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Sammanfattning 

Den här studien har som syfte att undersöka pedagogers förhållningssätt till etnicitet och 

mångfald samt deras erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn. Tre teman som 

relaterar till etnicitet och mångfald i förskolan har formulerats: språk, identitet och lärande. 

Genom att ställa frågor utifrån dessa teman bidrar studien med ökad förståelse av 

pedagogers erfarenheter av att arbeta med etnicitet och mångfald i förskolan. 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer av fem stycken förskollärare som är verksamma i 

olika delar av Stockholm. Den teoretiska utgångspunkt som den här studien vilar på 

grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på etnicitet och mångfald (Lundqvist 

2010).  

Resultatet av den här studien visar på att det finns olika förhållningssätt till etnicitet och 

mångfald bland de intervjuade förskollärarna. En tydlig skillnad var att merparten 

definierade både etnicitet och mångfald utifrån olikheter, medan en pedagog inte ville 

definiera på förhand. Vi fann också att det fanns både likheter och skillnader i deras 

erfarenheter och kunskaper av att arbeta med flerspråkiga barn. I diskussionen diskuteras 

resultatet vidare utifrån den tidigare forskningen på ämnet. 

 

Nyckelord: Mångfald, etnicitet, språk - och identitetsutveckling, lärande, förskola. 
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Inledning  

Vi var båda intresserade av flerspråkighet i förskolan eftersom vi har sett, under våra VFU-

perioder vid Uppsala Universitet, att det har blivit mer och mer vanligt med barn som talar 

ett eller flera språk. Flerspråkighet i sig behöver inte innebära att barnet kommer från ett 

annat land än Sverige, det vanligaste (som vi har sett) är att barnet talar ett språk hemma 

och ett annat språk i förskolan. Vi har också olika erfarenheter om hur dessa barn bemöts 

av pedagogerna. Till exempel har vi kunnat se att på vissa förskolor arbetar pedagogerna 

inte alls, eller mycket lite, med ämnet. Medans på andra förskolor har det lagts ned mycket 

tid och engagemang på att arbeta med att uppmärksamma olika kulturer, etniciteter, 

traditioner osv. Vi tycker att det är ett aktuellt ämne att belysa. Det som intresserade oss 

var att undersöka pedagogernas förhållningssätt till etnicitet samt vilka kunskaper och 

erfarenheter som pedagogerna har för att de flerspråkiga barnen ska få möjligheter till att 

utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. 

 

Det har varit många lärare, forskare och andra personer som under vår utbildning har 

belyst vikten av att flerspråkiga barn ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål. Det 

ingår även i vårt uppdrag som förskollärare att de barn som har ett annat modersmål än 

svenska ska få möjligheter att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket. Om 

barnen får möjligheter till att utveckla sitt modersmål bidrar det till att de lättare kan 

tillägna sig andra kunskaper b.la. svenska. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) tar även upp vikten med att det finns ett 

samarbete mellan hemmet och förskolan (s. 13). Det här är något som vi anser är viktigt, 

speciellt när det kommer till arbetet med de flerspråkiga barnens språkutveckling på grund 

utav att vårdnadshavarna kan bidra med kunskaper och erfarenheter. Ett sätt kan vara att 

föräldrarna bidrar med sina språkliga kunskaper. Det är också lärorikt för både barnen och 

oss pedagoger om föräldrarna vill komma till förskolan och berätta om sin kulturs 

traditioner osv. Detta kan bidra till att de flerspråkiga barnen kan känna delaktighet i sin 

egen kultur men även att de andra barnen kan utveckla sin känsla och respekt för andras 

kulturer.  

 

När vi skulle välja ämne till självständigt arbete då var vi båda intresserade av 

flerspråkighet i förskolan därför att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. På grund av det 

så valde vi att undersöka pedagogernas erfarenheter och kunskaper av att arbeta med 

flerspråkiga barn i förskolan.  
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Arbetsfördelning 

Vi började med att diskutera vad vi var intresserade av att skriva och kom fram till ett 

gemensamt intresse, flerspråkighet i förskolan. Efter det gick vi vidare med att fundera 

över hur vi kunde avgränsa arbetet och vad vi ville ta veta mer om. Vi kom gemensamt 

fram till att vi dels ville undersöka hur olika förskollärares förhållningssätt är till etnicitet 

och mångfald och dels hur deras erfarenheter och kunskaper ser ut när det handlar om att 

arbeta med flerspråkiga barn.  

 

Därefter tog vi reda på tidigare forskning både tillsammans och var för sig, för att sedan 

sätta oss ner tillsammans för att sammanställa och skaffa oss mer kunskaper kring ämnet. 

 

Efter det diskuterade vi och bestämde oss för att använda oss av metoden kvalitativa 

intervjuer. Vi valde att båda skulle delta på intervjuerna och därefter delade vi upp 

intervjuerna mellan oss för att vi skulle få olika perspektiv. Därefter satte vi oss ner 

tillsammans för att diskutera varje intervju och kom på så sätt fram till gemensamma 

teman.  

 

Vi valde att dela upp de övriga delarna i studien på följande sätt. De delar vi skrev 

tillsammans var, sammanfattning, inledning, teoretisk utgångspunkt, syfte och 

forskningsfrågor, diskussion, tidigare forskning (lärande) och resultat (lärande).  

 

Hajara skrev bakgrund, tidigare forskning (språk - och identitetsutveckling) och resultat 

(språk - och identitetsutveckling) och metod. 

 

Johanna skrev tidigare forskning (etnicitet, mångfald) och resultat (mångfald, etnicitet) och 

etiska överväganden. 
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Bakgrund 

Vårt samhälle blir alltmer internationaliserat och det finns fler och fler människor med 

olika kulturella och etniska tillhörigheter, inte minst i förskolorna. Det är därför viktig att 

vi som arbetar inom förskolans verksamhet bidrar till att barnen så tidigt i livet, som 

möjligt, får kunskaper, blir medvetna om och respekterar varandra oavsett vilken kulturell 

och/eller etnicitet som man har (Lpfö98 rev. 2016 s. 6). 

 

Det som Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) tar upp är dels vikten av att barnen 

ska bli medvetna om sina egna kulturarv men att de också få bli delaktiga i andras kulturer 

för att de ska få förståelse för samt leva sin in i andras villkor och värderingar. Detta tolkar 

vi som att det också handlar om att barnen utvecklar sin empatiska förmåga, alltså att de 

förstår att alla människor har sina egna historier, traditioner och erfarenheter än vad de 

själva har. Vi anser att det är viktigt att barnen får utveckla sin empatiska förmåga för att 

de sedan ska kunna ta till sig och bli delaktiga i andras kulturer.  

 

Idag talar ungefär var femte förskolebarn i Sverige fler än ett språk. Skollagen belyser 

vikten av att de utländska barnen ska få möjligheter att så tidigt som möjligt få utveckla sitt 

modersmål för att öka chanserna till att lära sig svenska och på så sätt kunna tillägna sig 

kunskaper inom andra ämnen. Det som har störst betydelse för att lyckas med arbetet som 

berör språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är vilket förhållningssätt och vilken kunskap 

som personalen har. Det är också förskolans uppdrag att se till att barn med olika 

modersmål stimuleras i den dagliga verksamheten. Det är inte så att pedagogerna 

nödvändigtvis behöver kunna tala barnens modersmål. Något som kan vara till stor hjälp 

för personalen är att det finns ett samarbete mellan förskolan och modersmålspedagoger 

(Skolinspektionen 2016).  

 

Språkutvecklingen hos de barn som lär sig flera språk samtidigt (simultant), ser ut på ett 

liknande sätt som hos enspråkiga barns språktillägnande. Till en början kan barnen blanda 

språken, men efter ett tag brukar de hitta olika fonologiska och sociala strategier för att 

skilja dem åt. Genesee (1998/2000) skriver i en debattartikel att barn redan från en tidig 

ålder har en medvetenhet om båda språken. Orsaken till att barnen blandar språken brukar 

ha att göra med att det får olika “inputs” från de vuxna som befinner sig i deras omgivning. 

Generellt sätt brukar barn som lär sig språk simultant börja att tala senare än enspråkiga 

barn, men trots detta brukar det inte hamna utanför den generella variationen som 

enspråkiga barn uppvisar. Det som är den viktigaste faktorn för att barn ska ha möjlighet 

att lära sig två språk redan från början är att föräldrarna väljer att tala båda sina egna 

modersmål med barnen. Det brukar också gå bra att välja att tala minoritetsspråket hemma 

och majoritetsspråket utanför hemmet. Enligt skolverket (2013) har därför 

förskolepersonalen fått en central betydelse för barnets möjligheter till att utveckla det 

svenska språket, på grund utav att förskolan sannolikt är den huvudsakliga plats där barnet 

kommer i kontakt med och kan utveckla det svenska språket (Skolverket, 2013 s. 23–24).  

 

Successiv språkinlärning innebär att en individ lär sig det nya språket först efter att det har 

tillägnat sig ett eller flera språk. Den här typen av språkinlärning brukar som tidigast ske 

vid 3 års ålder, vilket i sin tur kan bero på att det är vid den här åldern som ett barn anses 

ha grundläggande samtalsfärdigheter, ordförråd och grammatik. Den utvecklingsgång som 

det successiva språklärandet följer är inte densamma som för det simultana språklärandet. 
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Det här beror i sin tur på att barnet redan har hunnit tillägna sig ett språk och därför har 

nått en viss kognitiv mognad. Det brukar oftast inte vara några problem för barnen att lära 

sig svenska som andraspråk. Det finns barn som visar vissa språksvårigheter, vilket oftast 

beror på att de inte har mött det svenska språket i tillräckligt stor utsträckning. En sak som 

inte får glömmas bort är att vissa språksvårigheter kan bottna i olika språkstörningar, och 

ska därför inte förväxlas med att ett andraspråk är under utveckling. I det fall att man som 

pedagog känner sig osäker när det gäller detta är det viktigt att man pratar med föräldrarna 

och eventuellt kontaktar logoped (Skolverket, 2013 s. 24). 

 

Det som Skolverket (2013) tar upp i ovanstående stycke är att de flerspråkiga barnen 

behöver ges möjligheter att möta det svenska språket för att på så sätt stimuleras i sin 

språkutveckling. Det är även viktigt att vi som pedagoger, vid misstanke om 

språkstörningar, inte direkt ser det som en konsekvens av att barnen håller på att tillägna 

sig ett andraspråk utan att det faktiskt kan ha att göra med andra språkstörningar. Det är 

även viktigt att vi utnyttjar och tar hjälp av andra som t.ex. barnets föräldrar och/eller 

logoped för att på sätt kunna ta reda på vad språkstörningar faktiskt beror på.  
 

Sammanfattningsvis tar styrdokumenten upp att vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt. 

Det blir därför viktigt att vi som arbetar i förskolan främjar barnens medvetenhet, 

kunskaper och respekt för varandras kulturer. Vi har som uppdrag att arbeta med mångfald 

och etnicitet för att bidra till alla barns språk -  och identitetsutveckling.   
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Tidigare forskning 

Vi kommer i den här delen av arbetet att behandla de fem teman etnicitet, mångfald, 

identitets - och språkutveckling och lärande som alla relaterar till vårt syfte. 

 

Först kommer vi att ta upp olika definitioner av våra teman etnicitet, mångfald, identitets - 

och språkutveckling samt lärande. Därefter presenteras forskning om hur arbetet med 

etnicitet och mångfald i förskolan går till. 

Därefter behandlar vi vilka kunskaper som krävs enligt forskning för att arbeta med 

etnicitet, mångfald, identitets - och språkutveckling. En viktig del är språket och 

flerspråkiga barns språkutveckling. Forskning gällande språk i relation till etnicitet, 

mångfald, identitet presenteras, vilket följs av olika aspekter som kan relateras till identitet 

och språkutveckling. Nämligen samhällets syn på språk, integrering i relation till etnicitet, 

mångfald och identitets - och språkutveckling. Slutligen presenterar vi hur förskollärare 

kan arbeta för att främja barnens utveckling och lärande genom att till exempel samarbeta 

med bibliotek och andra resurser (modersmålsundervisning och hemmet) arbeta med ord 

och dess betydelse. 

Definitioner: etnicitet, mångfald, identitet - och språkutveckling 
och lärande 

Etnicitet 

 

Etnicitet är inte alltid lätt att definiera, eftersom det är vanligt att det kan betyda många 

skilda saker. Vidare menar Hertz (2012) att begreppet till exempel går att användas som en 

förklaring till ursprung, genom kultur eller ras. Hertz (2012) hävdar att etnicitet även 

brukar användas för att dela in och sortera människor i olika grupper. Han belyser i sin 

studie att han inte hänvisar etnicitet till något som är statiskt, utan han menar att det är 

situations - och kontextbundet (Hertz, 2012, s. 52). 

 

Begreppet “etnisk svensk” används för att medvetet tydliggöra att alla är etniska. Samtidigt 

finns det uppfattningar om att etnicitet ligger till grund för de särskiljningar som görs 

mellan olika etniska grupper, alltså att det bildas kategoriseringar mellan oss och dom. I 

Sverige är det vanligt att etnicitet förstås utifrån begreppen Vi och Dom. De individer som 

ses som etniska är Dom och Dom är individer som på något sätt skiljer sig från 

“svenskheten” (Lill, 2007, s. 149).  
 

Mångfald 

 

Det är vanligt att begreppet mångfald anses ha positiva värden. Samtidigt går det att 

begreppet definiera mångfald på olika sätt. Vilket i sin tur kan vara problematiskt. 

Generellt sett brukar begreppet mångfald förstås som mångfald av flera olika kulturer, 

vilket i sin tur bidrar till uppfattning om att det existerar kulturella skillnader. Hon nämner 
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också att i samband med det här är det vanligt använda sig av begreppet mångkultur eller 

mångkulturalism. Hon belyser att ett vanligt problem som hör samman med diskussioner 

om mångfald ofta rör frågor om vem som bestämmer eller definierar de här olikheterna och 

vad som ligger till grund för det (Lahdenperä, 2011, s. 2).  

Identitetsutveckling 

 

Nationalencyklopedin förklarar begreppet identitet som den självbild som en individ har 

om sig själv. Det handlar alltså om medvetenhet om sitt jag, att man är unik som individ 

(“Nationalencyklopedin ® “, 2017). 

Omgivningens betydelse för identitetsutveckling 

 

Begreppet identitet går att förklaras som att det är en känsla av att man genom hela livet 

upplever att man alltid är samma person oavsett om man agerar på olika sätt i olika 

sammanhang. Det här kan förklaras som grunden i en människas identitet. Identiteten 

skapas alltså när en individ möter andra människor i dess omgivning. En individ visar 

“vem han/hon är” genom att agera, tala och bete sig på olika sätt i olika situationer, det här 

blir i sin tur den bild en annan människa får om individen (Wellros, 1998, s. 82 – 83). 

 

Det som är avgörande för att en individ ska utveckla sin identitet är att människor i dess 

omgivningen behöver ta hänsyn till individens känslor, kultur, social kompetens, historia 

samt intellekt. Det är alltså viktigt att människor inte endast bygger sina föreställningar om 

en individ endast genom att se på vart han/hon kommer ifrån. Hon menar även att språket 

har stor betydelse för hur en individ uppfattar sig själv. Med hjälp av språket kan e individ 

bli säkrare i sin identitet både inför andra människor såväl som sig (Berndtsson, 2010, s. 

5).   

 
Språkutveckling 

Kunskaper om språklig stimulans hos flerspråkiga barn 

 

Studier och tidigare forskning har belyst att det är viktigt att det finns kunskaper om hur 

flerspråkiga barn kan stimuleras i sin språkutveckling. Svensson (2012) tar till exempel 

upp, med stöd från läroplanen för förskolan, att barnens ska få möjligheter att stimuleras 

inom olika områden, inte minst språkutvecklingen. Svensson skriver att förskolans uppgift 

är att barnen får tillgång till en givande språklig lärandemiljö. Hon skriver också att 

läroplanen för förskolan betonar förskollärarnas ansvar att på ett medvetet sätt arbeta med 

att bidra till barnens språkutveckling, det här kan göras genom att barnen stimuleras på 

många olika sätt. Svensson tar även upp att det har införts nationella utbildningsinsatser i 

form av vidareutbildning för förskollärare och barnskötare. Målet med de här insatserna 

har varit att förskollärarnas och barnskötarnas medvetenhet inom språkutveckling ska höjas 

(s. 29).  

 

Det behöver ske en nivåhöjning gällande de flerspråkiga barnens situation samt hur arbetet 

ska genomföras så att de flerspråkiga barnens möjligheter kan förbättras. Tvåspråkiga barn 

är oftast är sena i sin språkutveckling, när de jämförs med enspråkiga barn. Det här kan 

bero på att de inte får samma möjligheter att möta båda språken lika mycket som ett 
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enspråkigt barn. I förhållande till detta kan även globala studier visa på att många 

invandrare oftast har lägre utbildning och att de befinner sig i mer socialt utsatta områden 

än den övriga befolkningen, detta utgör också en riskfaktor för dessa barns chanser till att 

lära sig majoritetsspråket (Svensson, 2012, s. 29).  

 

Det finns många fördelar med att vara flerspråkig. Studier har visat att flerspråkighet ger 

positiva effekter på områden som socialt, kognitivt och språk (s. 29). Slutligen tar 

Svensson (2012) upp att tidigare forskning (Katz 2004; Sheridan et. al. 2009) har visat på 

att det kommunikationsmönster som används på en förskoleavdelning kan stimulera såväl 

som begränsa barns språkutveckling. Det har även visat sig att förskolemiljöns 

begränsningar och möjligheter har stor betydelse för hur barnen kommer att utforska, 

använda och utveckla deras språk (Svensson, 2012, s. 30). 

 

Samhällets syn på språk 

 

Vilket bemötande barnet får beror dels på att språk har fått olika status och dels på vilka 

attityder och vadderingar som samhället har till barnets modersmål. Enligt henne är det 

oftast majoritetsspråket i ett land som har högst status, alltså svenska i Sverige. Trots det 

anses flerspråkighet vara en fördel, särskilt om det gäller världsspråk som engelska, 

franska eller tyska. Hon menar alltså att språk som t.ex. kurdiska, turkiska och bunong inte 

har lika hög status, och därför ser man inte en fördel att kunna de här språken. Hon menar 

även att beroende på vilken status som barnens förstaspråk har i förskola och skola 

påverkar således deras framgångar i skolan (s. 31). Svensson tar även upp att lärarnas 

attityd påverkar barnens framgångar i sina skolresultat. Med detta menar Svensson (2012), 

Thomas och Collier (2002) att de lärare som har positiv inställning och som ser på 

flerspråkighet som en tillgång i undervisningen bidrar till hur barnet får större framgångar i 

skolan till skillnad från de barn som inte får möjligheter att använda sin tvåspråkighet (s. 

31). 

 

Förhållningssätt och integrering 

 

För att två - eller flerspråkighet ska bildas krävs det att det finns kontakter mellan personer 

som talar två eller flera språk. Det som krävs för att flerspråkigheten ska ta fäste i ett 

samhälle är helt beroende av vilka förhållningssätt som finns på grupp - och individnivå till 

de inblandade språken såväl som till flerspråkighet i sig själv (Otterup, 2005, 17). Han 

menar att det till exempel finns en stor språklig mångfald i Europa, men trots detta så 

brukar det inte synas i ländernas officiella språkpolitik. Slutligen belyser han att det är få 

länder som uppmuntrar lärandet av minoritetsspråk, alltså det finns inga skolämnen som 

riktar sig till både minoritets - och majoritets elever (s. 17).  

 

 
Lärande 

 

Det har länge pågått ett samarbete mellan bibliotek och förskolan som har präglats i första 

hand av presentationer av böcker och andra biblioteksresurser som har fokuserat på 

berättande, framställning av boklådor och deltagande på föräldramöten (Svensson, 2013, s. 

6). Ett är vanligt att fokus har lagts vid språkstimulering med hjälp av bland annat 
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högläsning, rim och ramsor i förskolorna. Det har lagts olika fokus och kvalité vid det 

språkliga arbetet i förskolorna. Trots detta har Svensson (2013) i sin studie funnit att det är 

många förskolor som dagligen arbetar aktivt med att främja barnens språkutveckling och 

att ge barnen stimulans i form av utmanande språk - och bokmiljöer (s. 9).  

 

Det som karaktäriserar en god språklig kvalitet är att förskolläraren använder sig av exakta 

uttryck, synonymer, och hjälper barnen genom att ge tydliga förklaringar till orden för att 

barnen ska kunna placera dem i ett bekant sammanhang, som barnen kan relatera till (s. 

10). Svensson (2013) har i sin studie kommit fram till att de förskoleavdelningar som 

utmärks av ett språkstimulerande arbete och ett utvecklat språkbruk ofta använder äkta och 

öppna frågor, upprepningar och bekräftelse av det barnen berättar, förskollärarna bygger på 

och utvecklar ämnen och använder sig av ett brett ordförråd (s. 10).  

 

När barnen ska starta ett samtal är det viktigt att förskolläraren finns där som stöd genom 

att de lyssnar på och uppmuntrar barnen, de ställer frågor och fyller i för att barnen ska 

utveckla sina tankar och resonemang, de besvarar frågor och rättar barnens språk i 

förhållande till deras utvecklingsnivå (Svensson, 2013, s. 10). En annan sak som Svensson 

(2013) belyser som är avgörande för att det ska bildas en kreativ, språkstimulerande miljö 

är att förskolläraren läser böcker med inlevelse och att barnen får prata om bilderna och 

texten. Något som hon också la märke till var att högläsning, rim och ramsor var något som 

ofta förekom på de här avdelningarna. Den här språkliga stimulansen och kreativiteten 

bidrar till barnens morfologiska och fonologiska medvetenhet (s. 10).  

 

Modersmålsundervisning, flerspråkig personal och andra resurser 

 

Det är viktigt att det finns en lärare/vuxen som fungerar som förebild för de flerspråkiga 

barnen. Det menar att det är viktigt att det finns en vuxen från barnens egna 

minoritetsgrupp. Den vuxne kan förmedla inspiration till eleven och på så sätt bidra till att 

eleven vill efterlikna den vuxne (Sadaf, 2013, s. 11). Sadaf (2013) belyser att det är viktigt 

att de flerspråkiga eleverna får möjligheter till att skapa relationer och kontakter med andra 

människor som har funnit framgång i ett majoritetssamhälle och att de inte har förlorat sin 

identitet som en konsekvens av detta (s. 11). Sadaf (2013) belyser i sin studie att beroende 

på vilket synsätt/bakgrund samt vilka erfarenheter läraren har kan det bidra till att hjälpa 

han/hon att möta barnens olika beteende utifrån olika synvinklar (s. 11).  

Hemmet och förskolan 

 

Förskollärares utmaning i förhållande till hemmet handlar om att utveckla ett mottagande, 

för att stödja nyanlända barn på ett sådant sätt, att det inte blir att de “antar ett 

bristperspektiv”. Skaremyr (2014) tar även upp att den svenskhet som fungerar som en 

norm i verksamheten. Förskollärarna och skolsystemen präglas också av ett 

kompensatoriskt perspektiv gentemot mottaget av nyanlända (Skaremyr, 2014, s.21). 

 

Tidigare diskussioner som har förts kring utbildning och föräldrars engagemang. Det här 

handlar i sin tur om att föräldrarna behöver involveras mer i barns och ungdomars 

utbildning (Eriksson, 2004, s. 28). Han tar även upp att det har formulerats flera olika 
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förslag på hur skolans och hemmets kontakt och samarbete kan förbättras, de här förslagen 

kan ses både utifrån ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Slutligen skriver Eriksson 

(2004) att de här nya synsätten sträcker sig utöver frågan huruvida föräldrar kan involveras 

i skolan och hur skolan kan förbättra sin relation med hemmen (s. 28).  

 

Förskolorna och familjedaghemmen står i direkt anknytning med hemmet genom de barn 

som befinner sig där och det förhållande som skapas mellan föräldrar och anställda. De 

texter som styr och kontrollerar barnomsorgen ofta beskriver förskolan såväl som 

familjedaghemmen som ett komplement till hemmet (Ivarson Jansson, 2001, s. 1).  

 

Språk planeringssamtal med föräldrarna och förskolan 

 

Ett sätt att arbeta för att främja barnens språkutveckling är att ha ett samtal med föräldrarna 

i samband med att barnet ska börja på förskolan. De här samtalet kan antingen ske vid 

inskolningen eller under ett utvecklingssamtal senare. Detta samtal bör också ske 

fortlöpande. De menar också att det är nödvändigt att den personal som håller i de här 

samtalen har kunskaper om flerspråkighet för att undvika att de råd och den handledning 

som ges inte är baserade på allmänna åsikter och att de istället baseras på läroplanens 

värdegrund, kunskapssyn samt på aktuell forskning. Samtalen bör vara en dialog mellan 

föräldrarna och pedagogerna (Benckert Håland & Wallin, 2008, s 83). 

 

Pedagogerna behöver få en uppfattning om barnets språksituation, det här kan göras genom 

att pedagogerna undersöker hur användningen av språket/språken ser ut i hemmet. På det 

här sättet kan samarbetet med föräldrarna bidra till att pedagogerna får ökade kunskaper 

om flerspråkighet samt att de kan lägga en grund till att ansvaret kan delas upp mellan 

förskolan och hemmet. Det här samarbetet också bidrar till att modersmålet och kulturen 

blir en del av förskolans verksamhet samt belysa familjens betydelse. Det kan vara en 

fördel att undersöka barnens språkdomäner för att sedan använda det som underlag för 

språk planeringssamtalet, det här görs genom att ta reda på i vilka situationer som barnet 

talar sina språk (Benckert Håland & Wallin, 2008, s. 83 - 84). 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att forskare generellt förklarar begreppet etnicitet på 

liknande sätt: Till exempel menar Hertz (2012) och Wikström (2009) att det kan vara svårt 

att definiera begreppet etnicitet. Samtidigt förklarar de att etnicitet kan ha många olika 

betydelser, genom att det till exempel kan förklaras som människors olika ursprung, med 

utgångspunkt i kultur eller ras.  Vidare förklarar Hertz (2012) och Wikström (2009) att 

etnicitet också kan användas för att dela upp och sortera människor i olika grupper. Även 

Fryklund & Petersson (1989) samt Anthias & Yuval Davis (1992) menar att etnicitet ligger 

till grund för de särskiljningar som görs mellan olika grupper, de menar alltså att det 

skapas kategoriseringar mellan oss och dom. 

 

När det gäller den forskning som har gjorts om mångfald kan vi också se att det finns en 

generell definiering av begreppet. Till exempel tar Lahdenperä (2011) upp att det finns 

många olika sätt att definiera mångfald på, vilket hon menar kan vara problematiskt. Hon 
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tar också upp att mångfald, generellt sett, brukar förstås och förklaras som en mångfald av 

olika kulturer.  

 

Vid inläsningen av temat etnicitet och mångfald så har vi funnit tre olika teman som 

relaterar till detta. Det första är språk och vi har sett att forskarna belyser att generellt sett 

finns det liknande sätt att se på språkutveckling och dess betydelse. Till exempel tar 

Svensson (2012) upp, med utgångspunkt i Läroplanen för förskolan, att barnen ska ges 

möjligheter att stimuleras i sin språkutveckling. En annan sak som forskarna belyser är att 

de förhållningssätt som finns till flerspråkighet och beroende på vilken status olika språk 

ges påverkar således barnens framgångar i skolan. Svensson (2012) menar att språk har 

getts olika status samt att samhällets attityder och värderingar till barnets modersmål 

påverkar det bemötande barnet får. Vidare menar hon att det generellt sett är 

majoritetsspråket i ett land som ges högst status, svenska i Sverige. Samtidigt menar hon 

att det finns en positiv inställning till flerspråkighet, framförallt när det handlar om 

världsspråk som t.ex. engelska, franska eller tyska. 

 

Det andra temat är identitet och i den här forskning kan vi urskilja två olika aspekter som 

har stor betydelse för en individs identitetsutveckling: Den första handlar om 

omgivningens betydelse. Till exempel förklarar Wellros (1998) att identiteten skapas i 

interaktion med andra människor. Den andra aspekten handlar om språkets betydelse. 

Berndtsson (2010) och Budwig (2000) menar att språket spelar en viktig roll i hur en 

individ uppfattar sig själv. De belyser också att med hjälp av språket kan en individ stärka 

sin identitet både inför sig själv och inför andra individer.  

 

Det tredje temat är lärande och i den här forskningen kan vi urskilja två olika sätt att arbeta 

för att främja barnens utveckling och lärande. Det första handlar om samarbete mellan 

förskola och bibliotek. Svensson (2010) tar upp att det här samarbetet bland annat består av 

presentationer av böcker och andra biblioteksresurser där fokus har riktats mot berättande, 

framställning av boklådor och deltagande på föräldramöten. Det andra handlar om vad som 

karaktäriserar en god språklig kvalité. Svensson (2010) & (Katz, 2004: Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009) menar att genom att arbeta med ordförståelse, synonymer, 

förklara ord tydlig samt att hjälpa barnen att placera det i bekanta sammanhang bidrar det 

till ett språkstimulerande arbete.  

 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vårt arbete är att undersöka några pedagogers förhållningssätt till etnicitet och 

mångfald och deras erfarenheter och kunskaper av att arbeta med flerspråkiga barn. För att 

svara på detta har fyra forskningsfrågor formulerats: 

1. Vilket förhållningssätt till etnicitet och mångfald har några pedagoger och hur avspeglas 

det i den pedagogiska verksamheten? 
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2. Vilka erfarenheter har några pedagoger gällande de flerspråkiga barnen att stimuleras i 

sin språkutveckling? 
 

3. Vilka erfarenheter har några pedagoger gällande identitet? 
 

4. Vilka erfarenheter har några pedagoger gällande lärande? 
 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vår teoretiska utgångspunkt för detta arbete är att etnicitet och mångfald skapas och 

konstrueras i en social praktik. Inom lärande forskning är detta inget nytt, utan har länge 

varit en utgångspunkt för forskning inom förskolan. Det sociokonstruktivistiska 

förhållningssättet (Lindqvist, 2010) har exempelvis lyft detta och belyser hur lärande och 

utveckling sker i samspel med andra.  

 

Då vi är intresserade av lärares erfarenheter och kunskaper av mångfald och etnicitet i 

förskolan har vi valt att bygga upp vår teori utifrån 1) antagandet om att mångfald och 

etnicitet sker i samspel, med andra ord utifrån ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. 

2) För att mer specifikt kunna belysa tre olika områden som vi uppfattar alla är relevanta 

för etnicitet och mångfald, nämligen språk, identitet och lärande/utveckling utgår vi ifrån 

(Lindqvist 2010) som menar att etnicitet skapas som ett socialt fenomen, vilket påverkar 

vilken betydelse som etnicitet får vilket också påverkar individens handlingsutrymme - och 

identitetsprocesser.  
 

Nedan kommer vi först redogöra mer allmänt för det tankegångar utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt och därefter mer specifik presentera teori om 

etnicitet och mångfald. Avslutningsvis presenterar vi hur den här teorin kommer att 

användas analytiskt i arbetet. 

Socialkonstruktivistiskt förhållningssätt på etnicitet 

 

Det är viktigt att se på hur etnicitet skapas både som ett socialt fenomen samt vilken 

betydelse som etnicitet ges. Lindqvist (2010) hänvisar till De los Reyes & Wingbongs 

(2002) forskning som tar upp att det finns etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 

genom att namn, hudfärg, språk och “kultur” ligger till grund för en typ av sorteringar och 

kategorisering som bidrar till diskriminering (s. 64). Lindqvist (2010) menar att de här 

kategoriseringarna avspeglar sig i individens handlingsutrymme och identitetsprocesser. 

Samtidigt tar Lindqvist utgångspunkt i Hylland Eriksen (1998), när hon argumenterar för 

att etnicitet inte alltid har betydelse och är närvarande i individens identitetsprocesser och 

refererar till Berger & Luckman (1998) som menar att individers självuppfattning och 

identifikation samt de kategoriseringar och tillskrivningar som finns i samhället bidrar till 

hur viktig etnicitet blir (Lindqvist, 2010, s. 64). 

 

Det är nödvändigt att vara medveten om hur etnicitet skapas i ett samhälle, eller i en 

förskola, och hur individer kan kategoriseras utifrån etnicitet (Lindqvist, 2010, s. 65). Hon 

förklarar det här utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med utgångspunkt i Barth 
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(1969) som en typ av social organisation/organisering av kulturella skillnader som får en 

social betydelse. Hon menar samtidigt att det är de situationella omständigheterna som är 

av stor betydelse. I den dagliga verksamheten finns det stora möjligheter att lyfta fram 

etniska skillnader på ett positivt sätt och därmed bidra till en god självuppfattning med 

barn med olika etnisk bakgrund (s.65). 

 

Vidare menar Lindqvist (2010) att etnicitet skapas både som ett socialt fenomen och får 

därefter en betydelse. Med utgångspunkt i detta blir det relevant att studera vilka 

erfarenheter och kunskaper som lärare har med att arbeta med etnicitet och mångfald, samt 

undersöka utifrån lärarnas berättelser vilken betydelse etnicitet har. För att inte bara 

undersöka själva begreppet, vilket diskuterades under tidigare forskning, som lätt kan 

handla om ett vi och dom, så har vi valt att ta ett lite vidare grepp nämligen att undersöka 

vilka erfarenheter pedagogerna har med att arbeta med språk, identitet och lärande. 

 

Lindqvist (2010) menar också att de här kategoriseringarna avspeglar sig i individens 

handlingsutrymme och identitetsprocesser, vilket med andra ord gör det intressant att 

undersöka lärares erfarenheter. Utifrån de förhållningssätt lärarna har till etnicitet och 

mångfald kan man då anta att det påverkar individens handlingsutrymme och 

identitetsprocesser i dessa frågor. Men för att inte fastna i ett vi och dom och på förhand 

bestämma vad som är etnicitet, eller för den delen mångfald låter vi lärarna definiera detta 

själva. Och för att öppna upp begreppen så undersöker vi vilka erfarenheter och kunskaper 

som pedagogerna har till vår tre underteman, vilka alla kan relateras till etnicitet och 

mångfald. Detta har gjort att våra forskningsfrågor är: 

  

1. Vilket förhållningssätt till etnicitet och mångfald har några pedagoger och hur avspeglas 

det i den pedagogiska verksamheten? 
 

2. Vilka erfarenheter har några pedagoger när det gäller att stimulera de flerspråkiga 

barnen i deras språkutveckling? 
 

3. Vilka erfarenheter har några pedagoger gällande identitet? 
 

4. Vilka erfarenheter har några pedagoger gällande lärande? 

 

Genom att ställa dessa frågor, så hoppas vi kunna bidra med kunskaper om, utifrån några 

lärares erfarenheter av hur de arbetar med etnicitet och mångfald utan att på förhand 

bestämma vad etnicitet eller mångfald är. Vi låter med andra ord detta skapas i lärarnas 

berättelser om deras arbete. Hur vi gått tillväga gällande urval och genomförande beskrivs 

nedan under metodkapitlet. 
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Metod 

Genomförande och urval 

 

Vi valde och genomföra intervju för att vi ville ta reda på några pedagogers erfarenheter 

och för att vi ville få syn på olika intressanta aspekter och uppfattningar (Trost, 2010, s. 

25). Observationer hade också kunnat vara en möjlighet, speciellt om man ska se hur 

etnicitet och mångfald görs i en praktik. Dock valde vi att intervjua eftersom vi var mer 

intresserade av pedagogernas erfarenheter av ämnet. Observationer säger inte så mycket 

om människors avsikter med deras ageranden eller vilka uppfattningar de har av olika 

situationer (Esaiasson m.fl. 2012, s. 305). Därför valde vi att undersöka närmare hur 

pedagoger arbetar för att främja, språkutveckling, mångfald, etnicitet och identitet och 

lärande i förskolan.  

 

Urval av förskolor 

Urvalet av förskolorna grundade sig i att vi först och främst ville ta reda på om det fanns 

skillnader när det kommer till de ovanstående frågeställningarna beroende på om 

förskolorna ligger i centrala Stockholm eller i en stadsdel utanför Stockholm, alltså om 

förskolan främst består av svenska barn eller om flertalet av barnen har ett annat 

modersmål än svenska. De urvalskriterier vi hade var förskolor från olika så kallade 

“upptagningsområden”. Vårt syfte med det var att vi ville få syn på skillnader istället för 

likheter, alltså få olika variationer hos förskollärarnas erfarenheter och kunskaper (Trost, 

2010, s. 137). Även om vi inte kommer att belysa resultatet i relation till 

upptagningsområdet då det inte är vår forskningsfokus, så har urvalet ändå baserats på 

detta för att om möjligt få olika pedagogers erfarenheter utifrån att pedagogerna arbetar på 

olika förskolor med olika upptagningsområden.  

 

Kvalitativa intervjuer 

 

Efter det att vår forskningsfokus utkristalliserats tog vi kontakt med fem olika förskolor i 

Stockholm genom att ringa och berätta om vilka vi var, vad vi hade för syfte med 

intervjuerna osv. (Trost, 2010, s. 81). Vi gjorde även ett medvetet val att inte skicka 

intervjufrågorna i förväg till förskolepersonalen, därför att vi inte ville att de skulle hinna 

förbereda sig. Detta därför att vi ville ha autentiska svar och inte svar som de redan hade 

tänkt igenom. Vi ville få en verklig bild av hur arbetet går till och på så sätt undvika att få 

svar som kanske var en förfining av verkligheten (Trost, 2010, s. 112). Vi berättade vad 

vårt syfte var och vi berättade även hur lång tid intervjun skulle ta. Varje intervju var ca 30 

min lång vilket baserades på att det var det förskollärarna kunde erbjuda. Svårigheter som 

vi upplevde var att det var några förskolor som inte ville delta just på grund av tidsbrist. I 

praktiken drog dock intervjun över en aning och därmed blev det aldrig kortare än 30 

minuter. Vi valde medvetet att gå till förskolor som vi aldrig hade varit på för att bland 

annat kunna behålla professionaliteten.  
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Genomförandet av intervjuerna gick bra och vi upplevde att pedagogerna var både 

intresserade och engagerade av ämnet. Med andra ord var det inte svårt att få ta del av 

pedagogernas erfarenheter. På intervjuerna valde vi medvetet förskollärare och inte 

barnskötare, detta för att vi ville ta reda på hur förskollärare arbetar med mångfald, 

etnicitet, identitet, språkutveckling och lärande i den pedagogiska verksamheten.  

 

Vi valde kvalitativa intervjuer för att synliggöra variationer på bästa möjliga sätt. Enligt 

Trost (2010) är det viktigt att tänka på att de här variationerna inte ska bidra till att mer än 

en eller två personer ses som extrem eller “avvikande”. Han menar också att urvalet av 

intervjupersoner ska vara av olika slag men samtidigt stanna inom den givna 

homogeniteten (s. 137). Vi valde därför att ta kontakt med och genomföra intervjuerna på 

fem olika förskolor för att få olika perspektiv och på hur pedagogerna arbetar med det här.  

 

Vid intervjutillfällen fick vi använda oss av ljudupptagare (mobil) för att vi inte ville lägga 

allt för mycket fokus på anteckningar utan kunde lätt koncentrera oss på intervjufrågorna 

och intervjusvaren. Fördelen med ljudupptagaren var att vi kunde lyssna på inspelningarna 

upprepade gånger och kunde även lyssna till ordval och tonfall. Nackdel med bandspelare 

var att det tog för lång tid att lyssna till inspelningarna och det var jobbigt att spola dem 

fram och tillbaka. Samtidigt gav inspelningen oss möjlighet att få ner ordagrant vad 

informanterna sa. Innan vi tog kontakt med förskolorna så frågade vi om vi fick spela in 

intervjuerna och alla intervjuperson gick med på det, vilket vi ytterligare kommer att 

diskutera under samtyckeskravet nedan (Trost, 2010, s. 74-75).  

 

Utifrån vårt forskningsintresse formulerades fem olika teman, nämligen: etnicitet, 

mångfald, språkutveckling - och identitetsutveckling samt lärande. Därför valde vi att 

formulera fyra intervjufrågor utifrån etnicitet/mångfald och fem frågor utifrån 

språkutveckling - och identitetsutveckling och lärande. Sammanfattningsvis besvaras vårt 

syfte, utifrån lärarnas erfarenheter och kunskaper. 
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Etiska överväganden 

Det är viktigt att vi som forskare har kännedom om de etiska riktlinjer som finns innan vi 

planerar intervjuerna. Innan vi utförde intervjuerna kontaktades förskollärarna på 

respektive förskola, det här gjordes genom telefonkontakt. Vi förklarade vad vårt syfte med 

vår studie var genom att kortfattat berätta vad för typ av frågor som skulle ställas vid 

intervjun. Därefter fick förskollärarna ta ställning till om de ville/kunde gå med på att 

intervjuas (Bell, 2006, s. 157). 

 

Vid intervjutillfället frågade vi förskollärarna om vi fick spela in intervjun och i samband 

med det berättade vi att de här ljudinspelningarna var för att vi inte skulle behöva anteckna 

utan istället kunna koncentrera oss på intervjun. Vi förklarade också att inspelningen skulle 

fungera som en försäkring till våra lärare att intervjun faktiskt hade genomförts. Vi 

tydliggjorde att ingen annan än vi själva och eventuellt vår lärare skulle lyssna på de här 

inspelningarna, förskollärarna fick ta ställning till om det gick med på att vi spelade in 

intervjun (Trots, 2010, s. 74-75).  

 

Vi tog även hänsyn till de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet har tagit fram i sina 

forskningsetiska principer (2002). Det här fyra huvudkraven benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att vi som forskare ska informera det som berörs av 

forskningens syfte. Det är också viktigt att komma ihåg att deltagarna har möjlighet att 

avbryta sin medverkan när de vill. Alltså i vårt fall gäller det här kravet de förskollärare 

som skulle medverka i intervjuerna. Det var ingen av våra intervjupersoner som valde att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien får själva 

bestämma över sin medverkan. Det här kravet var inte aktuellt för vår studie på grund utav 

att vi intervjuade vuxna förskollärare. Konfidentialitetskravet handlar om att alla som 

deltar i studien ska i största möjliga mån få konfidentialitet och att deras personuppgifter 

ska skyddas genom att obehöriga inte kan ta del av dem. I vårt fall blev det här 

huvudkravet aktuellt genom att vi försäkrade intervjupersonerna om att bara vi och 

eventuellt vår lärare skulle ta del av ljudinspelningarna. För att intervjupersonerna inte 

skulle kunna identifieras valde vi att benämna dem med hjälp av siffror t.ex. förskollärare 

1, förskollärare 2 osv. Vi kommer även att radera ljudinspelningarna efter att den här 

studien har blivit examinerad av examinatorn. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, 

handlar om att de uppgifter som samlas in om de personer som deltar endast får användas i 

forskningsändamål. Det här huvudkravet uppfyller vi genom att till exempel inte utelämna 

eller vidarebefordra personuppgifter till obehöriga personer (s. 6 - 14). 
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Resultat  

Här redogör vi för vårt resultat som är en analys utifrån de kvalitativa intervjuerna som vi 

har genomfört på fem olika förskolor. Våra intervjufrågor tar utgångspunkt i fem 

huvudsakliga teman: etnicitet, mångfald, identitets- och språkutveckling samt lärande. 

 

Vi kommer börja med att redogöra för de fem olika förskollärarnas definitioner av etnicitet 

och mångfald. Därefter kommer vi att redogöra för hur deras arbete med etnicitet och 

mångfald ser ut och hur det i sin tur bidrar till barns identitets- och språkutveckling och 

lärande ser ut. 

 

Vi kommer att benämna förskollärarna för förskollärare 1, 2 osv. 

Förskollärarnas definitioner 

 

Etnicitet  

 

Vår första fråga i intervjuerna var hur pedagogerna skulle förklara eller definiera etnicitet. 

Denna fråga ställdes för att inte ta för givet vad etnicitet är eller utgå ifrån en redan given 

definition. Vi fick också inte helt oväntat olika svar på frågan. Förskollärarna uttryckte 

dessutom att det heller inte var helt enkelt att svara på. 

 

Förskollärare 1 direkta respons var ”Gud va svårt; det är olika kulturer, olika språk, man 

tänker olika, alltså man har olika utgångspunkter” (Förskollärare 1, 2017-03-10). 

 

Vi tolkar det här som att den här förskolläraren relaterar begreppet etnicitet till “olika”, 

vilket är ett ord hen nämner tre gånger. Hen gör en skillnad på olika kulturer, olika språk 

att man tänker olika och därmed har olika utgångspunkter. Ett sätt att förstå detta är att det 

blir ett ”vi” och ”dem”. När man gör en kategorisering så som hen gör när hen pratar om 

olika grupper kategoriserar hen och etnicitet förstås i relation till olika, språk, kultur, samt 

att vi har olika utgångspunkter. 

 

De andra pedagogerna uttryckte också en viss tvekan, eller kanske snarare en vilja att inte 

bli för specifik: “Etnicitet handlar kanske om ursprung” (Förskollärare 2, 2017-03-10). Vi 

kan se likheter med den här förskollärarens definition av etnicitet och förskollärare 1’s på 

grund av att båda förskollärarna relaterar etnicitet till ursprung. 

 

Förskollärare 1 och 2 använder ord som ”kanske" och "Jag vet inte men… ”  

Och tolkar vi som att det inte finns ett tydligt svar enligt förskollärarna på vad etnicitet är, 

eller kanske snarare att det kan betyda många saker.  

 

Till skillnad från det ovanstående citatet från förskollärare 1 och 2, definierade 

förskollärare 3 begreppet etnicitet på det här sättet: 
 

För mig jag utgår inte från det som jag ser på folks utseende utan när vi pratar då när man 

lär känna varandra då kan man faktiskt veta lite mer. Även då klassificerar man inte folk 
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efter det och det utan man har bara en lärdom man känner de människor så här tänker den 

människan. För mig betyder det etnicitet och är en positiv betydelse(Förskollärare 3, 2017-

03-10). 
 

Här skiljer sig förskollärare 3 ‘s definition av begreppet etnicitet från de andra två 

förskolläraren eftersom att hen inte varken relaterar ursprung eller olikheter som ett 

kriterium för etnicitet. Istället uttrycker förskolläraren att hen möter alla människor på 

samma villkor. 

 

I en jämförelse ser vi ändå att de finns likheter med hur förskollärare 2 och 3 definierar 

begreppet etnicitet genom att de relaterar det till ursprung, traditioner, 

familjekonstellationer osv. Den andra förskolläraren 2 verkar tänka på etnicitet som något 

som skiljer människor åt, att vi är olika och att det finns ett “vi” och ett “dem” (se citat 

ovan). Det här behöver inte ha en negativ betydelse. Till exempel i det här fallet uppfattade 

vi det inte som att den här förskolläraren gjorde den här särskiljningen utifrån ett negativt 

perspektiv, utan såg det som att på grund av att vi har olika ursprung, och traditioner så har 

vi också olika referensramar och det här bidrar till att vi tänker på olika sätt. Vi kan även 

dra liknande paralleller mellan våra analyser av de intervjusvar vi har fått och den 

teoretiska utgångspunkten som vår studie vilar på. 

 

I likhet med förskollärare 1 säger Förskollärare 4: 

 
 Oj vilken svår fråga, det handlar mycket om alltså vilket land man kommer ifrån och jag tänker på 

eller om man tänker på barnen, jag tror alla våra barn är födda i Sverige men de har ju föräldrar 

som kommer från andra länder (Förskollärare 4, 2017-03-16). 

 

 Vi uppfattar det som att den här förskolläraren i likhet med både förskollärare 1 och 2 

relaterar begreppet till ursprung, alltså vilket land en människa kommer ifrån.  

 

Förskollärare 5 säger:  

 
Jag skulle identifiera som härkomst, alltså där man själv upplever att man hör hemma. Det kan se 

ganska olika ut beroende på, framför allt här har många familjer som är födda här i Sverige men 

ändå känner att sin etnicitet tillhör någon annanstans, därför jag skulle nog säga härkomst. Men 

man kanske kan kärnan uppleva att man har olika etniciteter liksom till skillnad mot kulturer, är 

också en annan typ av definition men etnicitet är egentligen där man tillhör rent faktiskt men man 

kan uppleva att man tillhör olika etniciteter. Men i själva fakta så det är ju är där man har sitt 

ursprung skulle jag säga (Förskollärare 5, 2017-03-30).  

 

Vi tolkar det här som att den här förskolläraren främst relaterar begreppet etnicitet till 

härkomst. Hen menar alltså en människas uppfattning om vart de hör hemma och att det 

inte endast behöver vara en härkomst utan kan handla om flera olika.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns både likheter och skillnader i pedagogernas 

förhållningssätt till etnicitet. De likheter vi kunde urskilja var dels att det ansåg att det här 

begreppet var svårt att definiera genom att till exempel använda begrepp som “Jag vet 

inte…” och “Kanske”. En annan likhet vi såg var att några av förskollärarna relaterade 

etnicitet till olika ursprung, kulturer, språk. 

 

Den skillnad vi kunde se var att förskollärare 3 kategoriserade inte en människa utifrån 

t.ex. utseende, utan hen betonar istället vikten av att vi först måste lära känna en människa 

för att få reda på vem han/hon är. 
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Mångfald 

 

Den andra delen av den första frågan handlade om hur förskollärarna definierade begreppet 

mångfald. Det var vanligt att förskollärarna identifierade begreppet mångfald som många 

olika sätt att tänka, eller det handlar om allt som man lär sig.  

 

Förskollärare 1 relaterar mångfald till olika sätt att tänka, leva osv och hur människor 

sedan delar sina erfarenheter och kunskaper för att kunna samspela i samhället. 

 

 Hon säger att  

 

Det blir allting som man lär sig, du tänker så, ni tänker så, ni gör så, men det är kanske bra … men 

att det blir en blandning av allting fast ändå man måste ha röd tråd ändå, om alla människor ska 

leva tillsammans, men som här då vi har, vi firar svenska traditioner, men de tycker föräldrarna är 

jättebra, för att det kan de inte och de firar det hemma, men det är svårt för oss att fira deras 

traditioner (förskollärare 1, 2017-03-10).  

 

 

Vi uppfattar det som att den här förskolläraren ser på mångfald som olika sätt att lära, 

tänka, agera och att det här i sin tur bidrar till något positivt, alltså att man lär sig av 

varandra. Samtidigt ser vi det som att hen menar att det är viktigt att vi finner olika vägar 

för att mötas. Vi uppfattar det som att hen menar att det är nödvändigt att det finns en sorts 

samförstånd mellan människor från olika kulturer för att vi ska kunna ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper.  

 

Vi kan även se att det finns likheter i förskollärarnas definitioner och förklaringar. Till 

exempel säger förskollärare 2 att “Mångfald handlar om olika, på många olika sätt” 

(Förskollärare 2, 2017-03-10).   

 

Ett annat exempel är förskollärare 3 som menar att “… Mångfald för mig är det hur vi 

tänker var och en och det här tänkandet vad det ger för positivt resultat” (förskollärare 3, 

2017-03-10).  

 

Vi uppfattar det som att både förskollärare 2 och 3 har en liknande syn på mångfald som 

förskollärare 1 har, alltså alla tre förskollärarna ser på mångfald som olika sätt att lära, 

tänka och agera.  

 

I likhet med förskollärare 3 anser också förskollärare 4 att det är viktigt med en positiv 

inställning till mångfald hen säger:  
 

Att man försöker att ta tillvara på allas eller att man uppmärksammar de har ursprungen och tar 

tillvara på, se det som en styrka att det ser ut som någonting bra. Att barnen har olika bakgrunder 

och att uppmärksamma det så att man inte pratar om det eller låtsas om det, att man verkligen 

lyfter ett sätt som känns bra för barnen så att de känner sig bekanta eller känner sig hemma eller att 

de känner sig trygga i dem. (förskollärare 4, 2017-03-16).  

 

Vi uppfattar det som att förskollärare 4 anser att det är viktigt att belysa barnens olika 

ursprung, alltså den mångfald som finns i barngruppen.  

 

Förskollärare 5 relaterar mångfald till ett nätverk av människor som har olika kulturer och 

etniciteter som interagerar med varandra.  
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Hen säger:  
 

Mångfald ett socialt samhälle eller ett typ av nätverk eller samlingspunkt där man möts med olika, 

antingen tänker på kultur eller etnicitet. Mångfald kan ju, om man tänker just med etnicitet så hör 

ju mycket med språk och härkomst och göra men det kan vara mångfald i religiösa frågor eller 

intressen, tyckande och tänkande och så men just i mångfald, i det här fallet så jag tror jag 

definierar kultur och etnicitet (Förskollärare 5, 2017-03-30).  

 

Vi uppfattar det som att förskolläraren relaterar mångfald till olika, alltså olika kulturer. 

Hen menar att det också kan handla om olika sätt att tänka, tro och tycka.  

 

Sammanfattningsvis fann vi vissa likheter i hur förskollärarna definierade och förklarade 

begrepp mångfald eftersom de menade att det handlar om olika sätt att tänka. Det som vi 

tycker är en tendens till skillnad i det här uttalandet är att förskollärare 1 ser mångfald 

utifrån olikheter och förskollärare 2 ser mer till personen och fokuserar inte på vad de har 

för hudfärg. Till skillnad från etnicitet som handlar om olika ursprung, kulturer och 

traditioner, så handlar mångfald om olika sätt att tänka, tro och tycka.  

Språkutveckling 

 

Vi kommer att under den här rubriken att behandla vår andra intervjufråga som är “Vilka 

erfarenheter har pedagogerna av att arbeta med de flerspråkiga barnen för att stimulera 

deras språkutveckling?”. Syftet med den här forskningsfrågan var att vi ville ta del av 

förskollärarnas erfarenheter av att arbeta med de flerspråkiga barnens språkutveckling, 

eftersom språket verkar vara viktigt i relation till hur etnicitet och mångfald görs. 

 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna lyfte frågan kring språk på olika sätt. 

Förskollärare 1 sa exempelvis att:  

 

Vi tar vara på barnens olika språk, vi försöker lära oss eller vi lär oss lite ord på 

olika språk, vi pratar med föräldrarna och hur ska jag säga? Man, det blir också 

det här, just med föräldrarna att man pratar och att vi Svenskar gör så.  

(Förskollärare 1, 2017-03-10).  

 

Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser att det är viktigt att belysa barnens olika 

språk. Förskolläraren berättar att ett sätt att göra det är att lära sig några ord på de olika 

språken. En annan sak som vi förskolläraren berättar är att hen pratar med föräldrarna om 

hur vi i Sverige gör olika saker. Det här tolkar vi som att förskolläraren konstituerar, med 

andra ord (gör) etnicitet när hen berättar hur ”svenskar” gör.   

 

Förskollärare 3 menar också att språket är viktigt och lyfter detta genom att ta vara på 

personalens kompetens.  

 

Hon säger: 

 

I praktiken alltså har vi gjort, språkmässigt jobbar vi, vi använder våra resurser här i huset om t.ex. 

jag kan persiska och lite grann turkiska använder jag den vid sagoläsning t.ex. eller sånger t.ex. 

eller om jag har något med mig från min bakgrund, vi har spansktalande här som samma sak vi 

använder vid sagoläsning och berättelser (förskollärare 3, 2017-03-10). 
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 Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser som en viktig resurs i arbetet med 

barnens språkutveckling är att ta vara på de resurser som finns i verksamheten som t.ex. 

flerspråkig personal.  

 

Förskollärare 4 tar upp ytterligare exempel nämligen hur de, tillsammans med föräldrarna, 

jobbar med språkutveckling tillsammans.  

 

Hon säger: 

 
Vi har något som kallas för språkdomäner, det har vi som vi gör tillsammans med föräldrarna för 

att kartlägga barnens språk och så jobbar vi med och vi samlar på ord och det får föräldrarna när 

det skolar in sina barn de får en lista på ord som vi vill ha på det språk de talar.  (Förskollärare 

4, 2017-04-16).   

 

Vi uppfattar det som att förskolläraren på det här sättet delar med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper till föräldrarna om hur de flerspråkiga barnen kan stimuleras i deras 

språkutveckling.  

 

Ett sista exempel utifrån förskollärarnas erfarenheter utav att arbeta med etnicitet och 

mångfald med språk och språkutveckling är förskollärare 5 som utgår ifrån en mer 

grundläggande syn på språkutveckling. 
 

Men vi upplever ju att eller vi jobbar så att vi jobbar väldigt mycket med bilder, med tecken och 

med den här grundläggande förankringen och förståelsen för att den grunden är viktigt och man får 

inte glömma bort för att det inte går att hoppa in i ett språk och det kan man tänka sig själv när 

man lär sig ett nytt språk så måste man börja från grunden, man måste traggla de här enklare 

subjektiven och verben osv. länge sen kommer andra bygga meningar och den kommer med tiden. 

Oftast lär de ju sig att förstå tidigare än vad de lär sig och prata och det måste man ju ha bejaka att 

man tänker på det (Förskollärare 5, 2017-03-30). 

 

Vi upplever det som att en viktig del, för förskolläraren, i arbetet med flerspråkiga barn 

språkutveckling är att använda sig av till exempel bilder och tecken. Enligt förskollärarens 

erfarenheter är det viktigt att börja från grunden och inte “hoppa in” i ett språk för fort.  

 

Sammanfattningsvis, enligt pedagogernas erfarenheter när det gäller arbetet med att 

stimulera de flerspråkiga barnens språkutveckling verkar det viktigt att använda sig av 

olika hjälpmedel för att både lyfta och belysa de olika språken som finns representerade i 

barngruppen. De här hjälpmedlen kan t.ex. vara böcker, sånger och verser på olika språk.  

 

Ett annat hjälpmedel (resurs) är att utnyttja de pedagoger som är flerspråkiga för att på 

bästa sätt bidra till de flerspråkiga barnens språkutveckling. En annan sak som vi uppfattar 

som viktigt är att arbeta mycket med att läsa böcker på olika språk, samarbeta med 

biblioteken samt att lyssna på musik från olika länder. 

 

Till sist tolkar vi det som att det är meningsfullt att uppmuntra föräldrarna till att gå till 

biblioteket och att läsa med sina barn.  

Identitetsutveckling 

I den här delen kommer vi att behandla vår tredje forskningsfråga “Vilka erfarenheter har 

pedagogerna gällande identitet?”. Syftet med den här frågeställningen var att vi ville ta 
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del av förskollärarnas erfarenheter och kunskaper av att arbeta med flerspråkiga barns 

identitetsutveckling på grund utav att identitetsutvecklingen verkar vara en viktig del av att 

arbeta med etnicitet och mångfald.  

 

Vi fann fyra olika erfarenheter av att arbeta med etnicitet och mångfald med 

identitetsutveckling. Den första handlade om att lyfta barnens olika ursprung, kulturer och 

traditioner.  

Till exempel säger Förskollärare 2 att:  

 
Det vi försöker göra är att lyfta om man har ett annat ursprung eller om föräldrarna har haft eller 

kommer från en annan kultur, eller kanske något annat språk eller har andra festar eller de firar 

andra högtider än vad vi gör oftast föräldrarna eller morföräldrar som gör det för att de flesta 

föräldrar som vi har, har vuxit upp i Sverige, oftast tagit till sig de svenska högtiderna 
(förskollärare 2, 2017-03-10).  

 

Vi uppfattar det som att förskolläraren arbetar mycket med att belysa barnens olika 

ursprung, kulturer och traditioner genom att ta del av varandras högtider. Vi uppfattar det 

här som att förskolläraren arbetar med att varje barnen ska får möjligheter att känna att 

deras ursprung och kultur är betydelsefull. Vi anser att det här i sin tur kan bidra till 

barnens identitetsutveckling.  

 

Förskollärare 4 berättar om liknande erfarenheter av att arbeta med etnicitet och mångfald 

med identitetsutveckling.  

 

Hon säger att: ”De gjorde filmer och presenterade sig själva jag heter så här, jag bor här... 

och så var det bilder från och då hade vi leta efter bilder på nätet eller de hade leta bilder på 

nätet, de hade kanske spelat in lite sång eller hittat på nätet och så just för att lyfta deras 

och har pratat om och så hära” (förskollärare 4, 2017-03-16).  

 

Vi anser att också den här förskolläraren arbetar med att främja barnens 

identitetsutveckling med hjälp av digitala verktyg. Barnen får till exempel söka bilder på 

nätet, och spela in sånger, för att göra en berättelse om sig själv.  

 

Den tredje erfarenheten vi kunde se i förskollärarnas arbete med etnicitet och mångfald 

med identitetsutvecklingen handlade om att dela upp barnen i smågrupper. Till exempel 

säger Förskollärare 1 att ”Vi måste se alla barn så har vi ju, vi diskuterar barnen. Just att 

man delar upp barnen så att man har lite ansvar för sex barn så blir det lite lättare” (2017-

03-10). 

 

 Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser att ett viktigt sätt att arbeta med barnens 

identitet är att dela upp barnen i smågrupper, för att på så sätt göra det lättare för 

förskollärarna att se varje barn. 

 

Förskollärare 3 säger i likhet med det här att “Ett som jag verkligen tror på att dela barnen i 

smågrupper...” (förskollärare 3, 2017-03-10). 

 

 Vi uppfattar det att också den här förskolläraren anser att det är viktigt att dela upp 

barngruppen för att på så sätt bidra till att barnen kan göra sig hörda.  

 

Förskollärare 5 berättade om en fjärde erfarenheten som handlade om att barnen hade egna 

pärmar där de kan följa sin tid på förskolan och sin utveckling.  



 

26 

 

 

Förskollärare 5 säger:  

 
Vi arbetar med barnen att vi har en personlig eller de här individuella pärmar t.ex. där barnets hela 

historia på förskolan finns från inskolning och till hur de utvecklats också vidare där de själva kan 

gå och titta a men det här har jag min egen pärm, här finns min tid här på förskolan att 

dokumentera då min utveckling och det är jätteviktigt att man känner att det här är jag värdefull 

och här finns det plats för mig (Förskollärare 5, 2017-03-30).  

 

Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser att det är viktigt att varje barn har en 

egen pärm, där deras utveckling och tid på förskolan dokumenteras. Vilket i sin tur kan 

bidra till barnens identitetsutveckling genom att barnen kan känna att det har ett eget värde 

som individ och att deras tid på förskolan och deras utveckling är betydelsefull.  

Sammanfattningsvis tolkar vi det utifrån pedagogernas erfarenheter, som att det dels är 

viktigt att belysa barnens olika ursprung, kulturer och traditioner och dels att det är viktigt 

att dela upp barnen i smågrupper för att på så sätt främja deras identitetsutveckling. En 

annan sak som en av förskollärarna arbetade med var att låta barnen göra egna filmer om 

sig själva. Vi tolkar det som att digitala verktyg kan vara ett bra sätt att arbeta med barnen. 

Genom att barnen till exempel får söka upp bilder och spela in låtar själva kan det bidra till 

att de känner sig delaktiga i skapandet av sig själva. 
 

Lärande 

 

I den här delen kommer vi att ta upp frågan “vilka erfarenheter har pedagogerna gällande 

lärande?”. Vilket är vår fjärde forskningsfråga. Generellt sätt var det vanligt att 

förskollärarna arbetade mycket med ordförståelse, läste böcker på olika språk, sjunga 

sånger, rim och ramsor och användning av gester, tecken och bilder som ett pedagogiskt 

verktyg.  

 

Förskollärare 1 berättade att hennes erfarenheter av att arbeta med de flerspråkiga barnens 

utveckling och lärande var att bland annat läsa böcker, tala om ords betydelse samt att 

relatera bokens handling till konkreta sammanhang.  

 

Hen säger att:  

 
Jag kan ge som exempel om vi då väljer en bok då jobbar vi väldigt mycket med den boken, ibland 

kan ju va lilla gumman t.ex. då är ju det stort litet då är ju gammal och ung det är ju lite och stor, 

så är det på landet bland kossor, då gör man saker man kanske går och tittar på kon någonstans 

eller vad kommer mjölken ifrån (Förskollärare 1, 2017-03-10).  

 

Vi uppfattar det som att den här förskolläraren menar att det är viktigt att arbeta med 

barnens ordförståelse, genom att prata om ordens betydelse, diskutera motsatsord och att 

arbeta vidare med det i t.ex. ett tema.  

 

Förskollärare 2 berättar om andra erfarenheter av att arbeta med de flerspråkiga barnens 

utveckling och lärande, genom att arbeta mycket med att sjunga sånger, verser och ramsor. 

Hon säger att “… Några sånger såsom verser och ramsor… men vi lyssnar på musik 

allihopa både likheter och vad som kan vara skillnaden” (förskollärare 2, 10-03-2017).  
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Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser att sånger, verser, ramsor bidrar till 

barnens lärande och utveckling.  

 

Förskollärare 3 berättar att hon tar tillvara på de resurser som finns i verksamheten vid till 

exempel högläsning.  

 

 

Hon säger att:  

 
Om vi har resurser hemma då använder vi de resurserna för att läsa sagor på deras språk och sen 

läsa sagor på svenska på lättare nivå och sen sakta men komma upp. Återigen det handlar om tid 

att ägna varje tid åt de där barnen för att komma igång (Förskollärare 3, 2017-03-10). 

 

 Vi tolkar det som att den här förskolläraren tycker att det är viktigt att använda de resurser 

som finns i verksamheten, t.ex. flerspråkig personal, som i sin tur kan läsa sagor för de 

flerspråkiga barnens på deras språk. Hen menar också att det är viktigt att först lägga sig på 

en lättare nivå och att i takt med barnens lärande och utveckling arbeta vidare.   

 

Förskollärare 4 tar upp ett annat exempel, som handlar om att lägga sig på barnets nivå 

samt att använda sig av olika pedagogiska verktyg.  

 

Hon säger att  

 

Vi är ganska vana med barn som inte förstår, man lägger sig på en nivå som de förstår. Kan vi 

språket så använder vi det för att få de och förstå, annars får man använda gester. Vi jobbar ganska 

mycket med tak eller tecken som stöd, man gör tecken, det jobbar vi mycket med det, det märker 

vi att det hjälper för att får de barnen som har svårigheter med språket annars så jobbar vi mycket 

med att lägga verksamheten på nivå så att de verkligen förstår Förskollärare 4, 2017-03-16).  

 

Vi tolkar det här som att i likhet med förskollärare 3 så anser den här förskolläraren att det 

är viktigt att först lägga sig på en lättare nivå för att sedan höja nivån i takt med barnens 

utveckling och lärande. En annan sak som vi tolkar som viktigt är att använda sig av TAK, 

tecken som stöd och gester för att de barn som inte ännu har fått språket ska få stöd i 

lärande och utveckling. 

 

Förskollärare 5 berättar att hennes erfarenheter av att arbeta med de flerspråkiga barnens 

lärande är att involverar föräldrarna, att uppmärksamma dem på vikten av att de talar deras 

modersmål hemma med barnen.  

 

Hon säger:  

 
Det handlar just om att vi börjar nu i höstas tittade vi på en film som handlade om språkutveckling 

och flerspråkighet med föräldrarna just för att öka den här insikten i hur viktigt det är att de pratar 

sitt modersmål hemma och såklart pratar man, har man helt annat fokus runt språket med de där 

för att där blir det dubbelt men alltså barn med endast svenska som modersmål det handlar om en 

annan språkutveckling för att det är klart att vi involverar föräldrarna. Vi pratar väldigt mycket om 

språk och det är vad vi i huvudsaken arbetar med här som allt vi gör och verkligen hur viktigt det 

är att sätta ord på det vi gör hela tiden på något sätt barnens språkutveckling ökar ytterligare så att 

det gör vi verkligen, vi involverar föräldrarna och arbetar mycket med dem när det gäller språk 
(Förskollärare 5, 2017-03-30).  

 

Vi tolkar det som att den här förskolläraren anser att det är viktigt att involvera föräldrarna 

i deras barns utveckling och lärande. Vi uppfattar det som att hen tycker att det är extra 
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viktigt när det gäller de flerspråkiga barnen, eftersom hen anser att det är viktigt att 

föräldrarna förstår vikten av att tala barnens modersmål i hemmet.  

 

Sammanfattningsvis utifrån vår empiri är det viktigt gällande lärande, etnicitet och 

mångfald att pedagogerna använder sig av gester och bilder. Det här är ett sätt att för 

pedagogerna att göra det lättare för de barn som behöver stöd i sitt språk att följa med i den 

kommunikation som sker i verksamheten. Enligt pedagogernas erfarenheter är det här extra 

viktigt när det gäller de små barnen som kanske ännu inte har det talade språken men också 

för de flerspråkiga barnen som kanske inte har hunnit lära sig svenska ännu. Det är också 

viktigt enligt pedagogerna att arbeta mycket med hjälp av böcker genom att prata om olika 

ords förståelse. 

 

Diskussion 

Innan vi började med att skriva den här studien hade vi ett intresse av flerspråkighet i 

förskolan på grund av att vi under våra VFU perioder har blivit medvetna om att det har 

blivit allt mer vanligt med barn som talar ett eller flera språk. Det här är något som vi kan 

relatera både till den bakgrund som vi har behandlat i den här studien och till de intervjuer 

vi utförde. Till exempel tar Läroplanen för förskolan (98 rev 2016) upp att vårt samhälle 

har blivit alltmer internationaliserat, på grund utav att det finns mer och mer människor 

som har olika kulturella och etniska tillhörigheter, inte minst i förskolorna. Det här gör att 

det är viktigt att vi som arbetar i förskolan arbetar för att barnen så tidigt i livet, som 

möjligt, ska kunna tillägna sig kunskaper, bli medvetna om samt respektera varandra 

oberoende av vilken kulturell och/eller etnicitet som man har (s. 6).  

 

Baserat på det som förskollärarna berättade för oss under intervjuerna utifrån deras 

erfarenheter kunde vi även se att de flesta av förskollärarna hade barngrupper där 

majoriteten av barnen var flerspråkiga. De här barnen var antingen födda i ett annat land än 

Sverige eller så hade de föräldrar eller släkt som hade ett annat modersmål än svenska. 

Vilket i sin tur bidrog till att barnen var flerspråkiga eftersom de talade svenska i förskolan 

och ett annat språk i hemmet. Vi kommer nedan att diskutera och relatera vårt resultat till 

relevant forskning utifrån våra teman: etnicitet, mångfald, språk – och identitetsutveckling 

och lärande.  

 

Etnicitet 

 

Fryklund & Petersson (1989) & Anthias & Yuval Davis (1992) menar att etnicitet ligger 

till grund för de särskiljningar som görs mellan olika etniska grupper, de menar alltså att 

det skapas kategoriseringar mellan oss och dem (s.149).  Det här var något som vi också 

kunde se när några av förskollärarna definierade begreppet etnicitet, genom att relatera det 

till olika ursprung, kulturer och språk. 

 

Vi tolkar det som att Fryklund & Petersson (1989) & Anthias Yuval Davis (1992) menar 

att de här kategoriseringarna mellan oss och dem är präglade av ett negativt synsätt. Vi 
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uppfattar att förskollärarnas definitioner av etnicitet, till skillnad från den tidigare 

forskningen, är präglade av ett positivt synsätt. 

 

Det var också några av förskollärarna som upplevde att det var svårt att definiera begreppet 

etnicitet. Det här tror vi beror på att det går att definiera begreppet etnicitet på många olika 

sätt, det finns inte en enkel förklaring till vad etnicitet betyder. En annan sak kan vara att 

etnicitet kan betyda olika saker för olika människor, vilket i sin tur kan bidra till att 

människor definierar begreppet etnicitet på olika sätt. 
 

Mångfald 

 

Vi kunde se likheter i hur förskollärarna definierade begreppet mångfald. Det här tror vi 

beror på att begreppet mångfald har blivit mer och mer omdiskuterat och aktuellt både i 

vårt samhälle såväl som i förskolorna. De flesta relaterade mångfald till att det finns många 

olika kulturer. Det här är också något som vi kan relatera till den tidigare forskning som vi 

har behandlat i den här studien, t.ex. tar Lahdenperä (2011) upp att den vanligaste 

förståelsen av mångfald är att det handlar om många olika kulturer. 

 

Vi tolkar det också som att en del av förskollärarna relaterade mångfald till kulturella 

skillnader t.ex. olika sätt att tänka och agera, men att det menade att det här var något 

positivt som vi ska ta till vara på. Det här är något som Lahdenperä (2011) också tar upp i 

sin studie. Hon menar att det ofta finns en generell uppfattning om att mångfald hör 

samman med kulturella skillnader (s.16). Hon belyser också att mångfald ofta relateras till 

positiva värden. 

 

En av förskollärarna (nr 3) skilde sig i sina definitioner av både begreppet etnicitet och 

begreppet mångfald från de andra förskollärarna. Hen uttrycker det som att hen inte ser till 

exempel vad människor har för hudfärg, utan hen väljer istället att först lära känna 

människan för att sedan, utifrån det, bilda sig en uppfattning om vem han eller hon är. 

Språkutveckling 

 

Det som vi tydligt kunde se var att de flesta av förskollärarna arbetade mycket med 

barnens olika språk, genom att lära sig ord på de språk som fanns representerade i 

barngruppen. En annan sak som de arbetade mycket med var att läsa böcker på olika språk. 

Det här är också något som vi kan relatera till den tidigare forskningen, genom att till 

exempel Svensson (2013) har i sin studie sett att i det var vanligt att det lades mycket 

energi och fokus på att aktivt arbeta med att bidra till barnens språkutveckling genom att 

till exempel skapa olika språk - och bokmiljöer (s. 9). 

 

En annan sak som vi också uppfattade som en viktig del i arbetet med de flerspråkiga 

barnens språkutveckling är att ta hjälp av de resurser som finns i verksamheten som t.ex. 

flerspråkig personal. De förskollärare som berättade att det arbetade på det här sättet 

använde sig av den flerspråkiga personalen genom att t.ex. läsa sagor för barnen på deras 

språk. Sadaf (2013) & Axelsson (1999), belyser också vikten av att finns en lärare eller en 
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vuxen som kan vara en förebild de flerspråkiga barnen. Det menar alltså att det är viktigt 

för barnen att det finns en vuxen från deras egen minoritetsgrupp (s. 11). 

 

Slutligen fann vi att några av förskollärarna använde sig av så kallade språkdomän samtal. 

De här samtalen brukar oftast ske i början av förskole tiden, t.ex. vid inskolningen. Vid de 

här samtalen var det vanligt att förskolläraren satt ner tillsammans med barnens 

vårdnadshavare för att kartlägga barnens olika språk, t.ex. fick föräldrarna fylla i en lista 

med ord på de språk barnen talade som förskollärarna sedan kunde använda sig av i den 

pedagogiska verksamheten. Det här är något som vi också har behandlat i den tidigare 

forskningen genom att Benckert, Håland & Wallin (2008) belyser ett arbetssätt för att bidra 

till barnens språkutveckling. De här arbetssätten består av ett samtal tillsammans med 

föräldrarna vid t.ex. inskolningen eller i utvecklingssamtal (s. 83). 

Identitetsutveckling 

 

Vi tolkade det som att ett vanligt sätt för förskollärarna att arbeta med barnens 

identitetsutveckling var att belysa barnens olika ursprung, kulturer och traditioner. Det här 

gjorde dem genom att barnen till exempel fick berätta hur de firade olika traditioner 

hemma, göra filmer om sig själva osv. Bengtsson (2010) & Ruth (1999) menar att när en 

individ ska utveckla sin identitet är det viktigt att de människor han/eller hon tar hänsyn till 

individens omgivning, kultur, känslor, social kompetens, historia och intellekt, och inte 

bara vart individen kommer ifrån (s. 5). 

En annan sak som förskollärarna tog upp som viktigt för att främja barnens 

identitetsutveckling var att dela upp barnen i mindre grupper för att på så sätt möjliggöra 

att alla barn blir sedda och hörda. 

 

Lärande 

 

Det som vi tolkade som centralt i arbetet med barnens utveckling och lärande var att flera 

av förskollärarna berättade att de läste mycket böcker, pratade om ord och kopplade till 

konkreta sammanhang, t.ex. genom att undersöka vart mjölk kommer ifrån. De arbetade 

också mycket med att sjunga sånger, rim och ramsor. Det här är också något som Svensson 

(2013) har tagit upp i sin studie. Hon menar för att det ska skapas en kreativ och 

språkstimulerande miljö är det viktigt att förskolläraren läser böcker med inlevelse och får 

barnen att prata om bilderna och texten. Vidare tar Svensson (2013) upp i sin studie att ett 

vanligt arbetssätt är att ha högläsning och rim och ramsor. Det här menar hon är språkligt 

stimulerande och kreativt arbetssätt som bidrar till barnens morfologiska såväl som 

fonologiska medvetenheten (s. 10) 

 

Vi fann även att en del av förskollärarna arbetade mycket med hjälp av bilder, gester, 

tecken osv. för att stödja barnen i deras utveckling och lärande. Förskollärarna arbetade 

också mycket med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter barnens 

utvecklingsnivå. Svensson (2013) menar att det är viktigt att förskollärarna fungerar som 

ett stöd till barnen genom att anpassa sig efter barnets utvecklingsnivå för att på sätt främja 

barnens utveckling och lärande (s. 10). 
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Avslutande reflektion 

Vårt övergripande syfte med den här studien var att undersöka vilket förhållningssätt som 

pedagogerna har till etnicitet och mångfald samt vilka kunskaper de har av att arbeta med 

de flerspråkiga barnen för att bidra till att de får möjligheter till att utveckla både sitt 

modersmål och det svenska språket. Det vi tolkar som ett resultat av de intervjusvar vi har 

fått av förskollärarna är att det finns varierande kunskaper och erfarenheter av det här 

arbetet samt att det här i sin tur bidrar till hur det här arbetet ser ut i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

Alltså anser vi att det är viktigt att vi som förskollärare har goda kunskaper om hur vi ska 

arbeta med de flerspråkiga barnens språkutveckling och att vi är medvetna om vilka 

förhållningssätt vi själva har till etnicitet och mångfald eftersom det i sin tur påverkar hur 

vi arbetar med det i den pedagogiska verksamheten. Det här är något som vi också kan se i 

de råd och tips som vi fick av förskollärarna inför vårt kommande arbete som förskollärare, 

när det gäller just detta. Förskollärarna belyser till exempel att det är viktigt att vi tar 

tillvara på bibliotekens resurser, till exempel gå på deras fortbildningar. De betonade även 

vikten av att ha ett öppet sinne, vara nyfiken och tycka att det är roligt och spännande att 

lära sig nya ord på olika språk. De menade också att om vi själva är flerspråkiga är det 

viktigt att vi utnyttjar det i vårt arbete. 

 

En annan aspekt som vi under arbetets gång har uppfattat som viktig när det gäller allt 

arbete med etnicitet och mångfald är att det finns ett gott samarbetet mellan hemmet och 

förskolan. Det här anser vi är en mycket viktig del i vårt arbete, framför allt när det gäller 

de flerspråkiga barnen. Vi anser att det finns mycket att vinna på att ha ett gott samarbete 

med hemmen, bland annat kan vi tillsammans med hemmet arbeta för att barnen ska få 

möjligheter att utvecklas och utbyta kunskaper med varandra inom olika områden. Det här 

är något som Eriksson (2004) också förespråkar genom att till exempel belysa vikten av att 

föräldrarna blir mer engagerade och involverade i deras barns utbildning. Han har även 

tagit upp olika tips och råd på hur det här samarbetet kan förbättras, vilka kan ses både 

utifrån ett svenskt och internationellt perspektiv (s. 28). 

 

Vi har i den här studien valt att utföra kvalitativa intervjuer med förskollärare för att ta reda 

på deras erfarenheter och kunskaper om det här arbetet, vi har alltså valt att inta ett 

lärandeperspektiv. Det som vi skulle kunna göra för att arbeta vidare med den här studien 

är att till exempel utföra observationer av barnen, inta barnens perspektiv, genom att se hur 

barnen upplever och agerar i de lärandesituationer som förskollärarna skapar. Det skulle 

till exempel vara intressant att studera om barnen upplever att det är meningsfullt att ta del 

av varandras ursprung, kulturer, språk och traditioner, hur förskollärarnas erfarenheter och 

kunskaper faktiskt påverkar barnens språk - och identitetsutveckling och lärande. 
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Intervjufrågor 

Tema: Etnicitet/Mångfald 
 

1. Hur skulle du identifiera etnicitet? Mångfald? 
 

2. Hur arbetar ni med etnicitet och mångfald i den pedagogiska verksamheten? Kan ni ge 

ett exempel? Har ni upplevt svårigheter med detta? Till exempel? Vad upplever ni fungerar 

bra? 
 

3. Hur gör ni för att de flerspråkiga barnen ska få möjligheter att delta i verksamheten? 
 

4. Tar ni särskild hänsyn till barn från andra länder? Nyanlända? 
 

Tema: Språk/Identitet 
 

1. Hur arbetar ni med de flerspråkiga barnens språkutveckling? Skiljer det sig mot den 

“vanliga” språkutvecklingen? Kan ni ge exempel?  
 

2. Finns det något samarbete med andra t.ex. flerspråkiga pedagoger, 

modersmålspedagoger och logopeder och hur ser samarbetet i så fall ut? 
 

3. Hur samarbetar ni med föräldrarna? Upplever ni att det är skillnad mellan de 

flerspråkiga barnen och de som bara har ett språk? Vilka utmaningar eller möjligheter finns 

det? 

4. Tycker ni att det ska finnas flera resurser för att flerspråkiga barn ska utveckla språket?? 

Vilka möjligheter utmaningar upplever ni? 

5. Har ni några råd att ge oss som blivande förskollärare gällande detta? 
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