystem. Han var intresserad av talets inre som var det tysta och det talande språket 

sammanhang med tänkandet. Något som Vygotskij var övertygad om var att det inre talet 

utvecklades ur det yttre talet. Med detta menade han att ett barn först tänker högt innan de kan 

tänka utan talets hjälp. Du som människa utvecklar ditt tänkande alltså din inre röst innan du 

lär dig att uttrycka dig verbalt.   

 

Den sociokulturella teorin fokuserar på relationen mellan tänkandet och språkets utveckling. 

Fokus ligger här på om tänkandet eller språket kommer i första skedet och om de är beroende 

av varandra. Svensson (2009, s.33) betonar att Vygotskij hade en teori om detta och det var att 

språket består av ett särskilt utvecklingsområde med start i den förspråkliga kommunikationen. 

Han menade att hos ett litet barn så är språket och tänkandet helt olika saker, språkutvecklingen 

är inte något som är beroende av den kognitiva utvecklingen. Vygotskij belyste även att när 

barnet har nått en viss språklig gräns så kommer språket att influera tänkandets utveckling 

(diba).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv, beskriver Svensson (2009, s.33) språket som bundet till 

den kultur som barnet lever i. Språket är först socialt och det är viktigt att kunna kommunicera 

med omgivningen. Vygotskij betonade att språket har två olika funktioner. Det första är att 

språket är en innebörd för att socialt samordna människors verksamhet och det andra är att 

språket är ett redskap för tänkandet (diba). 

Den proximala utvecklingszonen 
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Det viktigaste bidraget till pedagogiken som gjorts av Vygotskij är det han benämner som ”den 

proximala utvecklingszonen” som på engelska benämns The zone of proximal development. 

Vygotskij var intresserad av att studera och analysera hur barn gjorde framsteg intellektuellt. 

En av de saker som han lade märke till när det gäller den proximala utvecklingszonen var att 

barns utveckling och undervisning inte överensstämmer. Vygotskij beskriver det som att genom 

undervisning får barnet vägledning från den punkt barnet befinner sig i just nu, till den punkt 

som han/hon skulle kunna uppnå om det fick hjälp. Han belyser att när undervisning anknyter 

till något som barnet redan tänkt, erfarit eller internaliserat blir det lättare att gå vidare i sitt 

tänkande och problemlösning (Smith 2010, s.117). 

METOD 
 

Vi har valt att utföra vår undersökning utifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer. Bryman 

(2011, s. 413) beskriver att en kvalitativ intervju som att den fokuserar på intresset hos den som 

intervjuas. Syftet med en kvalitativ intervju är att samtalet ska vara öppet för följdfrågor för att 

uppnå en bredare datainsamling. Bryman (2011, s.415) belyser två olika former av intervjuer 

där den ena är ostrukturerad intervju där forskaren utgår från ett ämne men inga direkta 

bestämda frågeställningar. Den andra formen av intervju benämns som semistrukturerad 

intervju och innebär att forskare har bestämda frågeställningar men är flexibel för ändringar. Vi 

har utgått från semistrukturerade formen av intervju då vi har planerat våra frågeställningar före 

intervjuerna (Bryman 2011, s.415). 

URVAL 

 

Utifrån vårt syfte att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn i förskolan, 

valde vi att intervjua förskollärare. Anledningen till att vi valde förskollärare och inte 

barnskötare utgick från att förskollärarna står för det pedagogiska ansvaret. Vi valde att 

intervjua åtta förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner. Det här urvalet utgick 

från att vi ville söka likheter och skillnader mellan hur pedagoger på två olika förskolor ger stöd 

i flerspråkiga barns språkutveckling. Vi ville även begränsa antal intervjuer för att materialet 

ska bli hanterbart. Enligt Trost (1997, s.110) brukar det vara hanterbart med ca fem intervjuer 

som ensam forskare och eftersom vi är två kommer vi att utföra åtta intervjuer. Det är bättre att 

göra ett mindre antal väl utförda intervjuer än att göra fler som är mindre väl utförda, det är 

bättre med kvalité än kvantitet. 

Bakgrundsinformation 
Snöbollens förskola ligger i en kommun i Västsverige där fyra förskollärare har intervjuats. De 

fyra deltagarna i studien är utbildade förskollärare. Veronica har arbetat som förskollärare i fyra 

år och under hela den här tiden på Snöbollen, Solveig har arbetet i nästan tre år, varav ett år på 

Snöbollen, Elisabeth har arbetat i åtta år och under hela denna tid har hon arbetat på Snöbollen 

och Charlotte har arbetat som förskollärare i sex år men hon har sammanlagt arbetat i 14 år på 

Snöbollens förskola. Snöbollens förskola har totalt sju flerspråkiga barn på två avdelningar. De 

språk som barnen talar är arabiska, portugisiska, somaliska och vietnamesiska. 

 

Drömfångarens förskola ligger även denna i Västsverige men på en annan ort. Även här har 

fyra deltagare med förskollärarutbildning intervjuats. Leif har arbetat 14 år som förskollärare 

varav fem år på Drömfångaren, Billy har arbetat 28 år som förskollärare men 37 år på 

Drömfångarens förskola, Alexander har arbetat i fem år, varav 8,5 år på Drömfångaren och 
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Rosmarie har arbetat 22 antal år som förskollärare, varav 36 på Drömfångarens förskola. 

Förskolan har totalt nio flerspråkiga barn som talar thailändska, albanska, ryska och arabiska. 

GENOMFÖRANDE 

 

Vi började med att skriva ett missivbrev som mailades ut till förskolechef och berörda 

förskollärare. När vi fått godkänt av förskolechefen för att genomföra våra intervjuer 

kontaktade vi förskollärarna för att boka en tid. Våra intervjuer utfördes på två förskolor i två 

olika kommuner. De namn som vi valt på förskolorna i studien är fiktiva för att skapa 

anonymitet. 

Snöbollens förskola 

 

Sonya utförde sina fyra intervjuer med en förskollärare i taget för att förskollärarna inte skulle 

påverka varandras svar och för att alla skulle våga svara på frågorna. Sonya intervjuade totalt 

fyra förskollärare på förskolan. Frågorna som ställdes var de nio frågor i vår intervjuguide som 

Sonya och Nanna fått godkända av sin handledare (Bilaga 2). När Sonya kom till förskolan var 

alla barn ute på gården vilket gjorde att det blev en lugn miljö att utföra intervjuerna. 

Intervjuerna utfördes inne på förskolans avdelning vid ett runt bord. Förskollärarna fick frågan 

om det fanns möjlighet att få spela in intervjuerna och alla godkände förslaget. Sonya valde att 

anteckna samtidigt som hon ställde frågorna för att plocka ut viktiga delar. Intervjuerna tog 

cirka 15-20 minuter. 

 

Drömfångarens förskola 

 

Nanna utförde även hon sina intervjuer med en förskollärare i taget. Nanna ställde samma nio 

frågor som Sonya gjort under sina intervjuer för att de skulle kunna jämföra sina svar efteråt. 

Intervjuerna utfördes under olika dagar beroende på när förskollärarna hade tid. Det pågick 

hjärt- och lungräddningsutbildning för samtliga förskollärare på förskolan vilket gjorde det 

svårt att boka in alla intervjuer på en och samma dag. Nanna ställde även hon frågan om 

ljudinspelning och fick klartecken av de deltagande. Det gjordes inga anteckningar under 

intervjuerna för att Nanna ville hålla fokus på den intervjuade. Vi satt i ett arbetsrum på 

förskolan med stängd dörr för att minska buller på inspelningen och även minska risken att bli 

störd. Intervjuerna tog cirka 10-15 minuter. 

Gemensamt genomförande 

 

Vi har valt att utföra ljudspelningar under intervjuerna för att göra det enklare att fokusera på 

den intervjuade under intervjun och även för att få med mer material. Inspelning ger chans att 

gå igenom intervjun i efterhand och för att kunna höra tonläge och ordval hos den intervjuade 

(Trost 1997, s.50). 

 

Fejes& Thorngren (2015, ss.34–35) menar att det är av vikt att organisera sitt insamlade 

material som i vårt fall kommer bestå utav fältanteckningar och inspelningar för att se ett 

mönster och slutligen nå ett resultat. 

 

Vi har analyserat studiens intervjuer tillsammans genom tematiskt analys eller kodning. Den 

här metoden valdes utifrån att det var mer tidseffektivt då vi hade begränsat med tid för att 
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genomföra vår studie. Intervjuerna skrevs ut och vi strök under betydande ord/ återkommande 

svar för att kunna skapa kategorier att använda i presentationen av vårt resultat. 

FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 

 

Vetenskapsrådet (2011, s.12) betonar att forskning är viktigt i dagens samhälle och att det är 

mycket förväntan på forskarna. All fokus ligger på forskarna då de har ett stort ansvar gentemot 

de som deltar i deras undersökning, men även mot de som på något sätt gynnas av resultatet av 

forskningen. För att det ska bli en forskning av bra kvalitet är det viktigt att forskaren gör sitt 

yttersta för att uppnå detta.  

 

Vi följde informationskravet där vi skrev ett informationsbrev och förklarade varför vi gör 

undersökningen och vad det är vi ska undersöka. Vi beskrev även att allt material som vi samlar 

in inte kommer att användas till något annat än till vårt arbete. Vi följde även samtyckeskravet 

där vi fick godkännande från förskolechefen att göra vår undersökning på förskolan, och vi fick 

därefter även godkänt av förskollärarna som skulle delta i vår undersökning. De blev även 

informerade om att de när som helst kan avbryta deras medverkan även om de tidigare godkänt 

det. Konfidentialitetskravet följde vi då deltagarna i vår undersökning inte kommer att kunna 

kännas igen då vi använder oss av fiktiva namn. Även orten som förskolorna ligger i kommer 

inte att nämnas. Nyttjandekravet följde vi även då vi informerade våra deltagare om att all 

insamlat material endast kommer att användas till vårt arbete. När vi är färdiga med 

undersökningen kommer allt insamlat material att förstöras så att ingen obehörig kan få tag på 

dem (Hermerén 2011, ss.7-14). 

Trovärdighet och TILLFÖRLITLIGHET  

 

Det finns två delar inom validitet att ta hänsyn till för att uppnå tillförlitlighet; intern validitet 

och extern validitet. Bryman (2011 s.353) beskriver att det finns två delar av begreppet validitet, 

intern validitet motsvarande trovärdighet och extern validitet motsvarande överförbarhet. En 

studie som vill uppnå trovärdighet kan använda sig utav respondentvalidering, vilket innebär 

att exempelvis de deltagande får ta del av studiens material och godkänna att resultatet är giltigt. 

Respondentvalidering är en process där forskaren delger de viktigaste aspekterna av resultatet 

till de deltagande i studien och får respons tillbaka (Bryman 2011, s.650). Deltagarna i vår 

studie kommer att få ta del av undersökningen men inte i den grad som vi kanske hade önskat. 

Det hade varit av stor vikt att få respons på vårt resultat men i vårt fall är det inte en möjlighet 

på grund av olika faktorer som exempelvis att vi inte har tid att skicka resultatet till de 

deltagande i studien och även att de deltagande inte har tid att läsa och ge respons kring studien. 

Överförbarhet kan beskrivas som att forskaren ger en tydlig bild utav studiens kontext på ett 

sätt som ger möjlighet för andra forskare att utföra undersökningen på nytt fast i en egen miljö. 

Det finns en tydlig beskrivning av vår studie, vilket gör extern validitet/överförbarhet möjlig 

att utföra. Det här leder till tillförlitlighet och i sin tur den goda kvalité som vi önskar uppnå 

med vår studie. När en forskare uppnått kriterierna för dessa två aspekter av validitet har studien 

uppnått en del av tillförlitlighet, vilket speglar god kvalité.  

 

Ett annat sätt att nå god kvalité i forskningen är genom att utgå från begreppet ”tillförlitlighet” 

eller ”reliabilitet” vilket består utav fyra punkter som kan hjälpa forskaren att uppnå reliabilitet 

(Bryman (2011, s.354). En utav de punkterna är ”pålitlighet” som innebär att forskaren kritiskt 

granskar sin analys och även intar ett granskande perspektiv när analysen ska sammanställas. 

Vi har under vår studie granskat vårt material genom att vara kritiska i förhållande till vilka 



 

9 

 

delar av datainsamlingen som tillför relevans till vår studies syfte. Det anser vi är ett sätt att nå 

den nivå av tillförlitlighet som krävs på ett sätt som gör att studiens kvalité höjs. 

ANALYS 

 

Efter genomförandet av våra intervjuer lyssnade vi igenom vårt inspelade material och 

transkriberade intervjuerna. Vårt material analyserades utifrån en analysmetod som Bryman 

(2011, ss.289-291) beskriver som tematisk analys eller kodning. Ett vanligt sätt att koda en text 

är att utgå från nyckelord, det vill säga ord som exempelvis är återkommande i undersökningen, 

utifrån de orden skapar forskaren kategorier. Kategorierna skapas även utifrån vad som är 

intressant efter det som forskaren vill komma fram till. En forskare som söker efter ett tema i 

sitt analysarbete kan även utgå från likheter och skillnader där de intervjuade har svarat på 

frågor kring samma ämne men har givit olika svar. Bryman (2011, s.528) betonar att de teman 

som skapas i datamaterialet är ett resultat av att forskaren noggrant granskat sitt material genom 

att läsa det ett flertal gånger. 

 

Vårt material har analyserats utifrån tematisk kodning där vi sett likheter och skillnader mellan 

de olika förskollärarnas svar på respektive förskola. Utifrån de svaren kan vi se skillnader och 

likheter mellan arbetssätt och förhållningssätt när det gäller att arbeta med flerspråkiga barn. Vi 

granskade även vilka ord som de intervjuade uttryckte sig med för att svara på frågorna och då 

framför allt de som var återkommande, exempelvis ”flerspråkig”, ”modersmål”, tecken som 

stöd” eller ”modersmålslärare”. Sonyas anteckningar blev överflödiga då vi hade utfört 

ljudinspelningar under intervjuerna som vi transkiberade.  

RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet från våra intervjuer. Vi har skapat fem 

olika kategorier utifrån svaren på intervjufrågorna som besvarar studiens frågeställningar och 

syfte. Kategorierna har framkommit under vår analys där vi utgick från återkommande och 

liknande svar och ordval i intervjuanteckningarna. Frågeställningarna berör arbetet med 

flerspråkighet i förskolan, men även vilka förutsättningar och kunskaper som förskollärarna har 

för att kunna ge stöd  till flerspråkiga barn i förskolan. Vi har bytt ut namn för att skydda 

deltagarnas identiteter och det kan även förekomma att vissa citat skrivits om för att undvika 

att en deltagare känns igen. Vi kommer även i detta avsnitt använda Snöbollen och 

Drömfångaren som förskolornas fiktiva namn för att ge tydlighet i presentationen av resultatet. 

Förhållningssätt 

Leif berättar att när han har samlingar försöker han att minska pressen hos de flerspråkiga 

barnen genom att börja med att låta de svensktalande barnen svara. Det leder till att de barn 

som har ett annat modersmål än svenska får mer betänketid och att de på det här sättet får 

möjlighet att ge ett färdigt svar när det sedan blir deras tur. Han talar även om att det är av stor 

vikt att verkligen försöka förstå vad barnen vill förmedla. Rosmarie talar om hur viktigt det är 

att förskolläraren visar tydligt med ansiktsuttryck och liknande i mötet med barn med annat 

modersmål än svenska. Hon menar att det är viktigt att visa genom att rynka ögonbrynen när 

du säger till barnet men det är precis lika viktigt att visa när den känslan är över: 

 
…om man säger samlingar då gör jag ju ofta så att har man liksom alla barn så börjar man ju inte med 

om man säger att man har ett barn som inte har språket liksom som bara har arabiska t.ex. så börjar 

man ju inte med det barnet utan man låter det barnet tänka (Leif). 
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… eftersom inte barnen förstår vad man säger kanske man får visa med ansiktet[…]när man kanske 

blivit arg och rynkat ögonbrynen är man väldigt noga då att visa att nu är jag inte det längre, för det 

kan man ju säga till andra barn men de förstår ju inte (Rosmarie). 

 

 

Charlotte beskriver att det är viktigt att alltid ligga steget före för att förstå vad barnet vill säga. 

Därför använder hon sig mycket av tecken som stöd som komplement till talet för att kunna 

kommunicera med ett barn som inte förstår svenska verbalt. Det är även viktigt att ta reda på så 

mycket som möjligt om kulturen och språket så att familjer som börjar på förskolan ska känna 

att förskollärarna är intresserade och nyfikna på vart de kommer ifrån. Elisabeth anser att det är 

viktigt att använda sig av kort och tydlig kommunikation i början av barns 

språkinlärningsprocess och att använda sig av bilder som stöd för att förtydliga språket. 

Veronica berättar att närvaron är viktig i arbetet, speciellt om barnet är yngre och att det är 

viktigt att vara nära så att de förstår kroppsspråket:  

 
…det är viktigt att se barnet och bygga en relation med dem för då kommer det andra också (Elisabeth). 

 
… det är viktigt att tänka på att man ska vara väl förberedd när man får ett flerspråkigt barn. Det kan 

gå fort när det kommer nyanlända, men om man har möjlighet att kolla upp kultur och enkla fraser så 

är det bra (Veronica). 

 

…det handlar om att man är närvarande och delar upp grupperna och att man har fokus och även att 

visa de andra barnen om de olika kulturerna och om de olika språken för att de ska förstå att det finns 

barn som inte talar det svenska språket. Vi arbetar också mycket för att socialisera det flerspråkiga 

barnet med det svensktalande så att de lär av varandra (Veronica).   

Tydlig kommunikation 

Leif och Alexander talar om vikten av att visa intresse för de andra språken på förskolan och 

berättar att de är noggranna med att förklara extra tydligt för de barn som har språkliga 

svårigheter. Rosmarie berättar att de på hennes avdelning lärt sig ca 20 ord på det språk som de 

flerspråkiga barnen har som modersmål. Kroppsspråk är enormt viktigt för de barn som har 

brister i det svenska språket, det är en fördel att kunna förstå vad barnet vill och för 

förskollärarna att använda till att förmedla saker till barnen. Förskollärarna använder kroppen 

som ett sätt att kommunicera när språket inte räcker till när exempelvis barnet inte har svenska 

med sig i den grad så att de kan förstå pedagogen verbalt:  

 
… man får ju verkligen jobba på att försöka förstå vad barnet vill förmedla (Leif). 

 

… vi är mer noggranna med att förklara, försöker liksom se så att barnet förstått (Alexander). 

 

…vi har faktiskt ansträngt oss för att lära oss vissa ord, arabiska ord då som i vårt fall (Rosmarie).  

 

Elisabeth, Veronica, Charlotte och Solveig är överens om att kroppsspråket är till stor fördel 

för att försöka förstå hur mycket barnen förstår, men även för att  kunna vara extra tydlig när 

de försöker kommunicera med barnen. Elisabeth anser att kort och tydlig kommunikation är 

viktigt i början av arbetet med flerspråkiga: 

 
… kroppsspråket används hela tiden och jag tycker att det är som när man åker utomlands då får man 

använda sig utav sitt kroppsspråk och ögonkontakt för att göra sig förstådd (Charlotte). 
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Svårigheter för flerspråkiga barn 

Billy beskriver att de flerspråkiga barnen på hans avdelning har vissa svårigheter med att 

kommunicera verbalt med andra barn på grund av deras brister i det svenska språket. Det kan 

uppstå situationer där ett barn blir utanför på grund av ordförståelse vilket gör det svårt i sociala 

sammanhang på förskolan: 

 
…när man ska prata med kompisar så fattas många delar i språket så blir det mycket missförstånd. 

[---]Vi ser ju att dem barnen faller utanför rent socialt och då är det tufft för de barnen (Billy). 

 

Charlotte och Solveig menar att barnen kan bli frustrerade när de inte kan göra sig förstådda. 

De påstår att det här kan bero på att språket inte har kommit igång. Elisabeth ger en liknande 

bild och talar om missuppfattningar som kan uppstå på grund av bristerna i det svenska språket: 

 
…det kan bli mycket frustrations hos barnen, ibland har de orden men de kan inte göra sig förstådda 

ändå och då blir det en frustration (Charlotte). 

Svårigheter för förskollärare 

Alexander anser att det finns svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn, han förklarar att 

förskollärarna på avdelningen inte besitter de kompetenser som krävs för att kartlägga språkliga 

brister hos barnen. Han beskriver även att det finns svårigheter med att inte kunna något av de 

språk som de flerspråkiga barnen talar hemma. Leif talar om kommunikation som en svårighet 

i arbetet, att försöka förstå vad de flerspråkiga barnen vill förmedla: 

 
… vi har ju inte helt lätt att kartlägga en språkstörning eller ett språkproblem såhär på förskolan, det 

har ju inte vi riktigt kompetensen till att göra heller (Alexander). 

 

… svårigheten är ju kommunikationen, där får man ju liksom verkligen jobba på att försöka förstå vad 

barnet vill förmedla (Leif). 

 

… jag råka ut för en situation häromdan när ett barn hade en bil i handen och så kommer det här andra 

barnet då som inte pratar svenska och tar den bilen och ska ha den. Och i såna sitationer är det väldigt 

svårt att förklara du har fyra bilar och han hade den innan och du får låta honom ha den (Rosmarie). 

 

Rosmarie berättar om en situation där ett missförstånd uppstod mellan ett barn med svenska 

som modersmål och ett barn med annat modersmål än svenska. Här upplevde hon det svårt att 

förklara för det sistnämnda barnet vad som blev fel i det sammanhanget. 
 

Charlotte ger en bild av att det kan vara svårt att förmedla information till de föräldrar som inte 

har tillräckligt med kunskaper inom det svenska språket än. Elisabeth beskriver pressen från sin 

chef som en svårighet i arbetet. Förskolechefen sätter krav på vad förskollärarna ska arbeta med 

och vilket fokus de ska ha i verksamheten, vilket kan ge mindre tid åt att arbeta med språk: 

 
…i mötet med föräldrarna kan det bli en svårighet om de inte talar språket (Charlotte). 

 

…vi får mycket ovanifrån, de vill att vi ska ha fokus på NT och just nu arbetar vi med barnkonventionen 

(Elisabeth). 

 

Hjälpmedel 

Alexander, Leif och Billy belyser appar som ett hjälpmedel för barnen när de ska kommunicera 

men även för att ta in nya språkkunskaper. Det kan vara appar där barnen får se en bild på ett 
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objekt eller en aktivitet och då kan barnen trycka på bilden och appen berättar vad benämningen 

står för, antingen svenska eller modersmålet. Billy berättar även att de kan få tillgång till tolk i 

vissa fall: 

 
… olika ipadprogram finns, Say Hi är väldigt bra. Sen finns det ju olika bilder som man trycker på och 

så hör dem. […]Sen har man ju en tolk som man har tillgång till ibland (Leif). 

 

… vi har haft en språkstödjare som har varit hos oss 60 timmar när vi haft inskolning och då har vi ju 

försökt fråga henne mycket om vad vissa ord betyder (Rosmarie). 

 

På Rosmaries avdelning har en språkstödjare funnits på plats som hjälp under inskolningarna 

med de barn som talar annat modersmål än svenska. Ett annat hjälpmedel som förskollärarna 

använder har de fått information om genom en specialpedagog som hjälper förskollärarna att 

kartlägga barnets språk och som ger tips på hur förskollärarna kan gå vidare i sitt arbete med 

de flerspråkiga barnen. 
 

Charlotte, Veronica och Solveig är positiva till att använda Ipad på olika sätt i sitt pedagogiska 

arbete med flerspråkiga barn. Förskollärarna använder sig utav Google translate för att kunna 

kommunicera med barnen när de inte kan vissa ord exempelvis. Det finns bra språkappar till 

Ipaden där bilder finns som barnen kan använda för att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. Elisabeth anser att det finns bra stöd som förskollärarna kan få av en 

modersmålslärare men det finns ingen möjlighet till ett längre samarbete på grund av 

modersmålslärarens arbetstimmar. Hon berättar även att hon skulle vilja få arbetsmaterial som 

kan hjälpa henne att utveckla barnens språk: 

 
… Ipad är som sagt ett toppenverktyg att använda sig av när barnet inte har språket just för att kunna 

visa bilder och tala in för att få en översättning (Charlotte). 

 

… vi sätter på ipaden och lyssnar på arabisk musik och arabiskt barnprogram på youtube (Solveig). 

 
…Modersmålsläraren är det största stödet vi har och det är tråkigt att inte kunna samarbete mer med 

dem, vi får inte den tiden. […] Modersmålsläraren borde ge oss verktyg så att vi kan arbeta med de 

flerspråkiga barnen (Elisabeth). 

DISKUSSION 
 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa en jämförelse mellan resultatet från de två olika 

förskolorna och sedan jämför med tidigare forskning. Detta för att försöka få en överblick av 

hur de fyra förskollärarna på respektive förskola arbetar med flerspråkiga barn. Vi ville även se 

vilka svårigheter förskollärarna upplever i arbetet och vilka skillnader och likheter det fanns 

mellan förskollärarna i de två kommunerna. Jämförelsen kommer att hjälpa oss att besvara på 

vårt syfte och frågeställningar, vilka var att ta reda på hur några förskollärare på två olika 

förskolor arbetar med flerspråkiga barn och därav se vilka likheter och skillnader som finns. 

Rubrikerna som vi använde i resultatet kommer att följa med i detta avsnitt för att göra det 

enklare att förstå sammanhanget och kommer att beskrivas under relevant frågeställning utifrån 

vårt syfte. Det innebär att vi kommer utgå från kategorierna som vi skapade i resultatdelen och 

kopplas till våra frågeställningar, vilka utgör rubriker i denna del. 
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Vilka arbetssätt använder förskollärarna i arbetet med flerspråkiga 
barn? 

Förhållningssätt 

 

På Drömfångarens förskola, där Leif, Rosmarie, Billy och Alexander arbetar, beskrev Leif och 

Rosmarie vikten av att vara tydlig i sin kommunikation med de flerspråkiga barnen. Det är 

viktigt att försöka förstå vad barnen vill förmedla och att visa med uttrycka för att ge barnen en 

enklare chans att förstå förskollärarna. Leif talade även om att han ville ge de flerspråkiga 

barnen tid att tänka, exempelvis vid samlingar för att inte pressa dem och ge dem en chans att 

ta in vad de svensktalande barnen säger. Här kan vi direkt se en skillnad mellan Drömfångarens 

och Snöbollens förskola då Charlotte, Elisabeth, Veronica och Solveig belyste andra saker i 

förhållningssättet som viktiga. Charlotte menade att det är viktigt att visa intresse för de 

flerspråkiga barnens kultur och språk. Men det går även att se likheter i det att förskollärarna 

från både Drömfångaren och Snöbollen anser det viktigt med tydlig kommunikation och 

kroppsspråk i början av språkinlärningen med de barn som inte har tillräckligt utvecklade 

språkkunskaper inom svenska för att de ska kunna göra sig förstådda verbalt. Skolverket (2013, 

s. 1) förespråkar att ett bra förhållningssätt är viktigt för att barn ska kunna ta till sig och lära 

sig ett nytt språk. Förskollärare som är nyfikna och öppna på barnens språk och kultur, som 

exempelvis Charlotte beskriver ovan, ger barnen en god miljö där det kan få det stöd som krävs 

för att utveckla sina språkkunskaper inom svenskan. Förskollärarna i vår studie visar på att de 

verkar ha förstått att de behöver ha ett annat förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn, 

jämfört med de barn som har svenska som modersmål. Förskollärarna verkar uppenbart vara 

intresserade av barnens språk och vill ta del och lära sig av de flerspråkiga barnen. Detta är en 

viktig del av arbetet med flerspråkiga barn enligt (Benckert, Håland och Wallin 2008, s.59).  

Utifrån det som förskollärarna uttrycker i intervjuerna kring förhållningssätt verkar det som att 

de är noga med att ta in barnet, inte pressa det att lära sig direkt, utan de verkar ge barnet tid att 

känna sig tryggt i verksamheten och ge det stöd till barnet som krävs. De verkar även vara 

intresserade av att skapa den goda miljö som krävs för barns språkutveckling på förskolan. 

Vidare finns en vilja att vara ett extra stöd för de flerspråkiga barnens språkutveckling. Här ser 

vi överensstämmelser med det som betonas av Björk Willén (2009, s.88), att pedagogen blir en 

tillgång för barnens språkutveckling. 

Tydlig kommunikation  

Leif och Alexander belyste betydelsen av att förklara noga för de flerspråkiga barnen, på ett sätt 

som de förstår. Rosmarie nämnde kroppsspråk som ett sätt att skapa tydlig kommunikation. 

Detta betonas även av förskollärarna på Snöbollen då de talar om kort och tydlig 

kommunikation med stöd av kroppsspråk som den bästa metoden. Här ges intrycket av att 

förskollärarna talar svenska med barnen men samtidigt visar tydligt med kroppsspråk vad de 

menar för att barnen ska förstå dem. Rosmarie tar även stöd av de 20 ord på arabiska som hon 

har lärt sig för att bli ännu mer tydlig i sin kommunikation. Vi ser här en bild av att Rosmarie 

arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv då hon skapar ett sammanhang för barnen genom 

att använda de arabiska orden tillsammans med svenskan. Likaså finns det en överensstämmelse 

med Vygotskijs teori där det finns ett fokus på att skapa en kontext för barnet eftersom det kan 

ha en positiv inverkan på dess språkliga utveckling (Lindö 2010, s.34). Vår tolkning är att 

barnen får tala sitt modersmål medan förskollärarna talar svenska med hjälp av kroppsspråk. Vi 

får även intrycket av att det uppstår en god kommunikation mellan barn och vuxen med hjälp 

av kroppsspråk oavsett det språk som talas. Det här menar Skolverket (2013, ss.14-15) är ett 

bra sätt att arbeta utifrån eftersom barn lär sig i interaktion med andra. Skolverket (2013, s.14-

15) beskriver även att barn som inte använder sina språk kan förlora dem och därför är det 
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viktigt som Rosmarie här gör att kommunicera med de ord hon kan på arabiska. Det leder 

troligtvis till att även barnet använder sin arabiska. Förskollärarna visar även respekt för de 

flerspråkiga barnen genom att förklara noga för de som inte förstår. Att visa barnen tydligt via 

sitt kroppsspråk samt visa respekt är av stor vikt inom förskolans verksamhet. Alla barn i 

förskolan har rätt till lika grad av respekt oavsett kultur eller språk (Svensson 2009, ss. 29-30). 

Här ger båda arbetslagen en liknande bild av sitt sätt att arbeta. 

Vilka svårigheter kan uppstå i arbetet med flerspråkiga barn? 

Svårigheter för flerspråkiga barn 

 

Billy på Drömfångaren och Charlotte och Solveig på Snöbollen gav en liknande beskrivning av 

vilka svårigheter barnen kan uppleva på grund av sina bristfälliga språkkunskaper inom 

svenskan. De berättar att det uppstår frustration när barnen inte kan göra sig förstådda eller 

kommunicera fullt ut med andra barn och förskollärare. Vi får intrycket av att detta problem är 

relativt vanligt eftersom de nämner kommunikation som ett nyckelord upprepade gånger under 

intervjuerna. Utifrån det som Rosmarie beskriver verkar det som att förskollärarna på 

Drömfångaren försöker ha en stöttande roll i barnens interaktion med andra barn på förskolan. 

Det är till stor fördel för barnen att kunna kommunicera med andra barn då språket först och 

främst är socialt, enligt Svensson (2009, s.33).  

Svårigheter för förskollärare 

På Drömfångaren framträder tydligt en bild av att förskollärarna verkar känna att det är svårt 

att förstå barnen ibland, vad barnen vill få fram. Rosmarie som arbetar med de yngre barnen tar 

upp en situation med en bil där barnen blivit oense om vem som ska ha bilen. Hon nämner då 

hur svårt det är att förklara för det flerspråkiga barnet varför hen ska lämna tillbaka bilen till 

det svensktalande barnet. Likaså berättade Alexander om svårigheterna med att inte ha 

kompetens till att kartlägga barns språk, vart barnen befinner sig språkligt just nu, detta på grund 

av att förskollärarna inte besitter kunskaper inom de språk som barnen har som modersmål. Det 

verkar som att förskollärarna känner osäkerhet men att de ändå försöker göra det bästa av de 

situationer som uppstår. Vi får intrycket av att de vill lära sig mer kring arbetet med flerspråkiga 

barn och hitta lösningar som fungerar i verksamheten. Här kan vi även se en skillnad mellan 

förskollärarna på de två olika förskolorna då Snöbollens förskollärare berättar om svårigheterna 

att nå föräldrarna till de flerspråkiga barnen. Ljunggren (2016, s.611) betonar att en god 

kommunikation med föräldrarna kan vara till fördel för ett flerspråkigt barns språkutveckling. 

Det belyser de svårigheter som förskollärarna uttrycker. Elisabeth beskriver kraven ovanifrån 

som en svårighet då det leder till att de har mindre tid till att fokusera på språk i den mån som 

de skulle önska. Den här svårigheten kan påverka barnens språkutveckling på ett negativt sätt 

eftersom det krävs tid för att skapa språkutvecklande tillfällen för de flerspråkiga barnen. 

Förskollärare som har tid för att lyssna och stimulera barns modersmål bidrar till att barnens 

språkutveckling går framåt på ett effektivt sätt (Svensson 2009, ss.201-202). 

Förskollärarna i vår studie verkar ha upptäckt kommunikationssvårigheter, vilket är en början 

till att kunna hjälpa barnen i samtal och dra nytta av samtalen för att kunna utveckla sitt språk. 

Här kan vi även se tecken överensstämmelser med det som Vygotskij beskriver som den 

proximala utvecklingszonen, detta då förskollärarna verkar se vart barnens brister finns. Detta 

ger en bild av att de då ger den stöttning som krävs för att barnet ska ta sig från det stadiet som 

den befinner sig i till att uppnå en nytt stadie i sin språkliga utveckling (Smith 2010, s.117). 
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Vilka hjälpmedel finns i förskollärarnas arbete med flerspråkiga 
barn? 
 

Hjälpmedel 

Under den här kategorin ger förskollärarna på Drömfångaren och Snöbollen en liknande 

beskrivning av vilka hjälpmedel som de anser kan ge dem ett extra stöd i arbetet med barn med 

annat modersmål än svenska. Ipad är det som nämnt flest gånger som ett bra verktyg att använda 

sig av i den dagliga verksamheten. Leif, Alexander och Rosmarie talar om språk-appar där 

barnen kan se bilder av vardagliga objekt och höra benämningen på sitt modersmål och sedan 

på svenska. Charlotte, Solveig och Veronica berättar att de brukar använda sig av Google 

translate för att kommunicera med de flerspråkiga barnen. Här får vi intrycket av att 

förskollärarna har hittat fungerande hjälpmedel som kan stödja dem i sitt arbete på så sätt att de 

kan bidra till att barnen får använda sitt modersmål. Detta är en fördel för ett barn som ska 

utveckla ett andraspråk. Vi tolkar detta som att förskollärarna använder dessa appar för att ge 

korrekta benämningar för vardagliga ting. Det verkar som att de använder dessa hjälpmedel 

även under aktiviteter och samlingar. Det här är ett bra tillvägagångssätt för att uppnå den 

språkliga utveckling som krävs för att barnen ska kunna klara av de skoluppgifter som de 

kommer att få i framtiden. Detta betonas av Wedin (2017.s.43) som menar att barn som får med 

sig rätt begrepp har enklare att utveckla en grundläggande förståelse inför de ämnesinriktade 

lektionerna som kommer att bli deras vardag i skolans värld. 

Sammanfattning 

Vi kan sammanfatta det vi sett i vårt intervjumaterial som att förskollärarna verkar ha en 

liknande bild av hur de vill arbeta med flerspråkighet i förskolan. De flesta av förskollärarna 

ger ett intryck av osäkerhet men ändå en vilja att lära sig mer och bidra till att barnens språk 

uppnår den nivå som krävs för att de ska kunna följa de barnen med svenska som modersmål. 

Förskolan utgör en viktig grund inför kommande skolår, det arbete som förskollärarna utför 

speglar väl det som betonas i den forskning vi har tagit del av. Vi tolkar det som att de här 

barnen har en god chans att uppnå flerspråkighet utifrån det arbetet som förskollärarna beskriver 

att de utför i sin verksamhet. 

Metoddiskussion 

 

Vårt val av undersökningsmetod var kvalitativa intervjuer där vi utgick från förbestämda 

frågeställning kring vårt forskningsområde. Vi använde en semistrukturerad form av 

intervjuerna, vilket vi anser gav ett positivt resultat då vi fick chans att ställa följdfrågor och 

utöka datainsamlingen. Ett kvalitativt forskningsperspektiv fungerade väl för oss utifrån vårt 

syfte. Bryman (2011, s.371) belyser tydliga skillnader mellan en kvalitativ undersökning, vi 

utgick från de här skillnaderna i vårt metodiska val. Eftersom vi ville se förskollärarnas 

perspektiv på sitt pedagogiska arbete med flerspråkiga barn fungerade kvalitativ studie som en 

bra metod för vår studie (Bryman 2011, s.371). Vi anser dock att observation kunde ha varit ett 

bra komplement till våra insamlade intervjuer, detta då vi hade fått en chans att se om arbetet 

ser ut på samma sätt som det förskollärarna beskriver i sina svar. Intervjuerna gav oss relevanta 

svar på det vi ville undersöka och vi tror att om vi hade valt att utföra exempelvis en 

enkätundersökning hade vi fått ett annorlunda resultat, detta beror på att en enkät är styrd och 

ger inte utrymme för egna reflektioner för de deltagande. Men enkät kan vara ett enklare 
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alternativ för de berörda förskollärarna då de kan sätta sig och svara på en enkät när de har tid, 

intervjuer är svårare att utföra då det krävs att förskollärarna kan gå ifrån barngruppen.  

 

Vi har dragit stor nytta av att spela in intervjuerna då det var en svårighet att anteckna samtidigt 

som vi ställde frågorna eftersom vi ville se den intervjuade i ögonen. Att titta den intervjuade i 

ögonen tyder på intresse och att forskaren lyssnar (Trost 2010, s.94). Det hade eventuellt 

fungerat bättre att utföra intervjuerna tillsammans, då hade en av oss kunnat anteckna och den 

andra ställa frågorna. 

Didaktiska konsekvenser 

 

Dagens förskollärare har många krav på sig i sitt arbete med barn och därför kan förskollärarna 

behöva mer stöd av exempelvis sin förskolechef för att kunna uppnå de här kraven. Vi upplever 

att förskollärarna inte verkar få det stöd som behövs eller chans att utveckla de kunskaper som 

behövs för att kunna utföra det pedagogiska arbetet även i en flerspråkig barngrupp. Vi ser även 

att tid är en brist i arbetet, vilket verkar leda till att de flerspråkiga barnen inte får stöttning i 

den utsträckning som de egentligen borde få. Förskollärarna använder sig utav de hjälpmedel 

som finns, exempelvis språkappar och språkstödjare alternativt modersmålslärare. 

Förskollärarna arbetar med att synliggöra andra språk än svenska i verksamheten men det 

verkar som det enbart sker verbalt. Det kan vara till stor nytta att utnyttja förskolans lokaler till 

att synliggöra språken. Det kan handla om bilder, sånger och annat, vilket visar på respekt för 

andra språk och nyfikna förskollärare. Svensson (2009, s.197) beskriver att varje barn ska få 

känna sig välkommet i förskolan, här speglar förskollärarens attityd till barnets modersmål en 

stor roll. Vi anser att det är viktigt att förskollärarna tar sig tid med barnet, lyssnar samt att de 

är nyfikna på barnets modersmål. Det är viktigt att barnet får chans att tala både sitt modersmål 

och det svenska språket (Svensson 2009, s.201).  

 

Utifrån vår studie upplever vi även att samverkan med föräldrar är viktigt när ett flerspråkigt 

barn kommer till förskolan, detta då föräldrarna besitter mer kunskap om vilken nivå barnet 

befinner sig på i sitt modersmål och i det svenska språket. Här är det av vikt att förskollärarna 

har ett nära samarbete med föräldrarna, för att tillsammans ge barnet möjlighet att utveckla båda 

sina språk. Människor lär sig språk på olika sätt och den sociala miljön har en stor betydelse för 

hur barnet tar till sig språket (Svensson 2009, s.200). Det här kan vara en bra utgångspunkt för 

Drömfångaren och Snöbollens förskollärare när de upplever svårigheter med att fastställa var 

barnen befinner sig i sitt/sina språk.    
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Nanna Skaugvold och Sonya Tagik och vi studerar till förskollärare vid Campus 

Varberg. Vi är nu inne på vår sista termin och ska nu påbörja vårt examensarbete. Vi kommer 

att inrikta oss på flerspråkighet och syftet med undersökningen är att se hur förskollärare arbetar 

för att stimulera flerspråkiga barn i verksamheten. Det här är ett ämne som vi är väldigt 

intresserade av och något som blir allt mer aktuellt.  

 

Vår tanke är att utföra intervjuer med verksamma förskollärare kring deras erfarenheter och 

arbetssätt kring flerspråkiga barn. Vår intervju kommer bestå utav nio frågor som vi hoppas kan 

leda till ett intressant samtal. Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer genom att skydda personuppgifter, ge valfritt deltagande och datainsamlingen 

kommer endast användas till att svara på undersökningens syfte och kommer därför bli 

konfidentiellt. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare vid eventuella frågor och funderingar! 

 

Med vänlig hälsning 

Nanna Skaugvold 

Sonya Tagik 

Handledare: Marie Fahlén 
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BILAGA 2 

INTERVJUFRÅGOR 

 

• Hur länge har du arbetat inom yrket som förskollärare?  

• Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

• Vilka språkliga kunskaper anser du dig besitta inom andra språk än svenska?  

 

 

• Hur många barn på din förskoleavdelning är flerspråkiga? (vilka språk?) 

 

 

• Hur arbetar du och dina kollegor på avdelningen för att synliggöra andra språk än 

svenska i verksamheten? 

 

 

• Hur förhåller du dig till ett barn som har brister i kommunikationen på grund av sin 

språkliga förmåga? 

 

 

• Vad finns det för hjälpmedel i ditt arbete med flerspråkiga barn? 

• Vilka svårigheter kan uppstå i arbetet med flerspråkiga barn? Hur hanterar du och dina 

kollegor dessa svårigheter? 

 

 

•  Har du något att tillägga? 
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