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Sammanfattning 
Inledning 
Flerspråkighet blir mer normaliserat i det svenska samhället, vilket Skolinspektionen (2013) 
skildrar i en rapport om asylsökande barn. Således omfattas även förskolan. Förskollärares 
ansvar för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga barn bör lyftas fram. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur förskollärare upplever att de arbetar med flerspråkiga 
barns språkutveckling och vad innehållet i det språkutvecklande arbetssättet består av.   
 
Metod 
Metoden är av kvalitativ metod med intervjuer som verktyg för insamling av data. Intervjuer 
med fyra förskollärare på förskolor med flerspråkighet som inriktning utfördes.  
 
Resultat 
Resultatet pekar på att det finns ett medvetet förhållningssätt till flerspråkighet hos de 
förskollärare som intervjuades. Detta berodde på att de tillämpade ett medvetet 
förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling, i vilket utbildning genomsyrades av 
barns identitet och intressen. Förskollärarna samverkade till stor del med vårdnadshavare. 
Sammanfattningsvis är goda och professionella relationer genomgående som en röd tråd i 
resultatet.   
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INLEDNING 
Undervisning för barn i förskolan behöver anpassas och utformas efter samhällets utveckling. 
Den språkligt heterogena förskolan ställer krav på förskollärare i undervisningen. Till följd av 
detta är en förankring i vetenskaplig grund avgörande för huruvida en god undervisning kan 
utformas i barngrupp. Skollagen (SFS 2010:800) beskriver hur utbildningen i förskolan ska 
baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förändringen i samhället framhålls 
även av Skolinspektionen (2013) som pekar på ökad invandring av asylsökande barn sedan 
2010. Det är väsentligt för förskollärare som ansvarar för undervisning att införskaffa adekvat 
och aktuell kunskap. Läroplan för förskolan (Lpfö 2018) redogör för hur den pågående 
globaliseringen har ökat ansvaret för förskolan att arbeta inkluderande med barns olika 
bakgrund, identitet och språk. Barn ska ges möjligheter att utveckla ett empatiskt 
förhållningssätt till sig själv och till andra. Barnkonventionens tillträde som lag i Sverige, 
ställer högre krav på samhället att utveckla och framhålla barns integritet och 
identitetsskapande. Palla och Vallberg Roth (2018) betonar barns språkutveckling som nära 
kopplat till deras kulturella identitet, i synnerlighet för flerspråkiga barn. Skolinspektion 
(2017) visar hur flerspråkiga barns identitetsutveckling kan resultera i exkludering om 
förskolläraren har ett kritiskt förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Barnkonventionen 
(2009) styrker utbildningens roll i barns identitetsskapande och språkutveckling.   
 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska syfta till att [...] utveckla 
respekt för barnets föräldrar, för barnets egna kulturella identitet, språk och värden, för 
bosättningslandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer 
sig från barnets egen (Barnkonventionen 2009 artikel 29). 

Styrdokument 
Studiens syfte ska vara väl förankrad i förskolans läroplan eftersom all undervisning som 
bedrivs i förskolan ska utgå från läroplansmålen. Lpfö (2018) redogör för hur förskolans 
undervisning ska ligga till grund för att alla barn i förskolan ska uppleva en känsla av trygghet 
och tillhörighet, således kan de utvecklas språkligt och få en starkare självkänsla. Vidare 
framhålls vikten av ett utvecklande arbetssätt mot både barnets första- och andraspråk. De ska 
erbjudas möjligheter till ett roligt och lustfyllt lärande i undervisningen. Förskolans uppdrag 
utgår bland annat om att ge barn en förståelse för olika språk samt att de ska få möjlighet till 
en utvecklad förståelse för andra kulturer. Förskolan ska präglas av ett livslångt lärande och 
en syn på lärande utifrån ett helhetsperspektiv. En inflytelserik miljö är grundläggande för att 
barn ska känna sig inspirerade till ett samspel med varandra och med förskolans personal. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare upplever att de arbetar 
språkutvecklande och identitetsskapande med barn i åldrarna tre till fem år.  

Frågeställningar 
 Hur upplever förskollärare att de arbetar språkutvecklande med flerspråkiga barn? 
 Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn för förskollärare? 
 Hur kan förskolans läroplansmål implementeras i den flerspråkiga undervisningen?  

Centrala begreppsdefinitioner 
Skolinspektionen (2017) belyser hur flerspråkighet handlar om huruvida ett barn förstår och 
talar ett eller flera språk. Vetenskapsrådet (2002) beskriver flerspråkighet utifrån olika 
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förhållningssätt, såsom politiska, kulturella och personliga sammanhang. Flerspråkighet 
innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) hur individer tar sig an andra språk än sitt modersmål 
för att göra sig förstådda och stå upp för sig själv i den dagliga kommunikationen.     
 
Samspel är en central faktor för barns språkutveckling och leksituationer. Skolinspektionen 
(2017) menar på att samspel är en grundpelare i barns språkande. Knutsdotter Olofsson 
(2009) belyser hur barns lärande och samspel genom lek innefattar bland annat gemensamma 
regler. Exempelvis kan sådana regler innefatta vilka roller barn har i leken. Svårigheter att 
förstå och tillämpa dessa regler kan påverka barns interaktion med andra. Förskollärares roll 
som medupptäckare i leksituationer kan synliggöra vad som sker i leken mellan barn.  
 
Undervisning i förskolan är förankrat i den nya läroplanen, Lpfö (2018) som nu tydliggör 
undervisning och ska användas i förskolans utbildning. Undervisning sker när förskolans mål 
verkställs i utbildningen för att barn ska utvecklas och nå nya insikter. Det är lärandet, i 
spontana eller i planerade aktiviteter, som definierar undervisning i förskolan. Utbildningen, i 
vilket undervisning är en del av, ansvarar förskollärare för. Slutligen ska alla i arbetslaget, 
utifrån deras individuella arbetsuppgifter, sträva efter att en god undervisning utförs. 
 

TIDIGARE FORSKNING 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver hur den stora globala invandringen till en början ledde till 
ett assimilerande förhållningssätt till mångkulturalitet och flerspråkighet. Av den orsaken att 
det har lagts stor vikt på att invandrare ska anpassa sig till rådande kulturella normer. Dock 
har det kommit att ändras av den orsaken av att det finns en stor styrka att arbeta med att 
applicera olika kulturer i samhället. En stor del av synen på invandring och flerspråkighet 
består i dagens samhälle av tyckanden och mindre av sakkunskaper inom ämnet. 
Flerspråkigheten i Sverige är en viktig fråga av den orsaken att en mångfald i språklig 
kompetens är gynnsamt från ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Språkande har i sin tur 
fått en betydande roll i den moderna svenska undervisningen. Goda förutsättningar för 
kommunikation mellan olika samhällsmedborgare skapar grund för att alla ska kunna ta del av 
landets olika institutioner och kulturliv. Alla människor i ett samhälle har rätt till att bli 
förstådda när de kontaktar olika myndigheter och således är det väsentligt att de får tillgång 
till en tolk.  
 
 
Palla och Vallberg Roth (2018) presenterar resultatet utifrån ett tillåtande förhållningssätt i 
förskolan. Puskás (2016) belyser i sin forskning liknande resultat i vilket utförandet av 
undervisningen var betydelsefull för huruvida barn utvecklas i sin språkliga kompetens. Om 
det fanns medvetna förskollärare som tillämpade stöttande arbetsmetoder för att stödja barns 
språkliga kompetens, blev resultatet i sin tur att barn hade det enklare för studier i grundskola. 
Palla och Vallberg Roth (2018) beskriver att förskolans språkutvecklande arbetssätt ofta 
utformas utifrån ett normativt enspråkigt förhållningssätt. Syftet med språkundervisning för 
flerspråkiga barn blir således fokuserat på att utveckla det svenska språket. Betydelsen av 
förskollärares pedagogiska förhållningssätt och korrekta språkbruk i rollen som 
medupptäckare är därmed avgörande i barns språkutveckling. Fassler (2014) betonar hur det 
finns det en skillnad på status mellan olika språk och de språk som fick mest utrymme i 
undervisningen avgjordes till stor del av det språkläraren hade kunskaper i. Wedin (2012) 
lyfter fram förskollärares förhållningssätt till barn med annat modersmål, vilket skapade olika 
förutsättningar beroende på hur de valde att bemöta barns kommunikation. Vidare belyser 
Wedin att barns tidigare erfarenheter ska ligga till grund för hur de behandlas. Hur 
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förskollärare valde att uttrycka sig kunde vara en bidragande faktor till barns självkänsla. 
Puskás (2016) belyser hur det finns behov av ytterligare forskning gällande förskollärares 
stöttande arbetssätt. Puskás beskriver vidare att flerspråkiga barns språkande kan utvecklas 
med hjälp av teoretisk kunskap, utifrån deras nuvarande utvecklingsstadier. När förskollärare 
har en kunskap om barns utvecklingsnivå kan det i sin tur leda barn i deras fortsatta 
utveckling. När förskollärarna höjer nivån i samtalen med barn på steget över deras nuvarande 
utvecklingsstadie, kan det i sin tur hjälpa barn i deras språkliga utveckling. Dominguez och 
Trawick-Smith (2018) visar på att spansktalande barn i U.S.A till större utsträckning lekte 
tillsammans med förskollärarna istället för med sina kamrater. Vidare var det förskollärares 
stöttande arbetssätt vid konversationer mellan engelskspråkiga och spansktalande barn som 
var av betydelse, för att kunna medla vad parterna ville berätta för varandra.  
 
Palla och Vallberg Roth (2018) beskriver hur lärande sker under hela dagen och den 
språkstimulerande undervisningen sker allt som oftast i spontana möten med barn. 
Dominguez och Trawick-Smith (2018) belyser hur vuxna kan synliggöra barns lärande i olika 
leksituationer. Vidare beskriver de att en medvetenhet kring barns personliga utveckling är 
väsentligt för att kunna möta barn i den spontana undervisningen. Puskas (2016) visar i sin 
studie betydelsen av att lyssna in barns intresse, vilket således kan stå till grund för ett 
språkutvecklande lärande. Meningsfulla konversationer uppkom till följd av goda 
professionella relationer mellan barn och vuxna.  
 
Palla och Vallberg Roth (2018) påtalar att avsaknaden av planering kan utveckla ett 
bristfälligt arbetssätt eftersom det saknas dokumentation av undervisningen, vilket i sin tur 
kan leda till att kvalitén i förskolans undervisning påverkas negativt. Å ena sidan pekar 
studien på att förskollärare hade förankring i styrdokumenten i vilket de bemötte flerspråkiga 
barn i deras svenskinlärning, å andra sidan förekom inte undervisning i barns modersmål i 
liknande utsträckning. Orsaken var att förskollärare inte anser sig ha tillräcklig språklig 
kompetens i andra språk än deras förstaspråk, vilket resulterade i en rädsla av att göra fel. 
Palla och Vallberg Roth (2018) redogör för förskolans uppdrag att ge alla barn i förskolan en 
bred språkutveckling, oberoende av om barnet är flerspråkig eller inte. Vidare belyser de 
vikten av att förskollärarna har en medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i den 
lustfyllda undervisningen.  
 
Bernstein (2017) beskriver att litteracitetsförståelse i förskolan är betydelsefullt för att kunna 
utveckla ett fullgott skolspråk. Barn utgick från egna erfarenheter för att undersöka bokstäver, 
exempelvis genom att koppla bokstäver med deras namn för att göra bokstäverna mer 
konkreta. Samspel mellan barn och vuxna hade en betydelsefull roll under Bernsteins 
observationer. Barn och vuxna stöttade varandra och utbytte meningsfulla dialoger kring 
barnens rådande intresseområden, för att utveckla deras begreppsförråd. När barn visade på en 
litteracitetsförståelse som deras kamrater tydligt kunde urskilja i samtalen, gav det i sin tur 
upphov till nyfikenhet för ord som sedan kunde diskuteras. Fassler (2014) beskriver hur ett 
språkutvecklande arbetssätt med fokus på boksamtal med barn i förskolan kan se ut. Studien 
började med gemensam högläsning för alla barn tillsammans med en förskollärare. Efteråt 
utförde läraren pedagogiska intervjuer i form av boksamtal med barnen, för att återkoppla och 
reflektera om innehållet i böckerna. Läraren kunde i vissa fall låta barnen använda sin 
flerspråkighet till samtal och återberätta innehållet från böckerna. För att alla skulle få vara 
delaktiga uppmuntrades i vissa fall användandet av barns förstaspråk under samtalen. Det 
fanns dock en tillåtande atmosfär med rum för samspel mellan barnen i återberättandet vilket i 
sin tur utvecklade barnens litteracitet. Kirsch (2018) påvisar hur samtal kan göra barn 
medvetna om litteracitet då de reflekterar kring sitt språkande. Slutligen är det av stor vikt att 
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förskollärare har aktuell vetenskaplig kunskap om flerspråkighet, orsaken till det är för att 
vårdnadshavare kan ha utdaterad kunskap inom ämnet. 
 
Löfdahl (2009) beskriver vilken roll språk kan ha i leksituationer. Barn som inte har samma 
språkliga kompetens som sina kamrater kan ha svårt att inta en högstatusroll i den fria leken. 
De blir istället utstötta och hånade när ord uttalas felaktigt, vilket förkläs under premisserna 
att det inte finns utrymme för dem i leken. Wedin (2012) betonar att förutsättningarna för en 
språklig kompetens grundas i både barns förmågor att uttrycka sig utifrån pragmatiska regler, 
samt att det finns en strategisk kompetens. Vidare beskriver Wedin att barn kan anpassa 
språket till mottagaren. Dock har de barn med annat modersmål än svenska andra 
förutsättningar i sociala sammanhang, mot den bakgrunden av att de kan ha vuxit upp i en 
annan kultur och kan ha andra referensramar. Dominguez och Trawick-Smith (2018) påtalar 
hur engelsktalande barn integrerade och samtalade med varandra i större utsträckning än 
spansktalande barn. Deras försök till interaktion försvårades av kommunikationssvårigheter 
eftersom de inte kunde göra sig förstådda på engelska. Vidare visar resultatet på att de 
spansktalande barnen och de engelsktalande barnen sällan brukade ett muntligt tal under fri 
lek. Slutligen visar studien att barn med annat modersmål i större utsträckning tog avstånd 
från omgivningen än de engelsktalande barnen, enligt Dominguez och Trawick-Smith kan det 
bero på att de inte behärskar språket tillräckligt i den fria leken. Bernstein (2017) betonar att 
förståelse för ord och skrift kan påverka barns samspel och vänskapliga relationer för dem 
som inte behärskar samma språk. Harvard (2009) belyser hur solidaritet leder till ett ökat 
socialt samspel och en ökad språkutveckling. Det är således genom det sociala samspelet som 
människor utvecklar förmåga att kommunicera med varandra. 
 
Sawyer, Manz och Martin (2017) belyser utifrån sin artikel hur goda relationer mellan 
vårdnadshavare och förskollärare kan resultera i trygghet. Det handlar om att skapa goda 
dialoger gällande familjesituationer, bakgrund och intressen. Det kan i sin tur leda till att 
förskollärare har en större möjlighet till att påverka och synliggöra barns behov. Kirsch (2018) 
redogör för hur det kan vara meningsfullt att arbeta med barns modersmål såväl som 
andraspråket. Kirsch belyser vidare att finns det en stark utpräglad enspråkig norm som är tydlig 
i undervisningssituationer. Hem och skola har olika uppfattningar gällande barns inlärning. I 
artikeln har vårdnadshavare en syn på språkinlärning som grundar sig i att barnet först och 
främst behöver undervisning i de nationella språken.  
 

TEORETISK RAM   
Säljö (2000) redogör för hur den sociokulturella vetenskapsteorin kan användas i 
vardagssituationer. Det som individen har lärt sig kan tillämpas för att hantera problem i olika 
situationer. Dock kan ett lärande inte enbart ske genom bokläsning eller katederundervisning. 
Istället behöver människan, i samspel med andra, dela erfarenheter och kommunicera med 
varandra för att hantera information som i sin tur skapar en kognitiv utveckling. Vidare 
beskriver Säljö språket som en viktig del av kulturella sammanhang, med språket kan vi 
kommunicera med våra medmänniskor och på så sätt skaffa oss nya erfarenheter, vilket i sin 
tur bidrar till nya reflektioner. Vygotskij (2001) belyser hur den sociala interaktionen mellan 
barn och vuxna hjälper till att stärka barns inlärning. Barns språkande utgår från vardagliga 
begrepp, medan de vetenskapliga begreppen är mer abstrakta för dem att använda i praktiken. 
Relationer mellan vuxna och barn stärker således barns utveckling av språket genom att de 
vuxna kan stötta dem i att använda begrepp på ett korrekt sätt. Det är i sin tur den proximala 
utvecklingszonen som avgör när barn kopplar lärande till handlande. Säljö (2000) beskriver 
Vygotskijs proximala utvecklingszon som en bristande jämvikt mellan parter. Den vägledning 
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personer med högre kompetens tillför i avseende för barns utveckling, ligger till grund för att 
driva utvecklingen framåt i samhället. Vidare redogör Säljö för hur kultur och de materiella 
ting, artefakter, som människan skapar leder till intellektuell utveckling. Människor samlar 
erfarenheter, i ändamål för att använda det i sin vardag. Wedin (2012) betonar den sociala 
interaktionen som en viktig faktor när det kommer till språkinlärning, yngre barn tar hjälp av 
andra för att förstå sammanhang i livet. Vidare menar Wedin att det finns ett samband mellan 
att lära sig språk och att lära genom språk. Genom att barnen först får höra ordet och sedan 
sätta det i sammanhang får språket en betydelse. Sammanfattningsvis är det betydelsefullt 
med kompetenta och medvetna förskollärare som aktivt arbetar för att främja barns 
språkutveckling i planerade aktiviteter och i den fria leken.  

METOD 
Här beskrivs studiens metodval utifrån undersökningens huvudämne.  

Metodval 
Studiens syfte besvarades med hjälp av en kvalitativ metod. Valet av metod baserades på att 
syftet behandlar förskollärares förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Genom att utgå från 
vald metod genomfördes semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Christoffersen och 
Johannessen (2015) beskriver hur semistrukturerade intervjuer ger utrymme till djupare 
förståelse för respondentens resonemang och tankar, eftersom intervjuaren kan ställa 
följdfrågor under samtalet. Vidare belyser Christoffersen och Johannessen att intervjuaren på 
så sätt kan hålla kvar respondentens intresse under hela samtalet. Det är respondentens 
uppfattning som står i fokus och intervjuaren lyssnar in svaren. En intervjuguide är ett 
passande verktyg vid semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågor förbereddes (se bilaga 3) 
och placerades i lämplig ordning. Christoffersen och Johannessen (2015) belyser intervjuns 
betydelse i många olika typer av studier, materialet kan bli både brett och innehållsrikt.  
 

Urval  
Urvalet behöver anpassas med hänsyn till beprövad erfarenhet. Det första steget var att välja 
ut en passande förskoleverksamhet där genomförandet av intervjuer skulle utföras. Urvalet 
begränsades till förskollärare eftersom de har det övergripande ansvaret för undervisningen i 
utbildningen. Urvalet begränsades dessutom till större förskolor med en hög andel 
förskollärare. Utefter studiens syfte var mångfald av språk en viktig faktor att sträva efter. En 
språkligt heterogen förskola kunde bidra till studien genom intervjuer med förskollärare som 
aktivt arbetade med språkutveckling för flerspråkiga barn. Valet att fokusera på större 
förskolor i mångkulturella områden berodde på att det skulle finnas en hög andel flerspråkiga 
barn. Genom att skicka mejl till en förskolerektor i en kommun i Västsverige utfördes två 
intervjuer med förskollärare från olika avdelningar. Fem förskolerektorer kontaktades sedan 
inom samma kommun i mångkulturella stadsdelar. Två av dem hörde av sig med varsin 
förskollärare som ville delta i intervjuer. Därmed landade urvalet vid fyra stycken 
förskollärare som arbetade på tre olika förskolor i mångkulturella stadsdelar i en kommun. 
Nedan följer en redogörelse med de förskollärare som har deltagit i studien. De som 
medverkat har fått fingerade namn för att bibehålla anonymitet. Petra, Linda och Felicia 
arbetade med åldrarna tre till fem år medan Olivia arbetade med åldrarna ett till fem år. 
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Genomförande  
Samtyckesblankett (se bilaga 1) och informationsbrev till förskollärare (se bilaga 2) bifogades 
via mail till förskolerektorerna. Detta gjordes för att ge förskollärarna god tid till att läsa 
igenom informationen innan intervjuerna. Som tidigare nämnt tillämpades en intervjuguide 
under samtalen med förskollärarna. När tid för intervjuerna hade bokats in, utfördes de på 
respektive arbetsplatser i syfte att underlätta för förskollärarna med hänsyn till den tidsbrist 
som råder i förskolan. Intervjuerna utfördes under de dagar då antalet barn inte var lika stor 
som övriga dagar, på grund av samma anledning som nämnt ovan. För att undvika distraktion 
för respondenten utfördes varje intervju i avskilda rum utan yttre störningsmoment.  
 
Christoffersen och Johannessen (2015) benämner vikten av att ställa mer känsliga frågor i 
mitten av intervjun och att aldrig avrunda med dem, för att undvika obekvämhet för 
respondenten. Den förutbestämda ordningen förändrades under intervjuerna med hänsyn till 
respondenternas svar.  Det var också av stor vikt att frågorna var öppna och 
konkreta. Ljudupptagning användes under intervjuerna med hjälp av två mobiltelefoner som 
placerades framför och vid sidan av respondenterna, utifall någon av ljudupptagningarna 
skulle visa sig inte fungera. Respondenterna fick med fördel tala oavbrutet, det var ett 
medvetet val för att inte värdefull information skulle gå förlorat. Intervjuerna pågick i cirka 
30–60 minuter. 
 

Bearbetning av data/insamlat material 
Inledningsvis transkriberades insamlad data ordagrant. När transkriberingen var genomförd 
markerades väsentligheter, skillnader och likheter i intervjumaterialet. Efter de fyra 
intervjuerna, lästes och analyserades materialet. Christoffersen och Johannessen (2015) 
redogör för hur man genom att bearbeta och analysera intervjuerna kan få en djupare 
förståelse för respondentens mening med sina berättelser. Vidare beskriver de hur ett 
analysarbete påbörjas med en urskiljning av helhetsintryck av svaren. Således kan ett 
huvudtema urskiljas och svaren kan bidra till en bredare uppfattning. 
 
Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver det som kallas för kodning, det vill säga att 
utgå från begrepp som nämns i intervjun och sedan sortera ut relevant data utifrån vald 
frågeställning. Därefter staplades studiens nyckelbegrepp upp med hjälp av olika färgkoder 
(Se bilaga 4). Utifrån de färgkodade nyckelbegreppen tolkades och diskuterades innehållet, 
trots att själva nyckelbegreppet inte nämndes under intervjuerna kunde utsagorna behandla 
området. Exempelvis kunde en utsaga handla om den fria leken och hur barn interagerar med 
varandra och då placerades delen under begreppet ”Samspel”.  Anledningen var för att 
svarens väsentlighet skulle kunna analyseras med studiens syfte som grund. Utdrag av 
intervjuerna kategoriserades under nyckelbegreppen för att få struktur på materialet. 
Intervjuerna jämfördes och utvärderades för att finna skillnader och likheter i berättelserna.  
 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2017) redogör för vikten av att de som utför studien lämnar ut sina 
kontaktuppgifter. Anledningen till det är för att deltagarna i studien enklare ska kunna komma 
i kontakt med de som är ansvariga för studien. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra 
huvudkrav: 
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Informationskravet, som innefattar deltagarnas rätt att få veta vad studien handlar om, vad de 
kan förvänta sig av sin medverkan samt vilka rättigheter de har. Informationsbrev skickades 
ut till förskolerektorer och förskollärare med kontaktuppgifter och beskrivning av studiens 
syfte. 
 
Samtyckeskravet innefattar hur den person som bedriver studien samlar in deltagarnas 
samtycke. Underskrift av samtyckesblanketter samt ett muntligt samtycke inhämtades innan 
intervjutillfällena.  
 
Konfidalitetskravet innefattar deltagarnas rätt till att deras personliga uppgifter inte hamnar i 
obehöriga händer. Underskrifterna samlades in och överlämnades till administrationen på 
Högskolan i Borås. Tystnadsplikt gäller för de som bedriver studien.   
 
Nyttjandekravet, belyser att informationen som delges, inte får användas i annat syfte än för 
att bedriva studien. Insamlad data makuleras efter godkänt betyg på arbetet. 

Reliabilitet och validitet 
En studies kvalité grundas utifrån hur tillförlitlig och trovärdig studien är. Under bearbetning 
av materialet transkriberades som tidigare nämnt intervjuerna ordagrant. Roos (2014) 
beskriver vikten av att inta ett neutralt förhållningssätt gentemot respondentens utsagor. 
Under intervjuerna användes som tidigare nämnts ljudupptagning, risken för att missa 
respondenternas utsagor minskades i förhållande till skriftlig dokumentation.  Inspelningarna 
lyssnades igenom med hörlurar för att kunna urskilja vad respondenterna sade. Genom att 
gemensamt tolka och diskutera det nedskrivna materialet minskades risken för feltolkningar i 
svaren. Vetenskapsrådet (2017) betonar i sin tur hur övertolkningar kan resultera i att studien 
vinklas åt ett håll som inte speglar verkligheten. Därigenom är det av stor betydelse att 
tydlighet genomsyrar hela studien från början till slut. Vetenskapsrådet (2017) beskriver att 
genom en genomskinlig redogörelse för alla steg i processen gällande metodval och 
genomförande, kan de som bedriver studien eliminera frågetecken kring syftet och studiens 
resultat. Resultat som redovisas kan kritiskt granskas av läsaren om det finns tydlig 
redogörelse för vilket syfte studien har och vilken metod som används. En kvalitetsaspekt 
vilar i textens förmåga till att uppvisa trovärdighet som motsvarar metodvalet gentemot syftet 
med studien. För att upprätta trovärdighet i studien utgår resultatet till stor del av 
respondenternas utsagor i citatform för att synliggöra erfarenheter på ett neutralt sätt.    
 

RESULTAT 
Resultatet har delats upp i fyra rubriker: Förskollärares förhållningssätt till flerspråkighet, 
Samspel i förskolan, Förskollärares syn på flerspråkiga barns identitet samt Undervisningens 
betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling.  

Förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkighet 
Olivia delgav sitt förhållningssätt till flerspråkighet och förklarade de utmaningar samt 
tillgångar som det kan bära med sig inom verksamheten.  
 

Olivia: Jag ser det som en utmaning, jag ser det som en tillgång. Och det arbetssättet vi 
har på min avdelning, vi visar barnens och deras vårdnadshavare att det är en tillgång att 
vara flerspråkig. [...] kunna om olika religion, vi har olika religioner i på vår avdelning. 
Kunna om olika kulturer. [...]. Vi visar både med handling och med vårt agerande att vi är 
intresserade. 
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Olivia beskrev hur flerspråkighet handlar om aspekter utöver det verbala språket. Hon menade 
på att kultur, religion och kroppsspråk ger olika perspektiv att se språk på. Språkandet och 
samspelet sinsemellan barnen benämndes som en viktig aspekt i den språkligt heterogena 
förskolan. Petra visar på liknande resonemang, där hon belyste vikten av samverkan. Olivia 
såväl som Petra förklarade vidare att de försöker ha en god professionell relation med 
vårdnadshavarna, vilket de gjorde genom att bjuda in dem i verksamheten. 
 

Olivia: Med hjälp av dom så skriver vi ut flaggor. Man skriver hur man uttalar och sätter 
upp. På våran ingång på [...] så står olika... Olika flaggor till dom länderna barnen och vi 
pedagoger kommer ifrån och välkommen på alla språk som föräldrarna kommer ifrån. Så 
vi har föräldrasamverkan. Dom är väldigt stolta eftersom vi är intresserade. 

Petra: Ja men sen hade man ju mycket det där med språket och föräldrarna också.. Att 
man fick ta hjälp av tolkar och sånt när man hade inskolning så att de får rätt information, 
många föräldrar läste ju på SFI och att de får med sig papper så får läraren översätta och 
såna saker. Sen hade vi ju fördel när vi hade några pedagoger som kunde språket då, lite 
olika nationaliteter där. 

Olivia problematiserade begreppet flerspråkighet. Hon redogjorde för hur barn vid första 
anblick kan te sig flerspråkiga även fast de i de flesta miljöer talar svenska, eftersom 
vårdnadshavarna vill se sina barn tala svenska i förskoleverksamheten. Hon lyfte vidare fram 
att barn inte bara lär sig via sina vårdnadshavare utan även via kamrater och digitala verktyg. 
Linda visade på liknande resonemang under sin intervju att digitala verktyg är en stor del av 
barns språkinlärning.  

 
Olivia: Ibland säger dom “vi är flerspråkiga” men enda dominerade språket är svenska. 
Då fattar vi att barnet även om vårdnadshavaren är flerspråkiga [...]. Eller tvärtom, 
föräldrarna säger att dom talar bara ett språk, våra barn är flerspråkiga, varför? Dom har 
lärt sig från kompisar, från sociala medier, du vet barnen är väldigt aktiva med internet. 
 
Linda: Men mycket idag är ju telefonen, eller ipaden eller teven. Dom har ju sitt 
modersmål som dom pratar hemma, där finns ju vårdnadshavare som har två olika språk, 
mamman kanske pratar somaliska medans pappan kanske pratar kurdiska eller liknande, 
och så har dom svenskan här så dom får ju väldigt mycket från oss och som sagt ipaden 
och tevn, där har vi engelskan, svenskan. 

 
Enligt Petra verkar det råda en viss oro hos vårdnadshavare, gällande barnens 
språkfärdigheter. 
 

Petra: Föräldrarna var oroliga över att deras barn inte lärde sig svenska tillräckligt fort, 
var väldigt vanligt att vi fick höra då. Han kastar om orden eller hon kastar om orden, har 
inte förståelse för språket och såna saker. Men då är det ju att forskning har visat hela 
tiden att dom, då brukar vi ställa motfrågan att hur pratar han sitt eget hemspråk hemma? 
Eller pratar ni hemspråket hemma och, och hur kan han de? För den biten måste liksom 
vara bra för då kommer liksom de andra mer på köpet. 

 

Samspel i förskolan 
Olivia benämnde hur samspel grundas i förskollärares bemötande i barns lek.  
Barns förståelse för turtagning och lekregler kan i sin tur utveckla självkänsla och 
samhörighet.  
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Olivia: Vi är med och leker med dom. Vi hjälper dom med turtagning, med bemötande, 
dela med sig, lyssna på varandra, snälla mot varandra, hjälpa varandra och vi är kompisar. 
Dela med oss, så. Och vi försöker att använda tecken som stöd. Och vi får den 
barngruppen och oftast är dem som själva som väljer. 

 
Både Olivia och Petra beskriver betydelsen av att dela upp barnen i mindre grupper för att 
kunna synliggöra barns aktuella utvecklingsstadier. Olika pedagogiska metoder nyttjades för 
att skapa en balans som fungerar i deras barngrupper. Å ena sidan lyfte Petra betydelsen av 
blandade barngrupper utifrån vart i utvecklingen de befinner sig, eftersom barn kan lära av 
och med varandra. Å andra sidan lyfte Olivia gruppindelningen utifrån vilket känslotillstånd 
barnen befann sig i. Sammanfattningsvis kunde gruppindelningen skapa såväl konflikter som 
goda lärandesituationer. 

Petra: Det kunde vara blandade åldrar, det kunde vara blandat de barnen som inte kunde 
prata ren svenska, dom som har ett annat språk, för man ger varandra väldigt mycket och 
sen att vi är närvarande hela tiden [...] När vi leker eller har nån aktivitet eller någonting.. 
Vi lägger inte liksom orden i munnen på barnen utan vi låter dom liksom försöka.  

Olivia: Det var ju många gånger så att det sociala samspelet inte riktigt funkade just för 
att språket var broms, att det blev lättare att det blev fysiska grejer, för att det är väldigt 
frustrerande för ett barn som inte kan uttrycka sig att “jag vill inte eller" kunna säga det 
direkt. [...]. Det var ju en sån grej man märkte oftare då.. Man fick vara mer vaksam på 
det och då blev ju de andra frustrerade för det för man förstår ju inte det riktigt. 

 
De tillfrågade ansåg att samspel mellan vuxna och barn handlar till stor del om närvarande 
pedagoger. Utifrån en god personlig relation med barn kan pedagoger skapa bra 
lärandesituationer, där bemötande och kamratskap präglar klimatet. Olivia lyfte vikten av att 
inta en medupptäckarroll tillsammans med barnen. Pedagoger skapar förtroende genom att 
visa intresse för barns kultur. Felicia hade ett likartat resonemang och beskrev även hon 
betydelsen av att utforska tillsammans med barnen. 
 

Olivia: För det gäller att vi pedagoger vi är medforskare å så fort vi märker att barnen är 
intresserade av nånting, vi ska ta upp det. Det finns inte tillfälle samma tid, så ska man 
möjliggöra ett tillfälle nästa gång å visa barnen att jag kom ihåg. [...] Så det är.. De skapar 
förtroende hos barnen att dom tycker att min pedagog, min fröken hon eller han kom ihåg 
att, vad jag sa. 
 
Felicia: Dom lär sig av varandra och dom lär sig av oss. Och vi lär ju oss av dom också. 
Jag hade aldrig kunnat vad mjölk heter på albanska om det inte hade varit för barna eller 
föräldrarna liksom.  

 
Petra talade om de spontana stunderna då förskollärare som är medvetna har en god chans till 
att synliggöra samspelet mellan barnen. Under måltider gavs tillfällen för samtal med barnen 
om dagen. Det framkom hur barnen fick tillfälle att reflektera över olika måltidsbegrepp på 
förstaspråket. Liknande resonemang fördes även av Felicia om måltider och dess betydelse, 
då barnen fick samtala med pedagoger och med varandra i lugn och ro. Hon påpekade 
dessutom hur lärandet synliggjordes i barnens fria lek, då matbegrepp på olika språk präglade 
barnens samtal. 

Petra: Och barnen tyckte ju det var kul för de ville ju lära oss sitt språk så vi satt ju ofta 
vid lunchen och pratade " Vad heter mjölk på ungerska och vad heter det på det språket.." 
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Vi lärde varandra och jag sa ju att "Jag kan ju finska så jag kan ju lära dig finska" så vi 
lärde oss varandras språk då, så det är ju kul. 

Felicia: Det är väl tydligast när de tar med det sig in i den fria leken. När dom sitter och 
leker med dockorna i dockvrån och benämner maträtterna på sina egna språk och på 
varandras språk. [...] Att dom har alltså liksom fattat vad det är man pratar om, det är inte 
bara ord. 

 

Förskollärares syn på flerspråkiga barns identitet 
Petra nämnde att genom målstyrda aktiviteter kunde barns kultur vävas samman med språket. 
Hon förklarade hur barns förstaspråk synliggjordes genom en pedagogisk aktivitet som de 
kallade för “veckans språk”. Genom aktiviteten påtalade hon betydelsen av att bli sedd som 
barn och hur stolta de kan bli när deras kultur lyfts fram i förskolans utbildning.  

Petra: När man har flerspråkiga barn eller med ett annat modersmål då jobbar man väl på 
ungefär samma sätt men att man samtidigt lyfter deras hemspråk [...] vi jobbade med 
veckans språk till exempel och vi hade femton stycken från olika länder och så hade vi 
också samarbete med familjerna där vi kanske hade tre stycken meningar som vi ville att 
de översatte till sitt språk. 

Petra och Felicia beskrev deras uppfattning av begreppen kultur och identitet. Att 
synliggöra barnens högtider och traditioner från olika religioner och kulturer, var enligt 
dem väsentligt utifrån en samverkansaspekt mellan förskollärare och vårdnadshavare.  

Felicia: Man får ju reda på en helt annan bild när man får reda på saker. Det finns ju hur 
många olika sätt att jobba med det. Man kan ju bjuda in föräldrar och låta dom berätta om 
barnet vill och om sitt land och bjuda in tolk.  

Petra: Och vi har frågat dom att om dom firar andra högtider förutom jul, så får ni gärna 
komma till oss och tala om den veckan är det firandet. Så vi kan uppmärksamma, kan 
iallafall säga grattis kan vi säga. Till barnen och till er (föräldrar). Eller hur? 

 
Samverkan mellan förskolan och hemmet benämndes utifrån olika kulturella artefakter. Det 
finns de hushåll som har olika leksaker och matförpackningar än vad som vanligtvis används 
i den svenska kulturen. Olivia talade om hur främmande material kan tillämpas och 
användas i leksituationer för att gynna språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 
 

Olivia: För att en del föräldrar, när dom åker till sitt hemland. Dom tar med sig andra 
typer av leksaker, eller maten som dom tar hemifrån, förpackningarna, deras barn leker 
med dom hemma.  

 
Petra redogjorde för betydelsen av samverkan med vårdnadshavarna när det handlade om 
kultur och barns identitet. Hon berättade om ett exempel från ett tillfälle som var baserat på 
mat från olika länder och hur viktigt det är att föra konversationer om det. 
 

Petra: Jag vet att en vårdnadshavare kom hit med frukt så då höll man konversationer 
där, det här äter vi i vårat hemland men hur smakar det och hur ser det ut och. Jag tänker 
att du pratar mycket om att föra diskussioner och sånt. 

 
Felicia talade om utmaningarna i ett inkluderande arbetssätt gällande barns kulturella identitet 
i utbildningen. Hon beskrev hur hennes arbetslag till stor del fokuserade på barns språkliga 
utveckling. 
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Felicia: Och så handlar det om kunskap också. Jag besitter inte den kunskapen alltid. Va 
dem firar.. va dom har för kultur å traditioner. För även om vi benämner “nu firar vi Eid 
för ni är liksom muslimer”. Åh den grejen där. Men annars så är de inte så mycket, vi 
fokuserar mer på språket framförallt och inte det kulturella. 

Undervisningens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling 
Olivia utgick från vad ett kollegialt lärande är för henne. Oavsett vilken kompetens eller 
utbildning pedagogen har, lär de av och med varandra. Liknande svar gav Linda, att 
utbildning representeras på olika sätt beroende på pedagog. Linda förklarade dock som Olivia 
att det går att lära av varandra utefter erfarenheter och kompetens. 
 

Olivia: Det är kollegialt lärande, man lär sig av varandra. Det ska visa att vi tycker det är 
roligt när barnen kommer med idéer. Som sagt vi är medforskare så vi tar emot barnens 
idéer och utvecklar det.  

Linda: Alla har ju inte utbildning men vi lär av varandra, alla har inte fått gått utbildning 
men vi hjälps åt och letar upp så att vi använder bilder, vid samlingen och sådär. 

Utifrån Felicia, Linda och Olivia kunde vi se ett samband med bilden av undervisning i fri lek 
och i målstyrd undervisning. Felicia förklarade vidare hur TAKK1 behövs likväl i målstyrda 
aktiviteter såväl i den fria leken.  

Linda: Det är lättare att lyssna in barnen i dom målstyrda på något sätt, för i den fria 
leken är det meningen att man ska försöka vara med men det är inte alltid det funkar hela 
tiden eller att man sådär blir avbruten [...].  Den styrda eller alltså den jag har planerat, 
den har ju också ett syfte med det som jag planerat. [...] Alltså att jag vill veta nånting, 
vad jag vill kunna utveckla. 

Olivia: Högläsning, böcker, vad använder vi för böcker, varför, barnens intresse. Så.. När 
jag planerar för samling, tänker jag vad vill jag att barnen ska lära sig, [...]. Man har ett 
mål som man följer upp och den undervisningen har jag i olika. Med fri lek har jag inte 
mål. [...] Jag är där för att hjälpa barnen [...], det är inte undervisning riktigt även om det 
är tillsammans med en pedagog. 
 
Felicia: I den vuxenledda, i de planerade aktiviteterna så använder vi TAKK men.. men 
det är ju likaväl i den fria leken.. Att du använder TAKK för du ska sätta ord på vad 
barnen gör, föra en diskussion med barnen, varför kan du inte använda TAKK där liksom 
eller bilder? 

 
Petra nämnde hur språkoteket, som oftast finns inne i ett bibliotek, är en tillgång. Hon menade 
på att förskollärare kan välja böcker och material med hänsyn till barngruppens behov. Vidare 
betonade hon att det är ett bra verktyg i arbetet med flerspråkiga barn språkutveckling.    

Petra: Det finns något som heter språkoteket, där man kan låna material. Nu måste vi 
t.ex. jobba extra mycket med kommunikation [...]. Då är det bara att välja och vraka. Sen 
är det ju det här med socialt samspel och då kan vi välja det här.  

 

 
1 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
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Samlingarna har enligt Olivia en stor betydelse i undervisningen för flerspråkiga barn. Hon 
påpekade hur förskolan kan arbeta med språkutveckling under samlingssituationer, i vilket 
enklare begrepp på olika språk i barnens vardag kan skapa en betydelsefull undervisning. 
 

Olivia: Våra barn talar åtta, dom kommer från 13 eller 14 olika länder men vi har åtta 
olika språk. Och sen varje dag när vi har samling så går vi igenom frukter. Vad vi har för 
frukt, [...] Vi säger äpple, jag tecknar äpple, jag tittar på språktavlan. Jag säger “hur säger 
man äpple på spanska?”. En del vet “Manzana!” säger dom. “Hur säger man äpple på 
persiska?” “Seb!” “På arabiska?” “Tafaha!” och så vidare. Så det blir naturligt för barnen. 

 
Olivia påtalade hur undervisningssituationer sker i dialog mellan kollegor. Hon förklarade 
vidare varför kommunikation är viktig i verksamheten.  
 

Olivia: När vi har samlingar så har vi ibland två och två och så jag kan följa upp hur min 
kollega gör och när vi har gemensam planering, dom förklarar för mig att här har vi tänkt 
att jobba. Då vet jag att det är mest när vi har undervisningssyfte. När det är målstyrt då 
vet vi att man tänker mest på språkutveckling. 

 
Undervisningssituationer präglar till stor del ett berättande och bokläsning med och för 
barnen. Felicia nämnde Polyglutt2 som ett bra digitalt verktyg, för att arbeta med sagor på 
olika språk.  Även Olivia benämnde hur de använder Polyglutt på liknande sätt. Linda lyfte 
fram betydelsen av att ha ett samarbete med biblioteken för modersmålsundervisningen. 

 
Felicia: Vi använder oss av Polyglutt framför allt. För där finns ju majoriteten av 
modersmålen. Så ofta början sagan på svenska, sen kan vi ju övergå till att ta en sida på 
somaliska, nästa sida på romani. 
 
Olivia: Polyglutt är en tjänst som vår arbetsgivare har köpt till oss […]. Vi använder den 
nästan dagligen efter, oftast efter lunch när vi har läsvilan för barnen. För det finns 
tillgång till olika språk, till modersmålet. Och Vi.. barn väljer själva böckerna och så kan 
de lyssna på sitt hemspråk.  

 
Linda: Och sen så har vi ju ett samarbete med biblioteket här nere och dom har ju 
sagostunder på olika språk som man gå till och då, då får man också hjälp med det här 
med modersmålet. 
 

 
Det är förskollärares kunskaper i de olika språken som avgör huruvida språken får ta plats i 
undervisningen, Felicia påpekar för vikten av engagemang från pedagoger.  
 

Felicia: Så genom att det blir mer okej så tror jag att samhället kommer engagera sig mig 
och, och ah “det här heter ju det på ett annat språk” i och med barnen som växer upp i 
dagens samhälle för dom blir det på ett annat sätt. [...] Mer än vad du och jag gjorde när 
vi gick i skolan, vi hade engelska “ah det heter milk på engelska” “Ja! Men vad heter det 
på somaliska? vad heter det på eritreanska?” Dom får ju med sig det redan från grunden 
och det sitter i fortfarande.  

 
Felicia benämnde hur de språk som finns på avdelningen kan ge barnen tillfälle till 
diskussioner kring hur olika språkmelodier låter. 

 

 
2  Digital applikation som tillhandahåller digitala böcker för undervisningssyfte 
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Felicia: Så att våra barn liksom höra olika, det blir ju ändå variation i uttrycken och hur 
de liksom ibland hur dom säger ord. För en del låter mer arga, andra låter glada. Så de är 
språkmelodierna dom är också olika, och ändå ge begrepp om det också från början.  
 

Felicia beskrev vikten av ett vetenskapligt grundat förhållningssätt i all undervisning. Om 
förskolläraren är professionell gentemot vårdnadshavare utgörs en kredibilitet då förskollärare 
ska utgå från forskning i kontakten med vårdnadshavare. 
 

Felicia: När man ändå har den pedagogiska rollen och ändå har vetenskaplig grund på det 
så ska man gå in å säga att [...] Det är ingen fara att ditt barn är lite senare i svenskan nu 
för hen kan fortfarande arabiskan”. Så att, när man väl har den här rollen. Så har man 
ändå saker att gå på, man kastar inte ut sig saker att “Jo men ja tycker så här!” Man har ju 
ändå vetenskaplig grund att stå på.  
 

Förskollärares syn på samverkan utifrån ett språkutvecklande 
förhållningssätt 
Olivia berättade om ett så kallat ett barnråd som fanns på förskolan. Syftet är att barnen ska få 
lämna synpunkter och lära sig uttrycka sig fritt under muntlig undervisning. Under barnrådet 
får de chans att kunna påverka olika delar i verksamheten.  
 

Olivia: Ett barn från varje avdelning plus chefen ska samlas här tre gånger per termin och 
barnen ska diskutera om förskolan. Om deras önskemål. Vad vill dom att chefen ska 
tänka, om dom önskar att han ska köpa, om dom tänker på maten, vad dom vill att köket 
ska tänka om oss pedagoger och allt möjligt som berör barnen. Vi måste skapa 
möjligheter för barnen att prata, säga sina åsikter framför en grupp och lyssna på 
varandra. 

 
De hade även infört en leksaksdag på Olivias avdelning. Anledningen till att införa en 
leksaksdag berodde på att barnen skulle få öva på att föra diskussioner som i sin tur kunde 
leda till nya reflektioner och synpunkter. 
 

Olivia: Åh du vet det blir jobbigt för oss för att deras egna leksaker blandas med 
förskolans leksaker, dom blir ledsna. Det går bort och dom frågar oss “Fröken jag vill ha 
min leksak”. Vi tänkte “vad kan vi göra så att barnen blir glada och samtidigt dom lär sig 
att varje dag ska dom inte har leksaker med sig. Alla frågor är lika bra, alla svar är lika 
bra. Och i början, barnen var lite blyga men nu har dom lärt sig att prata å dom har lärt sig 
att dela med sig att låna sina leksaker.  

 
Linda påtalade hur konflikter kan uppstå mellan vårdnadshavare och förskollärare. Hon 
betonade vikten av hur förskollärare ska behålla lugnet i situationer i vilket vårdnadshavare är 
upprörda. Den professionella yrkesrollen som förskollärare har ansvar för gentemot 
vårdnadshavare kan styrka till att synliggöra barns behov och få dem delaktiga i moment som 
involverar och utvecklar verksamheten.    
 

Linda: Ne men jag tror, för att man ska få en bra samverkan är det viktigt att möta.. Som 
jag sa.. föräldrarna och bjuda in dom och verkligen vara professionell.. vara lugn.. För det 
kan ju ske missförstånd i språket, man kan ha upprörda föräldrar och då gäller det att man 
behåller lugnet, är neutral och bemöter dom väl liksom och inte hetsar upp på deras nivå, 
för det leder ju ingenstans. För vi är ju här för att involvera dom i barnens lärande och 
barnens utveckling liksom.. 
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Petra pekade på betydelsen av att dra nytta av olika instanser för att göra vårdnadshavare 
delaktiga i förskolans vardag.  

Petra: Ja men sen hade man ju mycket det där med språket och föräldrarna också.. Att 
man fick ta hjälp av tolkar och sånt när man hade inskolning så att de får rätt information, 
många föräldrar läste ju på SFI och att de får med sig papper så får läraren översätta och 
såna saker. Sen hade vi ju fördel när vi hade några pedagoger som kunde språket då, lite 
olika nationaliteter där också så det var ju väldigt bra så. 

 

Sammanfattning av resultat  
Sammanfattningsvis har Olivia, Linda, Petra och Felicia en liknande syn av vad flerspråkighet 
innebär. Alla förskollärare arbetar med tecken som alternativ kommunikation. Vikten av 
inkludering vid mötet med vårdnadshavare är av betydelse i förskollärares arbetssätt. 
Samtalen med vårdnadshavare framställdes som en viktig faktor i de språkutvecklande 
arbetssätten med flerspråkiga barn. Förskollärarna påtalar främst för en positiv bild av 
flerspråkighet och mångkultur i samhället. Dock råder det en underliggande oro som först och 
främst kan vara baserat på misskommunikation på grund av en språklig barriär mellan parter. 
En professionell kommunikation och förhållningssätt behöver således prägla förskollärares 
arbetssätt i samråd med barn och vårdnadshavare.  
 

DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i fyra rubriker: Förskollärares förhållningssätt till flerspråkighet, 
Samspel i förskolan, Förskollärares syn på flerspråkiga barns identitet och Undervisningens 
betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. 

Förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkighet 
Resultatet visar att intervjuade förskollärare ansåg flerspråkighet som en tillgång såväl som en 
utmaning. Dessutom visar det på att när det finns en mångfald av språk i arbetslaget kan det 
styrka kommunikation mellan personal, barn och vårdnadshavare. Bernstein (2017) beskriver 
utmaningarna med att bedriva språkundervisning i mångkulturella områden, i 
språkundervisning med flerspråkiga barn är den professionella rollen i mötet med barn 
betydelsefull. Vidare beskriver Bernstein hur lärares förhållningssätt kring flerspråkighet är 
avgörande för hur det språkutvecklande arbetet planeras. Vi tolkar vårt resultat som att det 
finns en god vilja att arbeta aktivt med flerspråkighet och barns olika språk i förskolan. 
Resultatet pekar på ett liknande förhållningssätt genom att förskollärare utgår från barns 
modersmål och har en kontinuerlig kommunikation med vårdnadshavare.  
 
Enligt resultatet behandlar språkundervisning andra faktorer än det verbala språket, såsom 
exempelvis kroppsspråk. Puskás (2016) beskriver hur betydelsefullt det är med medvetna 
förskollärare som reflekterar kring flerspråkighet för att i sin tur utveckla lämpliga 
arbetsmetoder för barns behov. Resultatet pekar på hur förskollärare behöver vara medvetna 
och uppdaterade gällande barns kultur, exempelvis via sociala medier.  Kirsch (2018) redogör 
för hur det är lärares kunskaper kring språk som är en avgörande faktor till vilket engagemang 
de har. Palla och Vallberg Roth (2018) styrker Kirsch uttalande och redogör för hur 
förskollärare som anser sig ha otillräckliga kunskaper om barns språk, kan ha svårt att 
använda sig av de i undervisningssyfte. Det kan leda till att den språkutvecklande 
undervisningen inte håller en likvärdig god kvalité i alla verksamheter. Fassler (2014) betonar 
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hur olika språk har olika status i förskolan, följden av det kan bli att förskollärare inte ger alla 
språk samma uppmärksamhet.  
 
Under intervjuerna definierades flerspråkighet på olika sätt. Det är sammanhanget i vilket 
språket används som bestämmer ifall det handlar om flerspråkighet. Barn kan ha 
vårdnadshavare med två olika modersmål medan barnet i förskolan talar svenska. Resultatet 
lyfter fram inlärningen i modersmålet såväl svenskan som samexisterande. Dock visar 
resultatet på att vårdnadshavare uttryckte oro gällande deras barns svenskinlärning. Palla och 
Vallberg Roth (2018) betonar emellertid på att den svenska förskolan redan har ett stort fokus 
på det svenska språket. Vetenskapsrådet (2002) styrker vad som framkommer i vårt resultat 
att flerspråkighet är beroende av användaren och sammanhang. Vidare visar vårt resultat på 
ett tillåtande förhållningssätt kan ge barn möjlighet att i förskolan använda de språk som talas 
i hemmet. Detta kan även ses utifrån Bernstein (2018) som lyfter fram samspel som en 
betydande faktor i det språkliga arbetet med barn. Vidare beskriver vårt resultat att barn 
genom digitala verktyg, får tillgång till ett brett urval av olika språk. Den sociokulturella 
teorin styrker inlärningsmetoden som tillämpas i de tillfrågade förskolorna, som tidigare 
nämnt är samspel en förutsättning för lärande eftersom kunskap i sig inte nödvändigtvis 
utvecklar barns kompetens (Säljö 2000). Vi tror att genom diskussion och reflektion, i vilket 
vuxna såväl barn lär sig av och med varandra, kan barn bli nyfikna på nya begrepp och ord. 
 

Samspel i förskolan 
Resultatet visar på att förskollärare anser att gruppindelningen i planerade aktiviteter såväl i 
den fria leken är av stor vikt för samspelet mellan barn och mellan barn och vuxna. Vidare 
pekar resultatet på att samspel kan te sig på olika sätt i den fria leken. Å ena sidan tillämpar 
barn varandras språk som ett komplement till det svenska språket i leksituationer. Å andra 
sidan urskiljer inte förskollärarna att barn som talar samma språk, använder förstaspråket för 
att kommunicera med varandra. Dominguez och Trawick-Smith (2018) betonar hur barn som 
inte talar förstaspråket i förskolan gärna går iväg och leker enskilt, vilket kan vara en orsak till 
att förskollärarna i vår studie inte kunde upptäcka barns förstaspråkskommunikation. Vi tror 
följden av detta är att förskollärare som inte deltar i leksituationer kan vara tillräckligt 
uppmärksammade på de missförstånd som kan uppstå i en flerspråkig barngrupp.  
 
Vårt resultat pekar på att barns fria lek till stor del består av närvarande förskollärare, barns 
utvecklingsstadier förefaller vara den viktigaste komponenten huruvida i vilken utsträckning 
som förskollärare behöver gripa in i leken. Situationer som är nära på att eskalera ses som 
tillfällen där förskollärare kan agera medlare, i vilket en diskussion om turtagning och 
gemensamma regler kan ske. Dominguez och Trawick-Smith (2018) visar på liknande resultat 
där den rollen som förskollärare har i leksituationer med barn som inte fullständigt behärskar 
varandras språk lyfts fram som betydelsefull. Löfdahl (2009) pekar på hur barn i leken kan 
stöta ut de som inte talar tillräckligt bra på förskolans första språk, i vilket barn kan bli utsatta 
för exklusion utan vetskap av förskollärare. Vi tror således att det är av stor vikt att en 
närvarande pedagog alltid finns till hands för att stötta och skapa meningsfulla situationer för 
alla barn i leken. Resultatet belyser förskollärares roll i barngrupp ska präglas av ett 
engagemang och intresse för att skapa ett givande lärande. Här visar emellertid Wedin (2012) 
på att barn med annat modersmål än svenska behöver extra stöttning i sociala sammanhang, 
på grund av kulturella olikheter än sina kamrater. Till följd av detta tror vi att förskollärare 
behöver förse sig med kunskap och information om varje enskilt barn.  
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Resultatet betonar samspel i måltidssituationer som en stor del av språklig utveckling för 
flerspråkiga barn. Palla och Vallberg Roth (2018) redogör för hur alla möten med barn kan bli 
till ett lärande om det finns medvetna pedagoger som styr upp samtalen. Vi tror att 
måltidssituationer är den del av dagen då barn och pedagoger får möjlighet att sitta ner 
tillsammans och samtala kring barns intresse, samt mat- och lägesbegrepp. Förskollärarens 
lyhördhet i samtal som barn har vid exempelvis måltider gynnar enligt resultatet barns 
språkliga utveckling. Resultatet visar dessutom på hur barn tar med sig de begrepp som 
diskuteras vid måltiderna, in i den fria leken. Kirsch (2018) visar liknande resonemang av hur 
barn tar med sig det som har samtalats om och tillämpar det i olika leksituationer. Det visar i 
sin tur på att barn erövrar litteracitet.   
 

Förskollärares syn på flerspråkiga barns identitet 
Resultatet visar att det är betydelsefullt med samverkan mellan hemmet och förskolan, det för 
att synliggöra flerspråkiga barns identitet. Artefakter som barnen möter i hemmiljön kan se ut 
på ett annat sätt än de i förskolan. Artefakterna i förskolan kan implementeras i miljön för att 
barn ska få ta del av det i förskolan såväl som i hemmiljön. Vidare betonar resultatet vikten av 
att visa barn hur traditioner kan se ut på förskolan samt att koppla samman barns tidigare 
erfarenhet och traditioner i verksamheten. Återigen är kommunikation den gemensamma 
nämnaren. Det visade sig ha en positiv effekt på både barn och vårdnadshavare. Resultatet 
skildrar en verksamhet där stolthet och glädje är en stor del av arbetet med barns 
språkutveckling. Detta kan även ses av Säljö (2000) som betonar hur gemensamt tillverkade 
artefakter knyter samman människor och ger oss ett sammanhållet kulturellt ramverk, vilket i 
sin tur kan användas som ett redskap för att skapa större förståelse för andra kulturer i 
förskolan. Vi tror att med hjälp av barns kultur och språk kan deras tidigare erfarenheter stå 
till grund för att skapa nya erfarenheter.   
 
I resultatet framkommer det att förskollärare har en vilja att arbeta överskridande mellan 
kulturer för att skapa en helhet för barn, dock kan det vara en utmaning när det kommer till 
hur det ska genomföras. Resultatet belyser föräldrasamverkan som betydelsefullt för att samla 
in olika material och pedagogiska redskap. På så sätt kan miljön berikas med nya artefakter 
och begrepp, för att ge alla barn möjligheter till att utvecklas språkligt. Resultatet pekade även 
på hur arbetet med barns kulturella identitet kan bli problematiskt eftersom okunskap om 
deras traditioner kan hämma det medvetna arbetet om kulturer. Detta arbetssätt där 
planeringen av verksamheten inte sker i språkundervisningen lyfts fram av Palla och Vallberg 
Roth (2018) som belyser hur bristfällig planering kan leda till otillräcklig kunskap om ämnet, 
vilket i sin tur kan sänka kvalitén på utbildningen. Lpfö (2018) beskriver vikten av att 
förskolans personal har goda kunskaper om kulturell mångfald, förskolan ska sträva för att 
barnen får en god kunskap om andras värderingar och hur de ser på världen. Vi tror 
följaktningen att det är av betydelse att arbetslaget arbetar mot samma mål gällande 
flerspråkiga barns identitet samt att förskollärare och andra i arbetslaget strävar efter att 
dokumentera och utveckla sina arbetsmetoder. 
 

Undervisningens betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling 
Resultatet lyfter fram litteratur och högläsning som viktiga redskap som kan bjuda in till 
diskussioner och reflektioner med barn. Resultatet visar vidare att förskollärarna tillämpar 
berättelser under läsvila för att aktivt arbeta med barns modersmål. Detta bekräftar även 
Fassler (2014) som beskriver hur högläsning kan vara en del av den språkutvecklande 
undervisningen. Vidare betonar Fassler att huruvida litteratur är språkutvecklande beror på 
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hur det används. Har förskollärare ett medvetet språkutvecklande arbetssätt samt inkluderar 
barnen i berättandet kan ett lärande ske. Resultatet visar på att använda digitala verktyg och få 
lyssna på litteratur på andra språk, kan bidra till att utveckla flerspråkiga normer på förskolan. 
Vi tror att i den flerspråkiga undervisningen finns det ett målstyrt arbetssätt att använda 
litteratur, där barns begreppsförståelse står till grund för vilken litteratur som förskollärare 
tillämpar i verksamheten. 
 
I resultatet framkommer det att barns förstaspråk tas tillvara på i samband med 
undervisningssituationer eftersom barn visar på en stolthet när deras språk implementeras i 
förskolan. Dock är det personalens kunskaper om barns språk som är avgörande för hur 
språken synliggörs. Arbetslag som hade en mångfald av olika nationaliteter kunde använda 
varandras kunskaper till att lära sig nya språk. Undervisningen kunde ske genom att olika 
språk användes som en röd tråd kring samlingar och måltider. Ett liknande resonemang för 
Fassler (2014) som betonar att genom ett visat intresse för barns språk, föds ett tillåtande 
klimat under samtal. Vidare belyser Fassler språkets status i förskolan som ett hinder, 
eftersom somliga språk kan vara mer överrepresenterade än andra.  Dock belyser Bernstein 
(2017) att det är problematiskt om barnen inte talar de språk som används vid undervisningen. 
Lpfö (2018) definierar att undervisning ska ske i alla möten med barnen. Dock pekar resultatet 
på att tidsbrist kan vara en orsak till att förskollärare inte alltid hinner genomföra eller slutföra 
samtal med barn, vilket i sin tur kan leda till att de inte ser alla tillfällen till lärandesituationer.  
 
En aspekt som lyfts fram i resultatet var vikten av relevant kunskap om flerspråkighet och 
vetenskaplig kompetens hos förskollärare, för att tillgodose en god undervisning. Wedin 
(2011) beskriver samhällets förändring och aktuell forskning som en grund för att förskolans 
styrdokument blir alltmer präglad av flerspråkiga normer. Wedin betonar vidare att språklig 
mångfald berikar samhället snarare än tynger ner det. I dagens samhälle kan det vara svårt att 
peka ut grupper av barn och huruvida de har svenska som andraspråk eller förstaspråk. Vi tror 
således att förskollärare bör införskaffa relevant kunskap om flerspråkighet för att planera och 
genomföra undervisning. 
 
Resultatet visar på att det är i de målstyrda aktiviteterna som förskollärare aktivt planerar för 
undervisning och medvetet lägger in moment där de arbetar ämnesöverskridande. Momenten 
innehåller till stor del fokus på barnens förmågor till att urskilja regler, som exempelvis 
turtagning och hur man delar med sig. Resultatet pekar även på vikten av ett medforskande 
arbetssätt tillsammans med barn. Detta lyfts även av Palla och Vallberg Roth (2018) betonar 
vikten av en medupptäckande förskollärare som betydelsefull för barns språkutveckling. Vi 
tror att det behövs planering och mål likväl i den fria leken såsom i målstyrda aktiviteter för 
att synliggöra undervisning.  

Förskollärares syn på samverkan utifrån ett språkutvecklande 
förhållningssätt 
Resultatet betonar vikten av samverkan mellan vårdnadshavare, barn och personal. Mot 
bakgrund av att det kan vara betydelsefullt för barn i deras språkliga utveckling. En av 
förskolorna hade som tidigare nämnt, utvecklat ett barnråd i deras verksamhet. Vilket ledde 
till att barnen hade ett inflytande över förskolans styrning. Syftet med barnrådet var vidare att 
utmana barn att tala inför grupp för att underlätta för dem i grundskolan, genom att skapa 
situationer där deras åsikt var av stor vikt fick de utrymme att diskutera och reflektera över 
sakfrågor som rörde dem. Att ge barnen mer inflytande på förskolan samt låta deras intresse 
genomsyra undervisningen, skapar enligt Puskás (2016) situationer där barn aktivt kan delta i 
meningsfulla konversationer. För att kunna påverka olika aspekter inom förskolan som barn 
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och vårdnadshavare, tror vi ger en större inblick i utbildningens mål och vad som förväntas av 
dem. Samtidigt får de en större förståelse för vad de kan kräva av verksamheten och vilket 
ansvar förskollärare har i utbildningen. 
 
Utifrån vårt resultat kan det förekomma kommunikationssvårigheter när vårdnadshavare inte 
talar förskollärarens förstaspråk, i vilket det kan finnas risk för misstolkningar eller oklarheter 
i vad förskolans uppdrag är gentemot barns språkutveckling. Puskás (2016) redogör således 
att barn och vårdnadshavare som inte kan uttrycka sig fritt på förskolans förstaspråk riskerar 
att bli exkluderade. Kirsch (2018) betonar emellertid hur förskollärarens förhållningssätt styr i 
vilken utsträckning vårdnadshavarna får tillfälle att göra sig hörda när det kommer till deras 
barns utbildning. Resultatet betonar vikten av att använda tolk i de sammanhang 
vårdnadshavare inte talar det svenska språket, eftersom alla har rätt till att förstå innehållet, 
göra sig förstådda och få känna sig inkluderade i deras barns utbildning. Vetenskapsrådet 
(2002) understryker vikten av att samhället måste skapa förutsättningar till att alla ska kunna 
kommunicera och göra sig förstådda. Det oberoende av om personen fullt ut behärskar språket 
som talas i sammanhanget eller om personen har ett annat förstaspråk. Vi tror således att när 
det finns möjligheter till att ha med en tolk i samtal med vårdnadshavare i syfte av att skapa 
delaktighet, kan det i sin tur leda till trygghet och goda relationer.   
 

METODDISKUSSION 
Genom att kontakta förskolerektorer via mejl kunde de i lugn och ro meddela sina 
medarbetare om studien innan de återkopplade. Det kan innebära en styrka och påvisa 
professionalitet gentemot deltagarna genom att förbereda dem via mejl då förskolerektorer 
ofta har många åtaganden och små tidsmarginaler. Dock var det många av de tillfrågade 
förskolerektorerna som inte återkopplade eller återkom för sent med svar. Vilket ledde till ett 
bortfall av intervjuer. Resultatet av bortfallet har påverkat vår studie på så sätt att pålitligheten 
i studien hade kunnat bli bättre om urvalet varit större.  
 
En negativ aspekt med intervju som metodval kan vara att respondenten inte får tillräckligt 
med tid att tänka över sitt svar. Den pressade situationen som en intervju kan innebära kan 
resultera i att svaren blir lidande då respondenten svarar i enlighet med vad de tror vi vill få ut 
att frågorna. I efterhand kan betänketiden påverkat förskollärarnas utsagor vilket kan vara en 
nackdel med intervjuer.   
 
Eftersom att studien bedrivits med flerspråkighet i fokus var det ett aktivt beslut att intervjua 
förskollärare på flerspråkiga förskolor, det är en styrka i resultatet på grund av innehållsrik 
och omfattande kunskap i utsagorna. Kunskaper kring flerspråkighet kan vara större på sådana 
förskolor än på förskolor som ligger i områden där det är en lägre andel flerspråkiga. 
Resultatet av det kan ha blivit att trovärdigheten i resultatet kan bli mer tillförlitligt eftersom 
förskollärarna har erfarenheter kring ämnet. 
 
Vid planeringen av studien fanns det ett mål att intervjuerna skulle ske på samma dag på en 
förskola och eftersom att det inte var möjligt kan det ha påverkat studien. Anledningen till att 
studien kan påverkats av det beror på när och var intervjuerna har genomförts. Det vill säga, 
förskollärare som har intervjuats under olika dagar har tid på sig att prata med varandra och 
kan påverkat varandras utsagor. Svagheten blir på så sätt synlig genom att det kan vinkla 
resultatet och respondenternas utsagor liknar varandra. Vidare kan intervjuer på olika 
förskolor i olika stadsdelar lett till att vi fått mer data att jämföra. Alla tillfrågade förskollärare 
påvisade ett liknande resonemang kring begreppet flerspråkighet, det var dock deras 
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arbetsmetoder som skilde sig åt. Eftersom alla förskollärare hade ett liknande resonemang 
kring flerspråkighet blev resultatet likartat. Observationer hade i stor utsträckning breddat 
resultatet och förskollärarnas förhållningssätt hade kunnat synliggöras i praktiken. Dock 
valdes observationer bort på grund av tidsbesparing. 
 
 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Vad som kan ställas i relation till resultatet i vår studie, gällande didaktiska konsekvenser är 
hur förskollärare har ett positivt synsätt gällande flerspråkighet. Didaktik kan beskrivas 
utifrån vad barn lär sig. Nedanstående kommer vi belysa de aspekter som kan påverka barns 
inlärning ur ett didaktiskt perspektiv. 
 
Utifrån vår studie ser förskollärare flerspråkighet som både möjligheter och utmaningar. 
Förskollärare i stort behöver kompetensutveckling för att driva arbetet framåt med 
flerspråkiga barn. Det framkom under intervjuerna hur förskollärarna ansåg sig var överens 
om att det krävs ett genuint intresse för barnet och att ställa öppna frågor. Alla inom 
verksamheten bör ha ett gemensamt förhållningssätt kring flerspråkighet, det kan uppnås 
genom kollegialt lärande. Förskolor kan arbeta med fallstudier där personal i smågrupper får 
läsa en text om ett påhittat scenario och sedan lösa det tillsammans genom diskussioner och 
reflektioner. På så sätt kan slutsatser utövas i praktiken. 
 
Det framkommer hur förskollärarna upplever de målstyrda aktiviteterna som en större 
möjlighet att bedriva undervisning i. Dock anser de att undervisning inte bedrivs på samma 
sätt i den fria leken, det i våra ögon pekar på en didaktisk konsekvens då förskollärare 
möjligen inte uppmärksammar vad barnen faktiskt lär sig och följa upp på samma sätt som i 
en målstyrd aktivitet. 
 
Utifrån ett didaktiskt perspektiv kan det vara av stor vikt att granska sig själv och sina 
arbetsmetoder samt att sätta upp delmål i en momentplanering. Det krävs ett självkritiskt 
förhållningssätt och att praktisera ett inlyssnande förhållningssätt till barns kommunikation. 
Konsekvenser av att inte lyssna färdigt eller avbryta kan sätta barn i positioner där de 
upplever sig själva otillräckliga. Genom att använda sig av observationer i förskolemiljöer kan 
förskollärare synliggöra sitt agerande i barngrupp, på så sätt kan det vara till grund för 
gemensamma diskussioner.  
 
Genom att använda samlingar som ett didaktiskt verktyg för flerspråkigt arbete, kan 
förskollärare lyfta fram barns olika språk i verksamheten. Det är ett bra sätt att visa barnen på 
att det finns ett engagemang från förskolläraren, det finns dock en risk av att de barn som 
hamnar i ett så kallat låst läge inte vågar tala inför de andra och har därmed svårt att utveckla 
sitt språk. Utifrån förskollärarnas uttalande framkom det hur förskollärare och barnen 
gemensamt under samlingar, sätter ord på exempelvis frukter och vad frukten hette på de 
språk som förekom i barngruppen. På så sätt kan barns identitet och språk lyftas fram i en 
inkluderande undervisning.  
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