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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolan kan främja flerspråkighet och 

samverkan med flerspråkiga föräldrar. Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer 

med förskollärare och tematiska analyser utfördes. Studiens resultat visade att de intervjuade 

förskollärarna ansåg att de har ett stort ansvar för barnens språkutveckling och att de bör ta 

en aktiv roll för att skapa ett språkutvecklande arbete. Förskollärarna uppgav att de använder 

en rad redskap i detta arbetet, t.ex. digitala verktyg, sociala aktiviteter och böcker. De 

beskrev också att de använder alla språkliga resurser som finns tillgängliga på förskolan och 

att de även utökar detta med hjälp av digitala resurser. De intervjuade förskollärarna uppgav 

att de arbetar med att stötta barns språkutveckling i olika sociala sammanhang som samling, 

högläsning och lek. På detta sätt använde förskollärarna den social språkmiljön för att främja 

barnens flerspråkighet. Förskollärarna ansåg att samverkan är viktig för barnens trivsel och 

lärande, men också för föräldrarnas rätt till information. Samverkansrelationerna beskrevs 

både som jämbördiga informationsutbyten och som relationen mellan experter och amatörer. 

Förskollärarna berättade att de använder alla språkliga och andra kommunikativa medel som 

finns tillgängliga för att skapa en effektiv kommunikation med föräldrar. De använder sig 

av engelska eller andra språk de kan, kollegor, bilder, digitala resurser osv. Det fanns 

exempel på transspråkande praktiker både i arbetet med barnen och i samband med 

föräldrasamverkan. 
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Inledning 

Flerspråkigheten har varit ett forum inom internationell och nationell forskning. Forskning 

och samhälle ser på flerspråkighet på många olika sätt. Vissa ser det som en resurs som 

gynnar barns utveckling, medan andra ser det som en belastning eftersom resurser inte sällan 

är begränsade och inte anpassade till kraven. Intresset för hur våra förskolor och pedagoger 

förhåller sig till flerspråkighet är stort i dagens multikulturella och globaliserade samhälle.  

 Under våra VFU-perioder har vi träffat många flerspråkiga barn och blivit intresserade 

av hur förskolan kan erbjuda en verksamhet som är anpassad efter deras behov. Vi har också 

ett allmänt intresse för språk och egna erfarenheter av att vara flerspråkiga personer. 

Margaretha har under en period bott och arbetat i en miljö där ingen talade hennes första 

språk och Mariam har levt i flerspråkiga miljöer under hela livet. Vi tycker båda att det är 

viktigt att uppmuntra användandet av alla språk och att se dem som resurser snarare än 

hinder.  

I Skolinspektionens skrift för förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

står att:  

det är viktigt att personalen uppmärksammar och visar intresse för barnens olika språk. Detta kräver 

också att de har kunskap och strategier för arbetet. Eftersom språkligt lärande bäst sker i meningsfulla 

sammanhang, såsom i lek, behöver personalen se till att skapa sådana sammanhang (2017, s. 5–6). 

Vårt självständiga arbete består av två delstudier. Mariam har genomfört delstudie ett som 

behandlar hur förskolan kan främja barns flerspråkighet. Margaretha har genomfört delstudie 

två som undersöker förskolans samverkan med flerspråkiga föräldrar. Vi har intervjuat fyra 

förskollärare var. Vi har delat på litteraturinläsningen och diskuterat det vi läst och skrivit 

med varandra. I teoriavsnittet har Mariam varit huvudförfattare till avsnitten om det 

sociokulturella perspektivet och stöttande, medan Margaretha har varit huvudförfattare till 

avsnitten om transspråkande. I forskningsöversikten har vi skrivit om några studier var under 

alla rubriker utom föräldrasamverkan där Margaretha varit huvudförfattare, men Mariam 

skrivit om Skaremyrs och Svenssons forskning. Resultat och analys för de olika delstudierna 

har skrivits av respektive student. Resten av denna rapport har skrivits i nära samarbete 

mellan studenterna.  
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Bakgrund 

Folkskolans uppkomst och utveckling i Sverige speglar i stort sett den utveckling Sverige 

har genomgått för att bli det samhälle vi har idag. Med uppbyggnaden av den sociala 

välfärden blev förskolans utveckling en utbildningspolitisk fråga och nya förslag på 

förskolans uppdrag har lagts fram av olika regeringar (Folke-Fichtelius, 2009, s. 15–18). 

1998 blev förskolan en egen skolform med sin första läroplan. Syftet var att höja status 

och kvalitet i förskolan. Denna förändring innebar möte med en ny kultur, en ny 

tillsynsmyndighet och en ny styrning. Förskolan skulle nu inte bara ge omsorg utan sträva 

efter att utveckla barns förmågor och kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, 

normer och demokrati (Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2010, s. 41). I förskolans läroplan 

poängteras det att språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, 

om barnet har ett annat modersmål än svenska (Lpfö98, rev. 2018, s.14). 

Även i skollagen står det att: 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 

det svenska språket och sitt modersmål. (SFS, 2010:800, kap 8, 10 §).  

Läroplan för förskolan har sedan 1998 reviderats några gånger. Den senaste revideringen 

träder i kraft den 1 juli 2019 (SKOLFS 2018:50, Skolverket, 2019-03-07). I den nya 

reviderade läroplanen för förskolan har lärandemålen och förskollärares ansvarsområden 

förtydligats något. Nya krav ställs på förskolorna både när det gäller mål och själva arbetet 

med språkutveckling hos barn. I den nya reviderade läroplanen står det bland annat: 

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin 

språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. 

Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer 

(Lpfö98, rev. 2018, s. 9). 

Frågan om språk, kultur och identitet har uppmärksammats även internationellt och 

präglat viktiga avtal som FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen 

som den också kallas. I barnkonventionens tjugonionde artikel anges att barns 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, 2019-03-01). 

I Barnkonventionen artikel 30 står det också om barns rätt att: 

I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör ett urfolk 

ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller ett sådant urfolk inte förvägras rätten att tillsammans 

med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion 

eller att använda sitt eget språk (Barnkonventionen, 2019-03-01). 

Det finns ungefär 7000 språk i världen. Enligt UNESCO, FN:s organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur, riskerar hälften av dessa att försvinna inom en snar framtid. 

Språk som endast talas av den äldre generationen och inte lärs ut till barnen kommer inte att 
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överleva. Att språken inte förs över till nästa generation kan ha många orsaker, t.ex. kan det 

bero på att de inte har så hög status i det omgivande samhället eller inte är användbara i 

vardagslivet (UNRIC, 2019-03-07).  

2006 var 56% av invånarna i Europa tvåspråkiga och 28% trespråkiga (García & Wei, 

2018, s. 74). Skolverket hävdar att det blir allt vanligare med barn med olika språkliga 

bakgrunder i förskolan (2013, s. 5). Enligt skolverket är ungefär en fjärdedel av barnen i 

förskolan flerspråkiga (ref. i Björk-Willén, 2018, s. 7). Skolverket uppger också att det inte 

finns några forskningsmässiga bevis för att det skulle vara svårare för förskolebarn med 

andra modersmål att lära sig svenska än det är för förskolebarn med svenska som modersmål. 

Däremot antar ofta pedagoger att så är fallet (2013, s. 14).  

Utifrån läroplanens skrivningar framgår det att samverkan med föräldrarna har en 

avgörande roll för barnens språkutveckling. I läroplanen står det: 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska 

förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö98, rev. 2018, s. 17). 

Enligt läroplanen ska förskolan också samarbeta med föräldrarna så att de får den 

information de behöver för att kunna utöva sin rätt att påverka förskolans verksamhet 

(Lpfö98, rev. 2018, s. 17). Södertälje kommun har tagit fram en broschyr om samverkan 

mellan förskola och vårdnadshavare. Även i denna broschyr betonas kopplingen mellan en 

god samverkan och barnens kunskapsutveckling. Södertälje kommun skriver: 

Vi vet att en god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor i barnens lärande och 

utveckling. Förskolan ställer barnen inför små och stora utmaningar. Kunskaper ska erövras, problem 

ska lösas, konflikter ska hanteras, förmågor ska utvecklas och samspelet med andra ska vara respektfullt. 

I dessa utmaningar behöver barnen vuxna som hjälps åt. En gemensam intention och vilja är nödvändig 

(Södertälje kommun, s. 3, 2019-03-28). 

Hur viktig föräldrasamverkan har ansetts vara och hur den har utformats har varierat 

under förskolans historia. När förskolan växte fram som samhällsinstitution var den i hög 

grad formad av Fröbels tankar. Meningen var att förskolan, eller barnträdgården som den då 

kallades, skulle komplettera hemmet för att ge de deltagande barnen en god barndom och 

lägga grunden till att de senare skulle kunna få ett bra vuxenliv. Föräldrasamverkan ansågs 

nödvändigt för att dessa mål skulle uppnås. Den samverkan som förekom på denna tid hade 

en uppfostrande form. Barnträdgårdsledarinnorna, som vanligtvis hade en borglig bakgrund, 

undervisade mammorna, som i de flesta fall tillhörde arbetarklassen, om t.ex. barns 

utveckling (Karlsson, 2006, s. 27; Tallberg Broman, 2013, s. 26). Från 30-talet 

professionaliserades barnomsorgen och vetenskapliga rön om barns utveckling kom att styra 

verksamheten. Relationen mellan personal och föräldrar präglades av att personalen ansågs 

vara experter på barns utveckling (Tallberg Broman, ref. i Karlsson, 2006, s. 28). I och med 

detta påbörjades en utvecklingsprocess, där ett allt större ansvar för barns fostran, trygghet 

och lärande lades på förskolan. Grunden för denna process var att samhället ansågs behöva 

komplettera familjen i arbetet med att rusta barnen för att bli goda medborgare. Hem och 

förskola kom att hållas isär allt mer och förskolans engagemang för att fostra och undervisa 

föräldrarna avtog därmed. Under denna tid var det också viktigt att alla familjer hade en 

jämlik relation till förskolan (Tallberg Broman, 2009, s. 221; Tallberg Broman, 2013, s. 25–

27). Under de senaste årtiondena har föräldrarna återigen fått en mer framskjuten roll som 

samarbetspartners i förskolans verksamhet. Förskolan anses behöva samverka med 
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föräldrarna för att kunna uppfylla läroplanens mål. Föräldrarnas engagemang förväntas vara 

avgörande både för barnens lärande och deras välmående (Tallberg Broman, 2009, s. 222; 

Tallberg Broman, 2013, s. 26). Ett annat argument för att föräldrasamverkan ska ha en 

framträdande plats i förskolan verksamhet idag är att föräldrasamverkan ses som ett sätt att 

praktisera demokrati. Denna typ av samverkan skiljer sig från den samverkan som förekom 

i förskolans barndom. Det handlar inte längre om att pedagogerna undervisar föräldrarna, 

utan snarare om en tvåvägskommunikation där pedagogerna förväntas ta hänsyn till 

föräldrarnas åsikter och föräldrarna förväntas sätta sig in i hur förskolans verksamhet 

fungerar (Tallberg Broman, 2013, s. 30–32).  

Med vårt självständiga arbete vill vi undersöka hur förskollärare arbetar med och främjar 

barns språkutveckling samt hur de samverkar med flerspråkiga föräldrar.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolan kan främja flerspråkighet och 

samverkan med flerspråkiga föräldrar. 

Våra frågeställningar är: 

▪ Hur ser förskollärare på sin roll i barnens språkutveckling? 

▪ Vilka redskap och strategier använder förskollärare i arbetet med flerspråkighet? 

▪ Hur ser förskollärare på samverkan med föräldrar i arbetet med flerspråkighet? 

▪ Vilka redskap och strategier använder förskollärare i arbetet för samverkan med 

flerspråkiga föräldrar? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskriver vi det sociokulturella perspektivet, stöttning och transspråkande. 

Sociokulturella perspektivet 

Människan är enligt det sociokulturella perspektivet en social och kulturell varelse. Barns 

språkutveckling hänger samman med den miljö de växer upp i och med samspelet mellan 

människor. Det sociokulturella perspektivet handlar bland annat om hur människor tillägnar 

sig kulturella redskap, exempelvis språket, och sedan lär sig att använda det i sociala 

praktiker (Kultti 2012, s. 21). Det sociala samspelet mellan barn, pedagoger och artefakter 

bidra till barns delaktighet och inkludering i de olika aktiviteterna (Kultti, 2012, s. 27). Lev 

Vygotskijs sociokulturella teorier bekräftar detta och framhäver att lärande och 

språkutveckling är beroende av samspel och interaktion mellan individer och den sociala 

miljön. Vygotskij var intresserad av barns kognitiva utveckling och ansåg att interaktionens 

roll var betydande för språkutveckling och begreppsbildning (ref. i Svensson, 2009, s. 30–

34). Ann-Katrin Svensson hävdar också att språkutveckling kan påverkas och är beroende 

av den biologiska och sociala omgivningen barn lever i, dvs. kulturen, och att språk utgör en 

länk mellan barnet och dess omgivning (2009, s. 34). 

Begreppsbildning är en viktig faktor för barns språkutveckling under förskoleperioden. 

Lärandeprocessen äger rum när barn samspelar och är i en kontext. Språket används då som 

ett medel och en länk mellan det inre (tänkandet) och det yttre (interaktionen). De språkliga 

samspelen och en stimulerande miljö påverkar den intellektuella förmågan hos barn positivt 

(Svensson, 2009, s. 30–34). 

Vygotskij anser att det inte går att skilja barns utveckling och lärande åt. Språk kan 

utvecklas genom att skapa en kognitiv lärandemiljö och genom att stimulera 

språkutvecklingen utifrån barns villkor, inte pedagogens. En utmanande språkmiljö och 

rikare upplevelser leder till att barn kommunicerar bättre och utvecklas språkmässigt (ref. i 

Svensson, 2009, s. 31–35). Enligt Svensson menar Vygotskij: 

 Att barnet deltar i kulturellt betingade verksamheter under ledning av en mognare och med kunnig 

person som hjälper barnet att öka tankeförmågan i sociala sammanhang. (2009, s. 33-34).   

Enligt detta perspektiv sker allt lärande inklusive språkinlärning genom interaktion mellan 

barn och vuxna eller mellan mindre erfarna och mer kunniga. 

Stöttning 

Stöttning kommer ifrån det engelska begreppet Scaffolding. Det är en stödstruktur för 

lärande som hjälper barn att göra saker som de inte kan göra själva. Målsättningen med 

stöttning är att barnet får möjlighet att själv kunna lösa problem antingen tillsammans med 

andra barn eller med vuxnas stöd. För att lyckas med stöttning är det viktigt att det finns 

intresse från barnens sida och att de är motiverade. En del av stöttningen är också att 

successivt minska ner på stöttningen barnen får. Målet är att barnet ska klara sig på egen 



 

7 

 

hand. Kultti kopplar samman barn språkutveckling med stöttning eftersom barn lär sig nya 

kunskaper genom stödstrukturer och konkreta modeller (Kultti, 2012, s. 30). 

Transspråkande 

Begreppets innebörd och historia 

Begreppet Translanguaging eller transspråkande innebär: 

människans användning av alla språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre 

tänkandet (Svensson, 2018, s. 1). 

Begreppet har sitt ursprung i Wales. En forskare vid namn Cen Williams använde termen på 

kymriska i sin avhandling i mitten av 90-talet. I avhandlingen redogjorde han för ett 

undervisningssätt där eleverna får använda båda sina språk, i detta fall kymriska och 

engelska. Eleverna får ta in kunskaper på ett språk för att sedan redovisa dem på det andra. 

Vilket språk som har vilken funktion varierar från uppgift till uppgift. 

Undervisningsmetoden leder till att eleverna både utvecklar sina språkkunskaper och ökar 

sina kunskaper i andra skolämnen. Enligt Williams kan det ena språket stötta det andra, så 

att eleverna både förstår mer av undervisningen och använder sig mer av båda språken. Den 

kymriska termen översattes till engelska av Colin Baker och har sedan fortsatt att användas 

i forskning kring flerspråkighet. Begreppets innebörd har med tiden vidgats från att beskriva 

ett sätt att undervisa på till att också beteckna användandet av flera språk parallellt i andra 

sammanhang, på samhälls- och individnivå, samt i det egna tänkandet (García & Wei, 2018, 

s. 96; Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018, s. 11; Svensson, 2018, s. 1 och 4).  

Baker menade att transspråkande handlar om effektiv kommunikation. Genom att 

använda flera språk integrerat kan människor förstå, prata, läsa, lära sig saker osv. på ett 

effektivt sätt. Enligt Baker finns det fyra fördelar med att använda sig av transspråkande som 

undervisningsform. För det första kan eleverna få större ämneskunskaper när de kan använda 

alla sina språk för att sätta sig in i ämnet. För det andra kan ett transspråkande 

undervisningssätt bidra till att eleverna ökar sina kunskaper i det svagare språket. För det 

tredje kan ett transspråkande förhållningssätt vara en resurs i kontakten med elevernas 

anhöriga. För det fjärde kan elever som ligger på olika språkliga nivåer få kontakt med 

varandra och samarbeta (ref. i García & Wei, 2018, s. 42 och 97). 

Teorier om flerspråkighet och transspråkande  

Den traditionella synen på flerspråkighet är att en flerspråkig människas olika språk består 

av självständiga och avgränsade språksystem. Det finns mycket forskning som bygger på 

denna teori, t.ex. forskning om hur människor särskiljer olika språk och om hur de växlar 

mellan dem, så kallad kodväxling (García & Wei, 2018, s. 32–33).  

I slutet av 70-talet föreslog Jim Cummins att människors olika språk inte består av 

särskilda system. Han talade istället om Common Underlying Proficiency (CUP), något som 

kan översättas till en gemensam underliggande språkförmåga. Cummins tänkte sig att olika 

språk har en gemensam kognitiv grund trots att de verkar vara olika, eftersom de har sina 

specifika särdrag. Senare forskning har visat att människors olika språk är beroende av 
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varandra och att olika språk är aktiva samtidigt i en flerspråkig persons hjärna (García & 

Wei, 2018, s. 33; Svensson, 2018, s. 2).  

Teorin om transspråkande är en dynamisk teori som utgår från att flerspråkiga människor 

har ett enda språksystem, istället för flera olika språksystem som är mer eller mindre 

beroende av varandra. Enligt teorin kan språken stödja varandra, alltså är det inte endast det 

svagare språket som får stöd av det starkare. Forskare som ansluter sig till teorin om 

transspråkande menar att det sociala sammanhanget bestämmer vilka delar av det språkliga 

systemet en person använder sig av vid en given tidpunkt, men att nya sätt att använda språk 

också kan växa fram (García & Wei, 2018, s. 19 och 34–36; Svensson, 2018, s. 3). Dessa 

forskare ser språk som sociala konstruktioner och är mer intresserade av att studera språkliga 

processer än språken i sig själva. Forskare som ser språk som sociala konstruktioner anser 

att språk avgränsas utifrån faktorer som geografiska gränser och etnisk samhörighet, snarare 

än av språkens egenskaper (Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018, s. 13–14). Ett exempel 

på detta skulle kunna vara att skånska räknas som en dialekt av svenska och inte danska, 

eftersom Skåne ligger i Sverige. 

Enspråkighetsnormen och transspråkande 

Enspråkighetsnormen innebär att enspråkighet ses som det normala och att flerspråkiga 

personer förväntas hålla isär sina olika språk och använda dem vart och ett för sig. Både 

uttalade och outtalade regler kan styra människors språkanvändande så att det sker i enlighet 

med normen (Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018, s. 17-18). Det finns många 

historiska exempel på hur skolelever fått fysiska bestraffningar då de använt ett icke önskvärt 

språk i skolan. I dagsläget utsätts elever vanligtvis inte för kroppslig bestraffning om de 

frångår enspråkighetsnormen. Dock är det fortfarande mycket vanligt förekommande att 

undervisningssätt och underlagen för bedömning utgår från enspråkighetsnormen. De flesta 

skolor har ett dominerande undervisningsspråk. Detta är vanligtvis det språk som är kopplat 

till dem som har makt i det aktuella samhället, vilket ofta leder till att flerspråkiga elever 

uppnår sämre resultat än sina jämnåriga kamrater (García & Wei, 2018, s. 75-76 och 86).  

Att arbeta med transspråkande är ett sätt att frångå enspråkighetsnormen. Genom en 

pedagogik som bygger på transspråkande kan alla elevers alla språkliga kunskaper komma 

till användning vid inlärning. Ett sådant förfaringssätt ökar likvärdigheten då alla elevernas 

språkkunskaper värderas lika högt och deras flerspråkiga identitetsutveckling stöttas 

(Paulsrud, Rosén, Straszer & Wedin, 2018, s. 16 och 18). Genom transspråkande kan sådant 

som hållits isär med hjälp av enspråkighetsnormen integreras. Det kan handla om att 

elevernas språk, vanor och kunskaper hemifrån och de språk, vanor och kunskaper som finns 

i skolan får mötas och berika varandra (García & Wei, 2018, s. 102-103). Ofelia García och 

Li Wei menar samtidigt att det finns många exempel på att transspråkande främst ses som 

ett medel för att elever ska lära sig det dominerande språket. Att transspråkandet också kan 

bidra till att eleverna bevarar och utvecklar andra språk förbises i dessa fall (2018, s. 112). 

 García och Wei påpekar att så länge samhället ser ut som det gör är det viktigt för 

eleverna att lära sig det dominerande språket på ett sådant sätt att de kan få betyg, delta i 

samhällslivet och vara med och förändra sin situation. Författarna menar att en pedagogik 

som bygger på transspråkande leder till att eleverna kan ta till sig och utveckla ett sådant 
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språk som anses adekvat i akademiska sammanhang som en del av sin språkliga repertoar 

(2018, s.109–110).  
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Forskningsöversikt  

I den här delen av studien kommer vi att lyfta fram tidigare forskning kring flerspråkighet. 

Vi inleder med att beskriva forskning om hur flerspråkighet kan ses som en rättighet, en 

resurs eller ett hinder i förskolan. Därefter presenterar vi forskning om hur transspråkande 

kan användas i förskolans verksamhet. Forskningsöversikten avslutas med ett avsnitt om 

föräldrasamverkan.  

Flerspråkighet som rättighet, resurs eller hinder i förskolan 

Jenny Rosén och Boglárka Straszer har analyserat förskolans läroplan (den version som 

utkom 2016) och texter från två förskolepedagogiska tidskrifter. I analysen har de utgått från 

synen på flerspråkighet som problem, rättighet och resurs. De har också undersökt vilka 

möjligheter det finns för transspråkande i förskolan utifrån de analyserade texterna (2018, s. 

149–150). 

Analysbegreppen problem, rättighet och resurs har författarna hämtat från tidigare 

forskning utförd av Richard Ruiz och Nancy H. Hornberger. Dessa forskare antar att 

språkfrågor påverkas av t.ex. ekonomi och politik i det omgivande samhället. I samhällen 

som vill att flerspråkiga personer ska assimileras och övergå helt till att tala det dominerande 

språket betraktas flerspråkighet som ett problem. I andra samhällen anses det vara en 

mänsklig rättighet att ha tillåtelse att prata minoritetsspråk. I samhällen där flerspråkighet 

ses som en resurs anses alla språk vara tillgångar som bör utvecklas så mycket som möjligt. 

Enligt forskare som använder termen transspråkande är flerspråkighet en resurs både när det 

gäller inlärning och identitetsutveckling (Rosén & Straszer, 2018, s. 151–152). 

Rosén och Straszer fann att flerspråkighet som rättighet och resurs är de vanligast 

förekommande perspektiven i de analyserade texterna (2018, s. 167). Läroplanen beskriver 

kunskaper i modersmål dels som en rättighet, dels som betydelsefullt för tillägnandet av 

svenska. Det senare är ett påstående som författarna inte tycker passar i någon av 

analyskategorierna. I tidskriftstexterna beskrivs flerspråkighet främst som en resurs. 

Flerspråkighet i verksamheten omnämns som en resurs för att alla familjer ska känna sig 

inkluderade, för att alla barn känna sig trygga samt för lärande. Flerspråkighet beskrivs oftast 

som en resurs för flerspråkiga barn, men det händer också att flerspråkighet beskrivs som en 

resurs för alla i verksamheten. Även tidskriftstexterna beskriver flerspråkighet som en 

rättighet. Det är ovanligt att flerspråkighet beskrivs som problem, däremot händer det att 

termen utmaning används. I dessa fall är det vanligt att texten berättar hur den aktuella 

förskolan arbetat med utmaningen och vänt den till en resurs (Rosén & Straszer, 2018, s. 

156, 159, 163 och 166). 

Utifrån analysen drar författarna slutsatsen att det finns ett ideologiskt rum för 

transspråkande för pedagoger och barn i svensk förskola, vilket öppnar möjligheter för en 

transspråkande praktik. De analyserade texterna visar både på möjligheter och utmaningar i 

den praktiska verksamheten. Flerspråkig personal och material t.ex. i form av digital teknik 



 

11 

 

och böcker lyfts fram som möjligheter. Samtidigt finns det texter som vittnar om upplevelser 

av brist på adekvata resurser i verksamheten (Rosén & Straszer, 2018, s. 168–169). 

Jacob Cromdal har konstaterat att flerspråkighet ibland kan betraktas mer som ett problem 

och hinder än en resurs (ref. i Ljunggren, 2013, s. 13). Pedagoger ser inte det positiva i 

flerspråkighet hos barn, att det kan utgöra ett utmärkt hjälpmedel och tillgång i 

kommunikationen med dessa barn (Ljunggren, 2013, s. 13). För den som ska arbeta med 

flerspråkiga barn är det vitalt att förstå att språket hos dessa barn kan utvecklas på samma 

sätt som hos enspråkiga. Språkutveckling hos flerspråkiga och enspråkiga barn sker i princip 

på samma sätt, även om flerspråkiga barn behöver mer tid att utveckla sina språk jämfört 

med enspråkiga barn. Ljunggren betonar i sin forskning att pedagoger kan göra skillnad 

genom sättet att kommunicera med dessa barn. Pedagoger ska stimulera språkutvecklingen 

genom att ställa öppna frågor och skapa en kritisk miljö där alla barn kommer till tals och 

som utgår från barnens intressen (2013, s. 144). 

Svensson har skrivit en artikel med syfte att diskutera hur förskollärare kan stötta barns 

möjligheter att utveckla sitt ordförråd. Hon har undersökt tillgången till litteratur i olika 

former på sextio förskoleavdelningar. Studien visade att tillgången till litteratur och 

högläsning skiljde sig mellan olika avdelningar. Det var vanligt att utbudet var mindre i 

resurssvaga områden. Svensson betonar i sin forskning att förskolan har en viktig roll i att 

stödja och utveckla barns språk. Förskolan ska se till att flerspråkiga barn känner att deras 

språk är en tillgång och pedagogerna ska stötta barnen i deras utveckling av ordförråd (2012, 

s. 29–34). 

Exempel på transspråkande arbetssätt i förskolan 

Young och Mary har studerat hur en lärare i nordöstra Frankrike, i ett område med låg 

socioekonomisk status, använde sig av transspråkande för att stötta barns språkutveckling i 

en förskolegrupp. Läraren hade många års erfarenhet. Hon hade utvecklat flera strategier för 

att engagera barn med invandrarbakgrund i läsande och skrivande. En av strategierna var 

transspråkande. Med hjälp av transspråkande lyckades läraren engagera barn och föräldrar i 

förskolans arbete. Transspråkande har många fördelar. Att uppfylla barns grundläggande 

behov, skapa en god relation mellan förskolan och föräldrar, stötta barns lärande av 

majoritetsspråket och främja engagemang för läsning och skrivning är några av de fördelar 

som forskarna har uppmärksammat i studien (ref. i Cummins, 2017, s.203–204). 

Laura Alamillo, Cathy Yun och Lisa H. Bennet har gjort en fallstudie på en tvåspråkig 

förskoleavdelning i USA som hade fokus på att lära barn i åldrarna två till fem år spanska. 

Forskarna observerade sex barn och två pedagoger och intervjuade en pedagog. De 

undersökte hur barn och pedagoger använde spanska och engelska när de kommunicerade 

och hur pedagogens tankar kring förskolans arbetssätt utvecklades och förändrades under 

studiens gång (2017, s. 470 och 473). 

Vanligtvis har denna typ av förskolor separerade undervisningstider för de olika språken, 

så att barnen är i en spansktalande miljö 90 % av dagen och i en engelsktalande resterande 

10 % av dagen. Undervisningen på den undersökta förskolan skiljde sig från detta och utgick 

bl.a. från Reggio Emiliapedagogik, det sociokulturella perspektivet och teorin om 
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transspråkande. I enlighet med det sociokulturella perspektivet förväntades pedagogerna ge 

barnen stöd och utmaningar så att den proximala utvecklingszonen utnyttjades. I enlighet 

med Reggio Emiliapedagogik arbetade förskolan med projekt utifrån barnens intressen. De 

utgick också från att barn har många olikas sätt att uttrycka sig på, vilket inom Reggio Emilia 

brukar talas om i termer av barns hundra språk och även är ett grundantagande i teorin om 

transspråkande. På den undersökta förskoleavdelningen pratade de två pedagogerna främst 

spanska med barnen, men de växlade mellan språken efter behov. Barnen fick vanligtvis 

själva välja hur de ville kommunicera i olika situationer (spanska, engelska eller andra 

uttryckssätt). Barnen hade olika förkunskaper i de båda språken när de började på förskolan 

(Alamillo, Yun & Bennet, 2017, s. 470 och 472–474). 

Studiens resultat visade att barnen frekvent växlade mellan spanska och engelska. De 

använde också andra sätt att kommunicera som att svara på en lärares fråga om en teckning 

genom att rita något mer på teckningen eller gestalta för att kommunicera under lek. Barnen 

växlade mellan språken och blandade dem. De gjorde detta både för att kunna uttrycka sig 

så detaljerat som möjligt och för att anpassa sig till samtalspartnerns språkkunskaper. Ibland 

hände det att pedagogerna ställde frågor till barnen på ett sätt som påminde om mer 

traditionell språkundervisning. Detta verkade inte motivera barnen att använda språket i 

samma utsträckning som när de var involverade i meningsskapande aktiviteter (Alamillo, 

Yun & Bennet, 2017, s. 475–479). 

Det var första gången den intervjuade läraren arbetade med transspråkande. Hon uttryckte 

att hon till en början hade varit orolig över att inte ha ett färdigt undervisningsmaterial att 

följa. Med det nya undervisningssättet upplevde läraren att hon fokuserade mindre på att 

barnen skulle lära sig bestämda ord och mer på att de skulle skapa mening och kommunicera 

med hjälp av språket. Läraren var också orolig över om barnen skulle tala spanska när de 

inte var tvungna, men märkte med tiden att de gjorde detta med glädje och stolthet, även 

utanför förskolan. Läraren uppgav att hon kunde se att barnen utvecklades på båda språken 

och att hon såg många tecken på att det arbete hon och hennes kollega gjorde gav resultat 

(Alamillo, Yun & Bennet, 2017, s. 479–482). 

Föräldrasamverkan 

Samverkan och förskolans uppdrag 

Sven Persson har tillsammans med Ingegerd Tallberg Broman utfört en enkätstudie med 

syfte att analysera föräldrasamverkan och professionalitet i förskolan utifrån tid och plats. 

Studiens resultat visade att de deltagande förskollärarna, barnskötarna och 

förskollärarstudenterna ansågs att trygghet är förskolans viktigaste uppdrag. Författarna 

påpekar att detta resultat går i linje med resultaten från olika undersökningar av föräldrars 

åsikter om förskolans uppdrag. Resultaten visade också att respondenterna ansåg att 

förskolans ansvar för barns fostran har ökat de senaste åren och att förskolan har tagit över 

för mycket ansvar från familjen på denna punkt. När det gäller barnens lärande var 

respondenterna däremot nöjda med ansvarsfördelningen mellan förskola och föräldrar. 

Resultaten från enkätstudien visade även att föräldrasamverkan inte ansågs vara någon av 
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förskolans viktigaste uppgifter. Persson och Tallberg Broman drar slutsatsen att förskolan 

haft olika funktioner vid olika tidpunkter i historien och att förskolans viktigaste funktion 

just nu är att ge barnen både omsorg och kunskaper (2017, s. 189-191, 193-194 och 196-

197).  

Anna Sandell och Lotta Nyrén menar att föräldrainflytande kan utmana likvärdigheten i 

svensk förskolan. Eftersom föräldrainflytandet påverkar förskolans verksamhet, kommer 

förskolor att arbeta på olika sätt beroende på vilka föräldrar som har sina barn där. Sandell 

och Nyrén har intervjuat föräldrar och personal vid två förskolor i olika bostadsområden. 

Områdena skiljer sig åt med avseende på en rad demografiska faktorer, t.ex. inkomst och 

invandrartäthet. Sandell och Nyrén såg att föräldrarna hade olika förväntningar på 

verksamheten. Föräldrarna i det resurssvagare området ansåg att lärande är förskolans 

viktigaste uppdrag. Föräldrarna i det resursstarkare området tyckte att omsorg är viktigast. 

Författarna föreslår att skillnaden kan bero på att de resursstarkare föräldrarna själva kan ge 

barnen olika typer av kunskaper och därför inte anser att förskolan behöver göra detta. I det 

resurssvagare området upplevde pedagogerna att deras och föräldrarnas syn på förskolans 

uppdrag delvis skiljde sig åt, eftersom föräldrarna förväntade sig en mer skollik verksamhet 

(Sandell & Nyrén, 2013, s. 231-234 och 240).  

Tallberg Broman har skrivit en artikel utifrån intervju- och enkätstudier som hon har 

genomfört tillsammans med olika kollegor. Tallberg Broman menar att en 

förändringsprocess mot ökad samverkan i förskolan skett på senare tid. I styrdokument har 

förändringen motiverats både av demokratiska orsaker och av att ökad samverkan anses 

stärka barnens lärande. Utifrån sina forskningsresultat drar Tallberg Broman slutsatsen att 

de aspekterna av samverkan som har med lärande att göra har blivit viktigare än de som har 

med demokrati att göra. Demokratin används i syfte att öka måluppfyllelsen, istället för att 

vara ett mål i sig. Samverkan blir därmed ett medel för barnens lärande (2009, s. 222, 224 

och 233-234).  

Att få kunskap om barns bakgrund och skapa en flerspråkig miljö i förskolan 

Ellinor Skaremyr har i en studie observerat och följt nyanlända barn när de deltog i språkliga 

händelser under en termin i en förskoleverksamhet (2014, s. 36). Skaremyr beskriver i sin 

avhandling tidigare forskning som betonar vikten av pedagogers kunskaper om barns 

bakgrund. Hon kom fram till att ju mer pedagogen vet om barnens kulturella och sociala 

bakgrund, desto bättre kan hen tillgodose barns behov och gynna deras lärande. 

Förskollärares kunskaper om barnens kultur, språk och erfarenheter gynnade skapandet av 

en språkutvecklande lärandemiljö (2014, s. 21–22). 

Svensson betonar i sin studie att det är viktigt att ge barn goda möjligheter till 

språkutveckling i både svenskan som modersmålet. Båda språken ska uppmuntras och 

stimuleras hos flerspråkiga barn för att de ska kunna utveckla sin språkförmåga (2012, s. 29–

33). Detta kräver en ökad medvetenhet hos pedagoger kring flerspråkighet och hur de ser 

och förhåller sig till det. Studien påpekar vidare att: 

barn kan ges bättre möjligheter för att utveckla alla sina språk i förskolan genom en ökad medvetenhet 

om och större respekt för barns alla språkkunskaper (Svensson, 2012, s. 35). 
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Åsa Ljunggren har genom aktionsforskning undersökt att projekt där pedagogerna lärde 

sig mer om barnens bakgrund. Samtidigt skapades en flerspråkig miljö på 

förskoleavdelningen med hjälp av barnens föräldrar och digital teknik. Barnen som gick på 

avdelningen var mellan ett och tre år gamla och hade flera olika modersmål. Bakgrunden till 

projektet var att skolinspektionen påtalat brister i det flerspråkiga arbetet i Malmös förskolor. 

Aktionsforskningsprojektet gav pedagogerna på avdelningen möjlighet att skapa en 

flerspråkig miljö för barnen att vistats i. Utifrån resultaten i en föräldraenkät ville personalen 

genom projektet också synliggöra sitt arbetssätt för föräldrarna genom att engagera dem mer 

i verksamheten (2016, s. 605–606 och 608).  

Föräldrar och syskon spelade in och/eller filmade sig själva när de talade på sina 

modersmål om djurplanscher, leksaker, familjefoton och olika saker på förskolan. En 

pedagog gjorde motsvarande inspelningar på svenska. Barnen tog del av materialet på 

förskolan genom talande pennor och lärplattor. Barnen kunde fråga efter pennorna och 

plattorna när de ville ha dem och det fanns relativt få regler och instruktioner kring 

användandet. Barnen själva valde vilka inspelningar de ville lyssna eller titta på genom att 

de skannade olika etiketter. Under projektets gång hade pedagogerna och Ljunggren 

regelbundna reflektionsmöten. En specialpedagog och personal från två andra 

förskoleavdelningar deltog också i mötena där arbetet med projektet diskuterades och 

utvecklades. Personalen filmade barnen när de tog del av inspelningarna och filmerna 

användes som reflektionsunderlag (Ljunggren, 2016, s. 608–609). 

Ljunggren lyfter fram tre resultat i studien. Det första är att pedagogernas och barnens 

sätt att interagerade förändrades. Tidigare ställde pedagogerna främst frågor till barnen som 

de redan visste svaret på. När barnen tog del av inspelningarna frågade pedagogerna sådant 

de inte redan visste, vilket kunde leda till ett gemensamt lärande. Det andra resultatet som 

Ljunggren lyfter fram är att barnen lärde sig att de olika etiketterna var kopplade till olika 

språk. Detta märktes genom hur de valde vad de skulle lyssna eller titta på. Det hände också 

att de översatte det de hörde till svenska. Det tredje resultatet är att pedagogerna upplevde 

att föräldrarnas förståelse för verksamheten ökade, vilket också syntes i en ny föräldraenkät. 

Pedagogerna upplevde också att de fick bättre kontakt med föräldrarna genom projektet 

(2016, s. 609–611). 

Relationen mellan förskola och föräldrar 

Marie Karlsson har skrivit en avhandling där hon med hjälp av intervjuer låtit föräldrar 

berätta om sin relation till förskolan och andra samhällsinstitutioner de kommit i kontakt 

med i egenskap av föräldrar. Utifrån intervjumaterialet har hon undersökt föräldraidentiteter 

(2006, s. 12 och 56).  

Karlsson beskriver tre olika sätt att tala om föräldrars förhållanden till samhälleliga 

institutioner som förskolan. Relationerna kan, enligt Karlsson, ses som relationer mellan 

okunniga amatörer och professionella experter, jämlika samarbetspartners eller informerade 

konsumenter och producenter. När relationen mellan föräldrar och pedagoger beskrivs som 

relationen mellan amatörer och experter omnämns föräldrarna t.ex. som mindre vetande eller 

experter på det egna barnet. Pedagogerna betraktas som kunniga i fråga om barns bästa i 

allmänhet. När föräldrar och pedagoger framställs som jämlika samarbetspartners är teman 
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som demokrati vanliga. Även om parterna i samarbetet sägs var jämlika, är det dock oftast 

förskolan som har ansvar för att utforma samarbetet och föräldrarna förväntas vilja delta utan 

att ifrågasätta formerna. Att se föräldrar och pedagoger som konsumenter och producenter 

är en syn som främst gör sig gällande när det handlar om förskoleval. Det är mer ovanligt att 

beskriva relationen så när barnet väl går på förskolan. Karlsson menar att en rad forskare 

kritiserat dessa sätt att beskriva samverkan, eftersom de inte synliggör att pedagogerna 

befinner sig i en maktposition i förhållande till föräldrarna. En annan kritik är att föräldrar 

beskrivs som en enhetlig grupp, trots att olika föräldrar har olika förutsättningar. Forskning 

har, enligt Karlsson, visat att faktorer som kön, klass, etnicitet samt samverkan mellan alla 

eller några av dessa faktorer, gör att olika föräldrar har olika relationer till förskolan. Detta 

gäller vid val av förskola, men också i den vardagliga kontakten mellan pedagoger och 

föräldrar och vid formella möten. Utifrån sin studie lyfter Karlsson fram t.ex. föräldrars 

arbetstider och grad av flexibilitet kopplade till dessa, som något som påverkar deras relation 

till förskolan och pedagogerna (2006, s. 32, 36-39, 236-237 och 239).  

Karlsson ser i sitt eget intervjumaterial exempel på samarbetssituationer mellan föräldrar 

och förskola som kan användas för att problematisera bilden av samverkan som ett samarbete 

mellan jämlika partners. Hon ger exempel på situationer där pedagoger intar rollen som 

hjälpare eller problemlösare på ett sådant sätt att förälderns roll blir passiv. Hon ger också 

exempel på en situation där en förälder tar rollen som hjälpare i förhållande till en oerfaren 

pedagog. Det sistnämnda kan, enligt Karlsson, också ses som ett exempel på att synen på 

pedagoger som experter och föräldrar som amatörer inte heller alltid är gångbar. Karlssons 

resultat visar även att en förälders relation till förskolan och pedagogerna inte behöver vara 

statisk, utan kan skifta från en situation till en annan (2006, s. 264 och 236-237).  

Samverkan med resursstarka och resurssvaga föräldrar 

Utifrån den forskning som Tallberg Broman har utfört tillsammans med kollegor drar hon 

slutsatsen att mönstren för samverkan skiljer sig mellan resurssvaga och resursstarka 

områden, samtidigt som samverkan i båda typer av områden syftar till att öka barnens 

lärande. Förskollärare, speciellt i områden med resursstarka föräldrar, upplever att det kan 

uppstå intressekonflikter mellan frågor som föräldrarna driver och de egna åsikterna om 

förskolans uppdrag. I resurssvaga områden händer det istället att förskolan har starka åsikter 

om hemmen och föräldrarna. Samverkan kan där ha inslag av uppfostran eller undervisning. 

Detta gäller främst när ämnen som värdegrund eller demokrati diskuteras med resurssvaga 

föräldrar eller föräldrar med invandrarbakgrund (2009, s. 230-231 och 233-234; 2013, s. 35).  

Mariann Enö beskriver i ett kapitel i en antologi hur hon inom ramen för sin avhandling 

och andra forskningsprojekt har undersökt föräldrasamverkan. Enö har intervjuat 

förskollärare, lärare, rektorer samt barn- och ungdomschefer som arbetar med flerspråkiga 

familjer i socialt utsatta områden. Hon har även samlat in data från en forskningscirkel 

bestående av förskollärare från ett resursstarkt och ett resurssvagt område (2013, s. 41-42).  

Enligt Enö anser förskollärarna som hon har studerat att det är deras ansvar att en 

fungerande samverkan med föräldrarna kommer till stånd. De är medvetna om att de 

befinner sig i en maktposition gentemot föräldrarna de samverkar med. Förskollärarna 

beskriver hur de använder olika strategier för att inte utnyttja sin makt. De kan t.ex. undvika 
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att använda ord som de tror att föräldrarna inte förstår. Anledningen till detta är både för att 

de vill att föräldrarna ska förstå vad de säger och att de anser att användandet av ett avancerat 

språk signalerar ett maktövertag. Förskollärarna säger också att de försöker vara objektiva 

och utgå från sitt uppdrag i mötet med föräldrarna istället för att låta sig styras av vad de 

tycker om olika saker. Enö drar slutsatsen att pedagogernas medvetenhet om den rådande 

maktrelationen inte är en garanti för att samverkan sker på ett ömsesidigt sätt. Hon såg både 

exempel på inkludering och reproduktion av hierarkier i sitt material. Enö refererar till 

forskning som visat att pedagoger generellt färgas av sina fördomar, erfarenheter och 

livssituationer i mötet med föräldrar. Hon har i sina egna data t.ex. sett att pedagogerna talar 

om flerspråkiga föräldrar ur ett bristperspektiv. Enö hänvisar också till forskning som visat 

att många förskollärare agerar på ett sätt som är vanligt i medelklassmiljöer. Enö menar att 

många av hennes respondenter ville skapa goda relationer till föräldrarna och samverka med 

dem, men att det saknades dels ett samordnat fokus, dels ett genuint lyssnande till föräldrarna 

(2013, s. 43-46 och 56).  

Förskollärarna som deltog i forskningscirkeln gav uttryck för olika typer av svårigheter 

som de upplevde i förhållande till samverkan. Förskollärarna från lågstatusområdet beskrev 

kulturkrockar, medan förskollärarna från högstatusområdena pratar om föräldrarnas höga 

krav på verksamheten. (Enö, 2013, s. 47 och 54).  

Med hjälp av intervjuer och observationer har Soyoung Lee undersökt samverkan på en 

tvåspråkig skola i USA. Skolans språk var koreanska och engelska. Verksamhet sträckte sig 

från kindergarten till fjärde klass. Personalen på skolan ansåg att några av de koreanska 

föräldrarna inte var villiga att samarbeta. Lee ville undersöka vilka hinder för samverkan 

som förelåg. Hennes resultat visade att det fanns både strukturella och kulturella hinder för 

föräldrarnas deltagande. Lee menar att resultaten visade att de föräldrar som skolan ansåg 

var ovilliga att samarbeta kunde betraktas som selektiva deltagare. Som exempel på detta 

försökte föräldrar som inte deltagit i föräldramöten ta reda på vad som sagts genom att fråga 

andra föräldrar eller fråga efter och läsa minnesanteckningar. En anledning till att föräldrar 

inte deltog i möten på det sättet som skolan förväntade sig var att mötestiderna inte var 

förenliga med föräldrarnas arbetstider. En annan anledning var att föräldrarna upplevde att 

de inte förstod vad som sades på mötena och därför hellre ville ta del av informationen på 

ett sådant sätt att de kunde förstå den. Det fanns också kulturella skillnader mellan skolans 

förväntningar på deltagande och hur föräldrarna var vana vid att föräldrar relaterar till skolor 

och pedagoger (2005, s. 299, 301 och 306-307).        
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data. Enligt Judith Bell 

och Stephen Waters innebär en kvalitativ forskningsansats en möjlighet att få förståelse för 

hur människor upplever något (2016, s. 20). Jan Trost uppger att ett kännetecken för 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren med hjälp av att ställa enkla frågor får fram relativt 

omfattande information. Med hjälp av kvalitativa intervjuer går det att få en bild av hur den 

intervjuade personen ser på och tänker om något. Med hjälp av kvalitativa intervjuer går det 

också att få kunskaper om olika handlingsmönster (2010, s. 25 och 32-33). Vi valde att 

använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi var intresserade av att få en ökad förståelse 

för hur pedagoger kan främja flerspråkighet och samverkan med flerspråkiga föräldrar 

genom att ta reda på vad pedagogerna gör och hur de upplever och beskriver sitt arbete.  

Frågorna i kvalitativa intervjuer brukar vara öppna, vilket innebär att respondenterna inte 

har några färdiga svarsalternativ att välja mellan, utan måste formulera sina svar själva 

(Trost, 2010, s. 41-42). Bell och Waters skriver att intervjufrågor varken bör vara ledande 

eller värderande. Det är också viktigt att varje fråga innehåller en fråga och inte flera (2016, 

s. 191). Vi försökte ta hänsyn till dessa riktlinjer när vi utformade vår intervjuguide (för 

intervjuguide se bilaga 3). 

Urval 

Vi skickade ett informationsbrev (se bilaga 1) via epost till 37 respektive 47 biträdande 

förskolechefer på kommunala och fristående förskolor i två städer i Mellansverige. När det 

gäller vissa fristående förskolor skickades breven till förskolornas officiella e-postadresser, 

då dessa var de enda som uppgavs på förskolornas hemsidor. Många biträdande 

förskolechefer hade ansvar för flera förskolor var. Efter dessa utskick kontaktades vi av fem 

förskollärare som ville delta i studien. För att få tag på ytterligare respondenter skickade vi 

informationen direkt till lokala lärarutbildare som vi haft under utbildningen. En 

intervjuperson tillkom på detta sätt. Vi kom även i kontakt med ytterligare två förskollärare 

som var villiga att delta i studien genom vänner som har barn i förskoleåldern. Var och en 

av oss intervjuade fyra förskollärare i varsin stad. Trost menar att det är viktigt att inte 

intervjua för många personer eftersom materialet då kan bli oöverskådligt. Han 

rekommenderar därför få intervjuer av god kvalitet (2010, s. 143–144).  

I kvalitativa studier är urvalet vanligtvis inte statistiskt representativt, dvs. egenskaperna 

hos personerna i urvalet speglar inte egenskaperna i populationen. Istället görs ett urval av 

respondenter som ska ge variation i materialet och visa på mönster (Trost, 2010, s. 137 och 

141). Trost kallar den form av urval vi använt oss av för bekvämlighetsurval. Detta innebär 

att respondenterna består av de personer som går att hitta (2010, s. 140). Den främsta 

anledningen till att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval var att vi hade relativt kort tid 

på oss att kontakta presumtiva respondenter och genomföra studien. En nackdel med ett 
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sådant urval kan vara att de personer som väljer att vara med i undersökningen delar vissa 

speciella egenskaper (Trost, 2010, s. 140). Ett exempel på detta skulle kunna vara att vi i 

informationsbrevet (se bilaga 1) som skickades ut initialt skrev vi att vi var intresserade av 

att intervjua både förskollärare och barnskötare. Då det visade sig vara svårt att hitta 

barnskötare som var villiga att delta i studien bestod vårt faktiska urval enbart av 

förskollärare. Något annat som kan ha påverkat hur vårt urval ser ut är att vi använde oss av 

det Trost kallar nyckelpersoner för att få tag på respondenter (2010, s. 140). Vi skickade 

informationsbreven till biträdande förskolechefer och bad dem fråga sina pedagoger om de 

ville delta och vi bad våra vänner fråga sina barns pedagoger om de ville delta. Trost menar 

att nyckelpersoner kan påverka urvalet genom att försöka hitta personer som de tycker är 

speciellt lämpade att delta i studien (2010, s. 140). I vårt fall skulle detta t.ex. kunna handla 

om att cheferna frågade medarbetare som har stor erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga 

barn eller medarbetare som de ansåg kunna mycket om flerspråkighet. När vi intervjuade 

förskollärarna visade det sig att de hade ett stort intresse av ämnet och de flesta hade 

vidareutbildning inom området. Det är därför troligt att vi hade fått andra svar om vi hade 

intervjuat förskollärare med andra kunskaper och intressen.  

Genomförande 

Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev till förskolorna via epost eller via vänner 

(se bilaga 1). Intervjuguiden skickades direkt till respondenterna via epost innan intervjuerna 

(se bilaga 2). Förskollärarna intervjuades på sina respektive förskolor och intervjuerna tog 

runt en halvtimme. Innan intervjuerna började fick respondenterna underteckna en 

medgivandeblankett (se bilaga 3). Trost uppger att Irving Seidman anser att respondenter 

ska ge skriftligt samtycke innan de intervjuas (2010, s. 125). Intervjuerna spelades in med 

hjälp av våra mobiltelefoner. Under intervjuerna följde vi våra respektive intervjuguider och 

ställde följdfrågor vid behov. Intervjufrågorna justerades något efter att de första 

intervjuerna hade genomförts. Trost diskuterar om material från provintervjuer kan användas 

i undersökningen eller inte. Ett vanligt råd är att inte använda sig av sådan information. Trost 

menar dock att eftersom människor lagt ner sin tid på att bli intervjuade bör deras svar 

användas om det är möjligt ur kvalitetsmässigt hänseende (2010, s. 144). Eftersom vi hade 

fått tag på ett begränsat antal förskollärare som var villiga att delta i studien, använde vi allt 

tillgängligt material i analysen.  

Databearbetning och analysmetod 

Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till teoriavsnittet och forskningsöversikten sökte vi böcker och 

artiklar på www.ub.uu.se, www.bibliotek.stockholm.se och Google Scholar. Vi använde 

litteraturlistor i gammal kurslitteratur, andra böcker och artiklar för att hitta relevant litteratur 

att gå vidare med. Vi fick även tips på litteratur från handledaren.  

http://www.ub.uu.se/
http://www.bibliotek.stockholm.se/
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Databearbetning och analysmetod 

Bell och Waters nämner att intervjudata kan bearbetas genom att de transkriberas med hjälp 

av ett ordbehandlingsprogram på dator (2016, s. 197). Vi transkriberade våra intervjuer, men 

utelämnade irrelevanta stycken. Bell och Waters menar att det är för tidskrävande att 

transkribera allt ordagrant vid mindre projekt (2016, s. 197).  

Vid dataanalysen använde vi oss av tematisk analys. Vid en tematisk analys identifierar, 

analyserar och strukturerar forskaren sitt material under olika teman. Resultaten 

sammanfattas och presenteras utifrån de olika temana i data (Braun & Clarke, 2006, s. 78–

79; Bryman, 2012, s. 528–530).  

Vi har relaterat förskollärarnas intervjusvar till studiens syfte, frågeställningar, teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. Utifrån detta hittade var och en av oss relevanta teman för 

våra respektive delstudier. Vi valde ut illustrerande citat från intervjuerna för varje tema och 

redovisade dem i resultatdelen. Sedan analyserade vi resultaten med hjälp av teorier och 

tidigare forskning. Mariam fokuserade på hur förskollärare beskriver och reflekterar över sin 

roll i flerspråkiga barns språkutveckling och vilka strategier de använder i sitt arbete. Hon 

använde teorier och forskning om transspråkande och det sociokulturella perspektivet. 

Margaretha fokuserade på hur förskollärarna ser på samverkan med föräldrar i arbetet med 

flerspråkighet och vilka strategier de använder i detta arbete. Hon använde teorier och 

forskning om transspråkande och forskning om föräldrasamverkan. 

Metodreflektion 

Vi valde kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi såg det som det mest effektiva sättet 

att få information av förskollärarna i syftet att få kunskap om förskollärarnas syn på 

flerspråkighet, deras arbete med språkutveckling samt hur samverkan i språkfrågan fungerar 

med föräldrar. Vi valde denna metod eftersom vi ville veta hur förskollärarna beskrev, 

förklarade och tolkade sitt arbete med flerspråkiga barn och föräldrar. Att intervjuerna 

spelades in gav oss möjligheten att lyssna på dem flera gånger, något som kan ha bidragit 

till att minska eventuella missförstånd. Dock kan det ha gjort förskollärarna obekväma att 

intervjuerna spelades in. Att vi skulle spela in intervjuarna kan ha minskat antalet förskolor 

eller förskollärare som ville ställa upp när vi bad om intervjuer. 

Under arbetes gång upptäckte vi att observationer kunde ha varit ett bra komplement till 

intervjuerna, då hade vi kunnat se hur de uttryckta tankarna praktiseras i verkligheten. Det 

skulle förmodligen ha gett oss en djupare förståelse av pedagogernas arbete med 

språkutvecklingen. En kombination av de båda metoderna hade varit lämplig och skulle 

kanske ha gett ett pålitligare resultat eftersom det kunde ha gett en tydligare bild av 

förskollärarnas arbete med flerspråkiga barn.  

Urvalet var litet vilket gjorde att vi använde all insamlade data till våra analyser. Att 

urvalet inte var större berodde på att vi inte kunde få tag på fler intervjupersoner under det 

korta tidsintervall som studien pågick. Vi anser dock att det hade varit bättre att kunna göra 

pilotintervjuer för att öva på intervjuteknik och prova våra intervjuguider. Om detta hade 

varit möjligt hade troligen kvaliteten på dataunderlaget varit högre.  
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Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet innebär hur tillförlitlig den är eller i hur stor utsträckning den skulle få 

samma resultat om den upprepades (Bell & Waters, 2016, s. 135). Validitet, eller giltighet, 

innebär i hur stor utsträckning något mäter eller beskriver det som avses (Bell & Waters, 

2016, s. 136). Trost menar att reliabilitet är ett begrepp som främst hör hemma inom 

kvantitativ forskning där det är viktigt att alla mätningar går till på samma sätt. Kvalitativ 

forskning intresserar sig för föränderliga fenomen som människors tankar, upplevelser och 

åsikter. Trost anser på samma sätt att frågor kring validitet är mer relevanta inom kvantitativ 

forskning. Inom kvalitativ forskning är forskaren mer intresserad av hur respondenten 

uppfattar t.ex. ett begrepp, än vad begreppet innebär i objektiv mening. Trost föreslår därför 

att forskare som ägnar sig åt kvalitativa intervjuer bör fundera över hur dessa blir så 

trovärdiga, adekvata och relevanta som möjligt. Han menar att i en studie med hög 

trovärdighet beskrivs tillvägagångssättet tydligt så att det framgår att det är relevant utifrån 

studiens syfte (2010, s. 131–134).  

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med öppna frågor och följdfrågor 

vid behov. Eftersom vi har frågat om respondenternas tankar om och erfarenheter av arbetet 

på sina förskolor, är det troligt att vi skulle ha fått andra svar om vi gjorde intervjuerna med 

andra respondenter. Det är också troligt att vi hade fått delvis andra svar om vi upprepade 

intervjuerna med samma respondenter vid en annan tidpunkt, eftersom de då fått nya 

erfarenheter och hunnit tänka vidare på frågorna. Detta gör att studien kan anses ha relativt 

låg reliabilitet och validitet, vilket Trost menar är vanligt i kvalitativa studier (se ovan). 

Samtidigt har vi, som Trost rekommenderar, ansträngt oss för att använda ett korrekt 

tillvägagångssätt, t.ex. när det gäller etiska överväganden. I denna rapport redovisar vi hur 

studien har genomförts, vilket gör det möjligt att bilda sig en uppfattning om studiens 

kvalitet. Vi vet dock inte om respondenternas svar överensstämmer med sanningen eller inte, 

utan vi redovisar respondenternas upplevelser. När vi genomförde intervjuerna försökte vi 

att inte påverka respondenternas svar, t.ex. genom att ställa öppna frågor.  

Etiska hänsynstaganden 

I utformandet av undersökningen har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra etiska krav 

för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Nedan beskrivs innebörden av dessa krav och vad vi har gjort för att följa dem.  

Informationskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska få veta vad 

undersökningens syfte är, vad det innebär att delta i undersökningen samt att deltagandet är 

frivilligt (Vetensakpsrådet, 2002, s. 7). Brevet som vi skickade ut till förskolorna innehöll 

denna information (se bilaga 1). Intervjuguiden (se bilaga 3) skickades också till 

förskollärarna innan intervjuerna.  

Samtyckeskravet innefattar att deltagarna ska lämna sitt medgivande till att delta i 

undersökningen och att de har rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Deltagarna i vår studie fick lämna sitt medgivande genom 

att skriva under en blankett där de gav sitt medgivande till att delta och till att intervjuerna 



 

21 

 

spelades in (se bilaga 2). Deltagarna informerades om rätten att avbryta sin medverkan 

genom det brev som skickades till förskolorna (se bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet handlar om att utomstående inte ska kunna identifiera vilka 

personer som deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). I överensstämmelse med 

konfidentialitetskravet är denna rapport skriven på ett sådant sätt att det inte går att identifiera 

de berörda förskolorna och pedagogerna. Materialet från intervjuerna förvaras så att 

utomstående inte kan ta del av det och kommer att raderas när uppsatsen blivit godkänd. 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in inom ramen för en studie inte får 

användas till något annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vår studie uppfyller 

detta krav då vi kommer att radera intervjumaterialet när uppsatsen blivit godkänd.  
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Resultat och analys för delstudie ett 

Nedan redovisas resultat och analys för delstudie ett. Först redovisas resultaten för hela 

delstudien utifrån teman, därefter följer en analys.  

Bakgrundsinformation 

Respondenterna har varit förskollärare mellan 7 och 21 år, och alla har jobbat mer eller 

minder mellan några år till 32 år inom barnomsorg. Två av fyra respondenter har ett annat 

modersmål än svenska. Några har goda kunskaper i andra språk som engelska, ryska, 

spanska och finska. Nästan alla har genom sitt arbete lärt sig många ord på andra språk som 

de själva anser att de har nytta av i sin kommunikation med barnen och deras familjer. En 

av förskollärarna kan några ord på andra språk, hen ser en positiv effekt av detta särskilt när 

de får barn som nyligen har flyttat till Sverige. Två av förskollärarna använder sig dagligen 

av Google Translate för att kommunicera bättre med barn med ett annat modersmål än 

svenska. Alla respondenter har kollegor som är flerspråkiga. En av förskolorna har 17 

pedagoger med europeiska och utomeuropeiska bakgrunder. De intervjuade förskollärarna 

ser det som en stor tillgång i förskolan. Alla förskollärare arbetar med flerspråkiga 

europeiska och utomeuropeiska barn. En av förskollärarna arbetar på en förskola där inget 

barn har svenska som modersmål. Alla förskollärare har gått på varierande grader av 

utbildningar som kurser, föreläsningar och konferenser om språk och flerspråkighet hos 

barn. En förskollärare har 30hp i språkutveckling och en annan går på kursen lärarlyftet för 

att komplettera sin legitimation med behörigheten i flerspråkighet och mångkulturalitet. 

Respondenterna betonar vikten av dessa utbildningar eftersom de främjar arbetet med 

flerspråkighet i mångfaldens Sverige. De är överens om att det finns behov av sådana 

utbildningar och ser dem som kompetenshöjande insatser. En av respondenterna lyfter 

behovet av kunskap/kompetens i sitt arbete i den här frågan och säger så här: 

Det krävs att man är intresserad av barn och hur de lär sig och vad de är intresserade av. Erfarenheter är 

något man har testat här och där. Att vara nyfiken är väl de bästa egenskaper att innehava när man jobbar 

med flerspråkiga barn. 

Den andra respondenten säger så: 

Det är viktigt att har man en väldigt positiv inställning till flerspråkighet när man jobbar med 

flerspråkiga barn för vi ska bekräfta barnet och stödjer utvecklingen av deras självkänsla. Den teoretiska 

kunskapen ger mer förståelse för barns språkutveckling, t.ex. varför barn använder fel stavelser. De gör 

det inte för att lär sig fel utan språket håller på att utvecklas i den rätta formen. Det viktigt att ha intresse 

för att jobba i en flerspråkigmiljö. 

Den tredje respondenten tillägger att: 

Man behöver veta hur språkutveckling fungerar och varför barn ska lära sig sitt hemspråk, att pedagoger 

måste engagera sig om språkutveckling hos barn ska gynnas.  

Den fjärde respondenten kommenterar så här: 

Att jag är inläst på barns språkutveckling och vet vad som krävs för att utveckla ett språk, att jag har 

kunskap om tex, tal- och språkstörningar, ibland kan dessa kopplas ihop med att barn inte kan svenska 
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fast det kanske handlar om talstörningar. Det är viktigt att ha kompetent, genom att läsa artiklar och 

vara alert, det är a och o för att kunna lära. 

I slutet av intervjun har jag frågat respondenterna om de vill tillägga något som inte har 

kommit med i intervju. Alla respondenter berättar att de ständigt diskuterar och reflekterar 

över läroplans krav och medger att de som förskollärare har ett ansvar att utveckla alla språk 

hos barn trots de stora utmaningar som de dagligen bemöter i verksamheten. En av 

respondenterna säger vidare: 

Att använda bildstöd och bildtecken. Det är ett bra verktyg när barn inte kan prata verbalt. Låt de peka 

mycket på bilder. Ha mycket bilder uppsatt på väggarna […]. 

En annan respondent tillägger det här:  

Det är viktigt att uppmärksamma tidigt i åldrarna t.ex. i tre års gamla barn hur en del ligger före andra i 

språket och hur vi kan hjälpa de som inte är på samma nivå […]. Det är en utmaning som vi har i hela 

samhället, inte bara i förskolan. Det här är så självklart något att jobba med. Det är kanske något som 

inte lyfts fram i debatter när man pratar om språk överhuvudtaget. Vi som jobbar inom förskolan och 

skolan förstår hur viktigt det är […]. Den här debatten är svår ibland. Självklart ska man jobba med sitt 

moderspråk men det gör man ofta hemma, det är den andra språk som vi ska jobba mer med. Det är en 

laddad fråga i samhället, och det är olika vad man tycker om språk, en del tycker att flerspråkighet inte 

är en tillgång och då behöver man inte jobba med det. 

Resultat 

Förskollärares roll i flerspråkiga barns språkutveckling 

Resultatet visar att alla respondenter har en positiv inställning till sin roll och sitt arbete med 

flerspråkighet i förskolan. De anser att det är både givande och inspirerande att arbeta med 

flerspråkiga barn, men att det finns en del svårigheter. Alla förskollärare är medvetna om sin 

roll och sitt ansvar när det gäller flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Två 

förskollärare har inga barn som har svenska som första språk, de ser då det stora ansvaret 

föräldrarna ålägger förskolan för sina barns språkutveckling. En förskollärare betonar vikten 

av att arbeta med barns motivation att lära sig språk, och vad det innebär att lära sig 

ytterligare språk i en sådan kontext. 

Tre av förskollärarna är måna om att barn ska få behålla sitt modersmål medan de lär sig 

svenska. De skapar en miljö som gynnar flerspråkiga barn genom att tillåta barn att prata på 

sitt hemspråk med andra barn. Barnen får också berätta om sitt språk för andra barn och tala 

om vad saker kallas på sitt språk, t.ex. vad ett äpple eller en elefant heter på andra språk. 

Vidare betonar förskollärarna lek och temaarbete som andra bra och effektiva sätt att 

stimulera barns språkutveckling. En förskollärare beskriver sin roll så här: 

Vi kan vara en bro mellan barnen. Ibland ser vi vad barn vill fast vi inte förstår språket då kan jag 

förklara det till det andra barnet så att de kan mötas i sin lek fast de inte har samma språk, det bli en väg 

in att förstå varandra och leka med varandra.  

Förskolläraren understryker här pedagogers roll i aktiviteter där flerspråkiga barn är 

inblandade.  

Förskollärarna anser att de spelar en viktig roll i att barn pratar sitt hemspråk både hemma 

och i förskolan. Men de möter dagligen föräldrar som väljer bort hemspråket hemma när de 

ser bristande kunskaper i svenska språket hos sina barn. Förskollärarna uppmanar 
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vårdnadshavarna att göra tvärtom dvs. att fortsätta prata hemspråket med sina barn hemma 

och förklarar för dem att pedagoger jobbar med det svenska språket i förskolan. En 

förskollärare utvecklar just den här frågan och ser dilemmat i skillnaden mellan synen på 

modersmålet hos föräldrar och förskolan. Läroplanen för förskolan kräver att undervisningen 

i de vardagliga aktiviteterna ska skapa möjligheter för barn med annat modersmål än svenska 

att använda både svenska och sitt modersmål medan många föräldrar har en annan 

uppfattning och ser helst till att svenskan prioriteras. 

Alla förskollärare i intervjun förklarar att förskolan har ett ansvar att i språksamtal med 

föräldrar berättar vikten av modersmålet för flerspråkighet, och att det är bra om föräldrar 

prata med sina barn på det språk barnen behärskar bäst.  

Samtliga respondenterna har utifrån egna erfarenheter och kunskaper (se ovan under 

bakgrundsfrågor) sett flerspråkigheten som något positivt att jobba med. Förskollärarna har 

också uppmärksammat en god relation mellan modersmålet och språkutvecklingen. En av 

respondenterna utvecklar frågan och säger: 

Mycket handlar om att se till att de behåller sitt språk och samtidigt tar in svenskan, det är jätteviktigt 

att de inte tappar sitt språk. 

En annan respondent tillägger: 

Nu som vuxen tycker jag att det är synd att jag inte lärt mig bra (modersmål) för att ge det vidare till 

mina barn, de tappar pga. Det en del av vår identitet. Så därför det är viktigt att förskollärare jobbar med 

flerspråkighet men inte glömmer skolspråk. 

Redskap och strategier i arbetet med flerspråkighet 

Vad de olika respondenterna berättar angående strategier och redskap i arbetet med de 

flerspråkiga barnens utveckling skiljer sig inte så mycket från person till person. Två 

förskollärare berättar att strategier och redskap kan variera beroende på barns situation då 

förskolorna idag har olika kategorier av barn: nyanlända barn, barn som är födda här men 

som har ett annat hemspråk än svenska och barn som har svenska som modersmål. 

Respondenterna berättar att de i gruppaktiviteter ofta tänker på vilka medel de ska 

använda för att stödja barns språkutveckling. De använder sig bl.a. av teckenspråk, bilder 

och böcker som innehåller sagor, rim, ramsor och sånger för att stimulera barns 

språkutveckling. Två förskollärare berättar att de använder rekvisita, flanotavlor, gestaltning 

och gester för att hjälpa barn som har svårt att uttrycka sig i ord. Man kan ju instruera med 

kroppen t.ex. ordet gäspning. En förskollärare har börjat använda nyckelbegrepp i sina 

aktiviteter vilket innebär att pedagoger skriver en lista över de ord som används mest på 

avdelning och sedan ber föräldrar att skriva ner de orden på sitt eget språk. Dessa nyckelord 

i kombination med bilder och symboler kan sedan användas för att ge barn det stöd de 

behöver i sin språkutveckling. Nyckelorden byts ut med jämna mellan rum för att berika 

ordförrådet. Hen säger att: 

Det dessutom är ett bra sätt att engagera föräldrarna i förskolans arbete med språkutvecklingen. 

I samtliga förskolor läser flerspråkiga förskollärare böcker på andra språk för barnen. En 

av förskolorna lånar även ut böckerna till föräldrar så att de kan läsa dem för sina barn 

hemma. Samma förskola använder sig också av appen Polyglutt. Namnet Polyglutt är 

inspirerat av ordet polyglott, som betyder någon som pratar många språk. Appen är en 

bilderbokstjänst för förskolan som ger barnen tillgång till ett stort antal inlästa bilderböcker 
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på svenska och som finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på. 

Syftet med användandet av appen är att lyfta fram olika språk. Förskollärare i den här 

förskolan berättar också att de läser för barn båda på deras språk och på svenska i vissa 

aktiviteter. 

 En annan förskola besöker biblioteket och läser böcker båda på svenska och andra språk 

för barnen. Samma förskola har också startat ett projekt där de bjuder in en författare till 

förskolan för att tala om sin bok. Författarna förklarar sina tankar bakom färger och bilder i 

boken för barnen. Sedan skapar barnen sagan i små grupper i ateljén. Flerspråkiga pedagoger 

översätter under tiden och spelar in texten i ljudformat både på svenska och på olika 

modersmålet. De sparas sedan som en QR-kod och delas med föräldrarna för att ta del av 

materialet och lyssna på boken tillsammans med barnen hemma. 

En annan förskola använder sig av hemsidan Medioteket som innehåller filmer på olika 

språk. Den här förskolan började terminen med att göra en språkinventering för att kunna 

planera en strategi för flerspråkiga barns språkutveckling utifrån antal språk och barn per 

språk. Förskolläraren väljer en bok tex. Pino med katten. Den är en pekbok som är gjort för 

små barn och som finns översatt till många språk. Boken lånades först på biblioteket på 

svenska och på andra språk som är aktuella i det här fallet. Sedan läser en flerspråkig 

pedagog boken för barn med samma språk i små grupper, fyra barn per grupp, först på 

modersmålet och sedan på svenska. Därefter sitter förskolläraren med barnen och tittar på 

filmen först på barnens modersmål och sedan på svenska. Aktiviteten görs om tills barnen 

förstår boken och förskolan når sitt mål med aktiviteten.  Detta görs om för varje språkgrupp 

enligt språkinventeringen. Till sist sa förskolläraren så här:  

[...]det är väldigt inspirerande att jobba på. Sedan om jag tycker att jag ser resultatet på språket vet jag 

inte, men jag ser att de förstår det vi exakt jobbar med. Jag tycker jag kan inte se att om barnet lär sig 

svenska bättre när vi gör så, det vet jag inte, men jag ser att de förstår det vi håller på med och det för 

mer mening för barnet och då är i alla fall stunden någonting bra. 

En annan förskollärare ger ytterligare ett exempel på en strategi i arbetet med flerspråkighet. 

Hen berättar att de har haft ett projekt där barn på en avdelning har besökt en annan förskola 

där barn bara pratar svenska. Anledning var att barn från olika kultur ska mötas och lär sig 

av andra bl.a. att flerspråkiga barn ska komma i kontakt med svensk språket genom andra 

barn i sin ålder och inte bara genom vuxna.  

Flerspråkighet som resurs 

En förskollärare säger: 

[…] om jag inte förstår det då kanske min kompis förstå det och så kan de leka det tillsammans. Att det 

kan finns flera vägar in för barn att förstå som de går genom.  

Hen menar att vi som individer har alla olika lärstrategier. En del lär sig genom att titta, 

andra genom att höra vad som berättas och det finns de som lär sig genom att prova. Barn 

har utöver dessa lärstrategier ytterligare en resurs, nämligen kompisen som talar samma 

språk.  

En annan förskollärare påpekar att resurser är olika och varierar i en grupp eftersom vi är 

individer med olika bakgrunder, samtidigt anser hen att: 
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Om man tittar på normer och värden och värdegrunden är vi alla lika mycket värda oavsett det språket 

vi talar samt att språk är en tillgång eftersom barn lär sig mycket av varandra.  

Alla respondenter är eniga om att barn lär av varandra, och att de är nyfikna på varandras 

språk och ursprung. Förskollärarna är också eniga om att barnen får prata med andra barn på 

sitt modersmål, men om barnen leker eller sitter tillsammans med andra barn som inte kan 

språket då bör barnen tala svenska. Utanförskap måste bekämpas och motarbetas av 

förskolan, anser förskollärarna.  

Förskollärarna ser flerspråkighet som en resurs av varierande grad. En av respondenterna 

ser flerspråkighet som en vital resurs  

[…] som öppnar olika dörrar och utvidgar vyer och sinnen.  

Hen har märkt att det är lättare för flerspråkiga barn att ta in och lära sig nya ämnen, vilket 

hen tror kan bero på dessa barns möjligheter att översätta ett ord från ett språk till ett annat 

och deras möjligheter att växla mellan språken. Hen påpekar att flerspråkiga barn t.ex. kan 

veta mer om egenskaper hos ett visst föremål på grund av sina kunskaper i andra språk. 

Ett annat sätt på vilket förskollärarna talar om flerspråkighet som resurs, är att de kopplar 

flerspråkighet till identitet. Ett par av respondenterna tog upp identitetsfrågan och 

understryker att barn känner en stolthet när de har en kompetens som de kan dela med sig 

till andra barn och till vuxna. De känner sig då som en egen person med egna tankar, 

egenskaper och åsikter. Barn utvecklar sin identitet genom sin relation till omvärlden. 

Förskollärarna säger utifrån egna erfarenheter med flerspråkighet att kommunikation, 

intryck och möten är identitetsskapande faktorer och är en del av barns relation till 

omvärlden. En av förskollärare utvecklar vidare vikten av barns intryck om möten med andra 

och säger: 

Barn tycker att det är roligt att de kan lära vuxna något de inte kan om deras språk, och att de kan 

kommunicera med varandra på ett språk andra inte kan dvs. som ett hemligt språk, de tycker det är 

roligt. 

Förskolläraren lyfter vidare det positiva med flerspråkigheten hos barn som t.ex. att de har 

föräldrar eller mor- och farföräldrar som kan ett språk som de andra inte kan. Språket är en 

viktig del av barns identitet, det handlar om vem barnet är och var barnet kommer ifrån. En 

av förskollärarna uttrycker det så här: 

Vi måste vända på tanken om flerspråkighet. Vi kan olika språk och kommer från olika kultur. Vi har 

en bakgrund och erfarenheter som ska tas tillvara. Vi måste lyfta känslan att vara stolta över det egna 

språket och kulturen och det vi är, och se kompetensen hos människan. 

Flerspråkighet som hinder 

Respondenterna har olika erfarenheter när det gäller betraktandet av flerspråkighet som ett 

hinder. Två av dem tycker att flerspråkighet på sikt inte är ett hinder eftersom svenskan är 

landets språk och därmed det naturliga och gemensamma språket. Men de tycker att 

flerspråkighet till att börja med kan vara ett hinder som försvårar språkutvecklingen, särskilt 

om föräldrarna inte behärskar det svenska språket. Alla förskollärarna betonar vikten av att 

vara observant på flerspråkiga barns situation på förskolan och att planera åtgärder för att 

inkludera dessa barn i samtal och aktiviteter samt att ge information till föräldrar om att det 

tar lite länge tid för flerspråkiga barn att utveckla sitt språk och att förskolan både arbetar 

och har ansvar för barnens välmående och språkutveckling. Synen på språkutvecklingen kan 
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ibland försvåra samarbetet mellan föräldrarna och förskolan. Ett annat hinder, enligt 

respondenterna utifrån sina erfarenheter, är frustrerationen som skapas hos flerspråkiga barn 

när det blir svårt för dem att komma in i leken pga. sitt språk, något som resulterar i 

utanförskap och ännu sämre språkutveckling. Lek, samspel och social kompetens är viktiga 

faktorer när det gäller barns språkutveckling. 

Förskollärarna påpekar att lärandet är individuellt och att det skiljer sig från barn till barn. 

Det här gör det svårare att ha en gemensam lösning som ska fungera på alla barn. Vissa barn 

kräver mer resurser än andra när det gäller språkutvecklingen. Vissa barn lär sig språket 

snabbt, medan andra behöver mer tid och resurs för att göra det. Men som en förskollärare 

säger att: 

 Det handlar om att vi pratar så mycket med dem och benämner allting och vad vi gör och varför vi gör 

det. 

I leksammanhang kan språknivån hos flerspråkiga barn utgöra ett hinder eftersom lek är så 

viktig för lärande och utveckling. En förskollärare berättar att sämre språknivåer kan leda 

till att barn blir bortvalda som lekkompisar 

 […] då måste lekförmågan vara så mycket högre än språknivån för att vara med, annars får barn dålig 

status i gruppen. Man ser att barn som har samma språk för en annan lek där de sammanbinder leken 

med språket. 

I en av förskolorna i den här studien finns två flerspråkiga barn som tycker om att leka med 

bilar men deras språk är inte så utvecklat och de är inte bra språkförebilder för varandra, 

enligt en av de intervjuade förskollärarna. Förskolläraren på förskolan har planerat en 

aktivitet som inkluderat alla barn i leken. Hen gjorde en ordlista på alla begrepp om bilar så 

att alla barn lär sig samma begrepp som t.ex. gaspedal, nyckel, ratt osv. hen ansåg att i det 

har fallet inte gav aktiviteten ett bra resultat för alla barn inte var intresserade av bilar. 

Analys 

Analysen av undersökningens resultat visar att de intervjuade förskollärarna har en positiv 

inställning till flerspråkighet och att deras vidareutbildningar har bidragit till detta. 

Utbildningarna har gett förskollärarna kunskaper och färdigheter om flerspråkiga barns 

språkutveckling. Skolinspektionens rapport bekräftar vikten av utbildning och menar att en 

negativ inställningen till flerspråkighet kan handla om brist på kunskap hos personalen. 

Skolinspektionens rapport uppger också att språk kan främjas beroende på vilken inställning 

personal har till sitt arbete med flerspråkighet i sina aktiviteter (2017, s.6). Utifrån 

intervjusvaren får jag uppfattningen att det är ett problem att förskollärarna inte kan flera av 

de stora invandrarspråken och att de saknar kunskap om barnens kulturer. Det är något som 

gör det svårt för dem att ta tillvara och synliggöra de språk som finns i gruppen när de 

organiserar aktiviteter. Nyfikenhet på språk är vital i arbetet med flerspråkiga barn. I denna 

studie betonar respondenterna, betydelsen av att vara nyfiken på barnens språk oavsett det 

egna modersmålet. Att lära sig ord från barnens modersmål och använda dem i dagliga 

aktiviteter skapar en gemenskap och en inkluderande språkmiljö. Jag anser att denna 

inställning att lära sig och använda olika språk i dagliga aktiviteter liknar den inställning som 

läraren hade i Young och Marys studie. I studien har forskarna uppmärksammat att läraren 
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med hjälp av transspråkande kunde stötta barns lärarande och uppfylla barns grundläggande 

behov (ref. i Cummins, 2017, s. 203–204). 

Respondenterna talar om vikten av modersmålets betydelse för inlärning av det svenska 

språket. De understryker värdet av att aktivt informera föräldrarna om hemspråkets fördelar 

och be att de i första hand använder sitt modersmål med sina barn så att de utvecklar ett 

ordförråd som är avgörande för lärandet av skolans språk. Det är viktigt att öka föräldrarnas 

medvetenhet om första språkets betydelse för barns språkutveckling. Cummins bekräftar i 

sin bok att elever som börjar förskolan med ett väl utvecklat förstaspråk har en mycket större 

sannolikhet att lyckas i skolan på andra språk än elever med svagare förstaspråk (2017, s. 

150). Men jag tolkar de intervjuade förskollärarnas svar som att samarbetet med föräldrarna 

inte är bekymmerfritt, att det finns barn som inte vill tala sitt modersmål på förskolan. 

Pedagogerna lyfter frågan med barn och föräldrar och skapar miljöer för barn att använda 

sitt modersmål utan att lyckas (se ovan under förskollärarens roll). Det är en förlust när barn 

inte använder sin flerspråkiga kompetens i vardagssituationer. 

Resultatet visar att respondenter tar till vara förskolans miljöer för att stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling. Bilder, tecken och symboler på olika språk hängs på 

väggarna i detta syfte.  Förskollärarna använder sig också av böcker båda på svenska och 

barnens hemspråk för att hjälpa barn att behålla kontakt med sitt modersmål och dess skrift. 

Alla pedagoger kan omöjligt kunna barns hemspråk men de som gör det kan läsa inlånade 

böcker båda på svenska och sitt modersmål för barnen. De ställer öppna frågar om bokens 

innehåll och begrepp på deras språk och på svenska för att hjälpa barnen att förstå vad boken 

handlar om samtidigt som barnen får ett större ordförråd. Förskollärare stöttar och vägleder 

barnen för att öka barnens förståelse för innehållsaspekten i undervisningen. Svenssons 

bekräftar detta och visar att förskolans språkmiljö är en stor del av den språkstimulans barn 

tar del av och påverkar barns språkutveckling. Svensson har sett att förskollärarnas arbetssätt 

är språkstimulerande och att det finns ett stort fokus på olika typer av stöttning. Genom att 

t.ex. interagera med barn, ställa öppna frågor, samtala om de texter, uppmuntra och upprepa 

det de säger får barnen stöttning och bekräftelse (2012, s. 30-34). Kultti kopplar barns 

språkutveckling till stöttning eftersom barn lär sig nya kunskaper genom stödstrukturer och 

konkreta modeller (Kultti, 2012, s. 30). Förskollärare nämner även andra strategier och 

stödmaterial som de ser som resurser och använder i sitt arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Appen Polygutt, QR-kod, Google Translate och Medioteket är några 

sådana. De intervjuade förskollärarna lyfter dock vissa problem i sammanhanget, att det kan 

vara svårt att hitta material för förskolan i de varierande språken, men även dialekter, något 

som gör det svårt eller omöjligt för förskolan att ge barn samma möjligheter för 

språkutveckling av både sitt modersmål och det svenska språket. Rosén och Straszers analys 

bekräftar också problematiken med brist på adekvata resurser i verksamheter (2018, s. 168–

169). 

Den språkmiljö som beskrivs av förskollärarna i studien anser jag tyder på att det finns 

inslag av ett transspråkande förhållningssätt i förskolornas verksamhet. Exempelvis berättar 

flera förskollärare att de arbetar med ord, böcker och sagor på ett sätt där barnen har 

möjlighet att använda hela sin språkliga repertoar. En förskollärare säger också att hen lagt 

märke till att flerspråkighet kan hjälpa barnen till ökad förståelse för egenskaper hos olika 

föremål eftersom de har mer än ett språk att tillgå. Detta kan tolkas som att de betraktar alla 
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språk som resurser i lärandet. Baker menar att transspråkande är ett viktigt verktyg och en 

resurs som ger barn möjligheter och mod att använda ett nytt språk vid sidan av hemspråket. 

Vidare anser Baker att transspråkande handlar om kommunikation och möjlighet att använda 

flera språk för att stimulera barns kommunikation och språkförmåga på ett effektivt sätt, och 

att transpråkande undervisningssätt bidrar till att elever ökar sina kunskaper i det svagare 

språket (ref. i Garcia & Wei, 2018, s. 42 och 97).  

Resultatet av de intervjuade förskollärarna visar att de flesta ser positivt på flerspråkighet. 

Resurserna är många men den viktiga utmaningen är att hitta och använda sig av dessa 

resurser i det dagliga arbetet på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Men det finns förstås 

hinder och ett viktigt sådant enligt förskollärarna är saknandet av en stark språkförebild. Jag 

ser att förskollärarna ibland har svårt att ge ett tydligt svar på frågorna om resurs och hinder, 

de bekräftar att det saknas kunskap, och att det är ett svårt ämne och ibland vet de helt enkelt 

inte riktigt hur de ska arbeta med flerspråkiga barn. De betonar att barns flerspråkighet inte 

är ett hinder i sig, men att det tar tid för barn att utveckla sitt modersmål och skolspråket. 

Det finns ibland stora krav på flerspråkiga barn dels från föräldrarna som vill att deras barn 

lär sig svenska lika snabbat som hemspråket, dels från vissa pedagoger och myndigheter. 

Barn blandar språken i början men till slut lär de sig hemspråket och svenska parallellt. 

Svensson skriver att det inte kan krävas av flerspråkiga barn att de ska ha ett lika utvecklat 

ordförråd på svenska som de barn som har svenska som modersmål. Hon menar vidare att 

det tar ungefär fem till tio år att lära sig ett nytt språk för barn som redan hunnit utveckla sitt 

modersmål när andraspråksinlärningen börjar (2012, s.35). 

Respondenterna säger att de använder sig av olika språk i samlingar dels för att stötta 

barns kommunikation både med andra barn och med pedagoger, dels för att förstärka dessa 

barns självkänsla och stolthet. Kultti understryker detta också i sin studie och påpekar att 

pedagogernas roll är betydelsefull för språk och kommunikationsutveckling (Kultti, 2012, 

s.15). Kultti skriver också att: 

det som viktigt att yngre, flerspråkiga barn erbjuds möjligheter att delta i aktiviteter där stöttning 

används på ett medvetet pedagogiskt sätt (2012, s.180). 

Studiens resultat visar att respondenterna har skapat små barngrupper med samma eller 

blandade modersmål i förskolan i syfte att öka barnens sociala och kulturella kompetens 

samtidigt som barnen får möjlighet att öva på sitt hemspråk. Förskollärarna har använt sig 

av olika tjänster bl.a. Polyglott och Medioteket som gör det möjligt för barn att lyssna till 

sagor och se på filmer på deras hemspråk tillsammans med andra barn. Detta kan i sin tur 

kopplas till Kulttis studie som visar att gemensamma aktiviteter ger goda förutsättningar för 

interaktionen mellan barn och förskollärare, något som gynnar barns språkutveckling. Kultti 

skriver också att det sociala samspelet mellan barn, pedagoger och artefakter bidrar till 

barnens delaktighet (2012, s. 27, 176 och 180). De intervjuade förskollärarna försöker göra 

barnen delaktiga genom att skapa små grupper och använda artefakter som appar. 

Ett par av respondenterna kommentarer att deras roll som förskollärare inte handlar bara 

om att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling, utan också om bekräftelsen av dessa 

barns kultur och identitetsutveckling. Det var intressant för mig eftersom det skilde sig från 

vad de övriga respondenternas har berättat om strategier och redskap i arbetet med de 

flerspråkiga barnens utveckling, som var snarlika (se ovan under flerspråkighet som resurs). 

De anser att barn har rätt att känna hela sitt jag och att kunna uttrycka sin identitet. Barn är 
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uppmärksamma på bemötandet i förskolan och ser när deras hemkultur synliggörs. Att 

värdera och bekräfta barns erfarenheter stärker deras identitet. En förskollärare betonar 

vidare att barns inställning till förskolan kan påverkas och att det är avgörande för barns 

självkänsla och lärande. James belyser barns förhållningssätt till skolan, att det är väsentligt 

för deras språkutveckling och identitetsskapande (ref. i Cummins, 2017, s. 17). 

Men det största ansvaret för barns språkutveckling ligger på förskolan. Barns självkänsla 

och identitet ska stärkas med hjälp av bl.a. transspråkande undervisningssätt som möjliggör 

användningen av alla språkliga kunskaper som resurser vid inlärning (Paulsrund, Roén, 

Strazer & Wedin, 2018, s. 16 och 18). Cummins menar att pedagogers inställning till 

flerspråkighet är också väsentlig. Ett positiv förhållningssätt till läs och skrivengagemang 

kan bl.a. utvidga barns intellektuella, känslomässiga och kulturella horisonter. Modersmål 

ska bekräftas eftersom det är en viktig del av barns identitet, det hjälper barn att skapa 

mening och bygga relationer i förskolan och utanför. Pedagoger ska främja förändringar av 

barnens identitet och fokusera på att utbilda hela barnet (2017, s. 212–214). 
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Resultat och analys för delstudie två 

Nedan redovisas resultat och analys för delstudie två. Först redovisas resultaten för hela 

delstudien utifrån teman, därefter följer en analys.  

Bakgrundsinformation 

Respondenterna har varit förskollärare mellan tre månader och 21 år. Alla respondenterna 

uppger att de har svenska som modersmål och att de kan prata engelska. Några säger även 

att de har vissa kunskaper i andra språk som tyska, franska eller spanska och att de genom 

sitt arbete lärt sig ord på språk som talas av barnen och deras familjer. Två av förskollärarna 

har deltagit i fortbildning om flerspråkighet och arbete med flerspråkiga barn.  

Förskollärare A och förskollärare B arbetar på en förskola där en stor del av föräldrarna 

är gästforskare från olika europeiska och utomeuropeiska länder. Dessa föräldrar använder 

vanligtvis engelska i sitt dagliga arbete. Förskollärare C arbetar på en förskola där 

majoriteten av föräldrarna har svenska som modersmål. Hen är ansvarspedagog för ett barn 

vars föräldrar kommer från ett annat europeiskt land. Förskollärare D arbetar på en förskola 

där större delen av föräldrarna har andra modersmål än svenska. Föräldrarna pratar både 

europeiska och utomeuropeiska språk och deras kunskaper i svenska är varierande.  

Resultat 

Redskap och strategier vid samverkan med flerspråkiga föräldrar 

De intervjuade förskollärarna berättar om en rad olika verbala och icke-verbala strategier 

som de använder sig av vid föräldrasamverkan när inte enbart svenska fungerar som 

kommunikationsmedel. 

När det gäller verbala strategier uppger respondenterna att de kommunicerar på engelska 

och andra språk som de kan. De säger också att det är vanligt förekommande att de tar hjälp 

av kollegor som kan ett språk som föräldrarna kan. Förskollärarna säger t.ex.: 

[…] det finns ju alla valmöjligheter när det gäller hur man kommunicerar. Jag tycker att det är viktigt 

att vara öppen bara med att det finns ju alternativ. Det finns ingen som står här och säger att på den här 

förskolan pratar vi svenska, för det gör vi inte. Bland annat pratar vi svenska, främst, och vi har goda 

svenskkunskaper det har vi, jamen ett av våra viktigaste uppdrag att ge till barnen, men också att vi tittar 

på världen och att vi alla är flerspråkiga. (Förskollärare B)  

[…] kan mamman jättebra svenska. Pappan har svårare så han pratar, blandar engelska, [namn på 

modersmålet] och svenska när han pratar med mig. Och nu hade jag utvecklingssamtal med båda 

föräldrarna och då pratade ju jag på och mamman kollade hela tiden om han förstod och sådär och ibland 

så tog hon det på [namn på modersmålet]. […] Men han hämtar på förskolan och dagar när det bara är 

han som så gör vi oss ändå förstådda. (Förskollärare C) 

[…] är det ett språk som vi har pedagoger här så använder vi oss väldigt mycket av dem […] vi brukar 

försöka prata på svenska eller engelska om de förstår det lättare, för det kan vi de flesta av oss. Men 
känner vi att nej, det här är för svårt […] så finns det kollegor som kan språket då antingen tar jag med 
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mig föräldrarna dit eller så går jag och hämtar personalen och lånar den en stund. […]. (Förskollärare 

D)  

En respondent säger att hen uppmanar föräldrarna att maila om det är något de tycker är svårt 

att förstå muntligt och hellre vill ha det i skrift. Hen kan också försöka boka in ett ostört 

samtal för att prata om saker som är svåra att förmedla i den dagliga kontakten. 

Förskollärarna berättar slutligen att de ibland tar hjälp utifrån. Två av förskollärarna 

nämner att de använder tolk vid formella samtal och möten om de upplever att det är svårt 

att kommunicera med föräldrarna med hjälp av de språkliga resurser som finns tillgängliga 

på förskolan. En respondent säger samtidigt att det kan vara svårt att få tag på tolkar på vissa 

språk och att tolkarna inte finns tillgängliga för den vardagliga kontakten. Hen berättar också 

att hen i några fall fått hjälp av modersmålsenheten vid inskolning av helt nyanlända barn. I 

dessa fall har föräldrarna inte kunnat någon svenska och inte känt till hur förskolan fungerar, 

vilket gjort att de behövt mer information än andra föräldrar.  

När det gäller icke-verbala strategier berättar respondenterna att de använder sig av foton, 

bildstödsbilder och andra bilder. De kan även visa konkreta objekt, t.ex. regnkläder, eller 

använda kroppsspråk, t.ex. peka på något. Internet nämns som ett hjälpmedel både för att 

översätta och visa saker. Förskollärare D säger: 

[…] på min förra förskola så hade vi som ett häfte där vi kunde visa kläderna med bilder […]. 

Galonkläder t.ex. är någonting som är väldigt ovanligt hos många och det är inte det lättaste att förklara. 

Varför föräldrasamverkan anses viktigt 

Intervjusvaren pekar på olika funktioner som samverkan kan ha. Förskollärarna uppger att 

en god föräldrakontakt kan påverka både barnens trygghet och trivsel och deras lärande och 

utveckling positivt. De anser också att föräldrarna har rätt att få information som de förstår.  

Med avseende på trygghet och trivsel säger Förskollärare B: 

[…] när det gäller inskolning så handlar det ju om att ge ett förtroende till föräldern. Har man det 

förtroendet så går ju allting superbra för barnet sen. 

Respondenterna säger även att de kan ta hjälp av föräldrarna för att lära sig några ord på 

barnets språk, då detta kan bidra till att de får en god kontakt med barnet. En annan 

respondent menar att det ibland kan behövas extra många möten med flerspråkiga föräldrar. 

Hen säger:  

[…] det är ju för barnens bästa som vi gör det och då måste vi ha den här kommunikationen med 

varandra.  (Förskollärare D)                                                                                                                                                                                                                                                                            

Angående barnens lärande och utveckling berättar de intervjuade förskollärarna att de vill 

förmedla till föräldrarna hur förskolan fungerar och hur de arbetar med barnens lärande och 

språkutveckling i verksamheten. Föräldrar är ofta intresserade av hur det går för barnen med 

svenskan, förskollärare B säger:  

[…] det som föräldrarna kanske kan uppleva det är att de inte har tillgång lika mycket till barnens 

svenska. […] Så hur god svenska kan mitt barn egentligen? Det vill de veta […]. 

En förskollärare berättar att hen förbereder sig extra för utvecklingssamtal där hen behöver 

använda engelska, eftersom hen tycker att det är viktigt att föräldrarna förstår vad som 

händer på förskolan. Hen säger:  
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Om det är att jag ska ha ett utvecklingssamtal så är jag kanske osäker på engelskan och så tar jag alltid 

hjälp av en kollega så att jag kan känna mig trygg med den och så att föräldrarna kan känna sig trygga 

och får ställa frågor och förstå liksom hur sitt barn lär sig här och så […] Att man uppmärksammar dem 

på att de faktiskt kan vara med och påverka. Att man bjuder in föräldrarna […]. (Förskollärare A) 

Förskollärarna beskriver också hur de utbyter tips med föräldrarna kring arbetet med barnens 

språkutveckling. En respondent uppger att hen ger föräldrarna tips på hur de kan arbeta med 

barnens språk hemma och att hen också får tips från föräldrarna. Hen säger: 

 […] det behöver vi kunna ta tid till att göra för det är för barnen vi är här och då behöver vi föräldrarna 

med oss […]. (Förskollärare D).  

En annan respondent berättar att hen pratar med föräldrarna om vad de gör på förskolan, så 

att de t.ex. kan läsa samma böcker på modersmålet. Hen frågar också föräldrarna om saker 

de gör hemma som kan komma till nytta i förskolans verksamhet.  

Respondenterna beskriver att de får information om barnens språk och kunskap om 

barnens hemförhållanden och kulturella bakgrund i samband med inskolningen och de 

samtal de har med föräldrarna i anslutning till den. Även utvecklingssamtal tas upp som en 

möjlighet till informationsinhämtning och diskussioner kring barnens språkutveckling. En 

förskollärare beskriver en blankett som används för att pedagogerna ska få en bild av hur 

barnens språkliga situation ser ut:  

[…] sen finns det en sida som är inriktad på barnet och den består av några cirklar där man ska färglägga 

utifrån hur mycket man använder de olika språken som finns i familjen. […] Och då är det t.ex. såhär 

TV, media och ja tidningar eller sådant står det i en bubbla och då ska man fylla i, ja men säg att barnet 

har tre språk i familjen, hur mycket tittar de och så på svenska, hur mycket är det på makedonska eller 

hur mycket är det på kroatiska […] och då blir det också verkligen tydligt när man gör de här bubblorna 

att det finns ett språk, men det används inte så mycket och då är det bra att veta, nämen så barnet kanske 

inte förstår det här språket så mycket som man skulle kunna tro […]. (Förskollärare D)  

En annan respondent menar att det är viktigt att få kännedom om föräldrarnas inställning till 

att barnets olika språk används på förskolan:  

[…] att man alltid kollar av med föräldrarna och barnen hur de känner för det. Det kanske finns föräldrar 

som inte alls känner sig trygga med att föra vidare det och kanske inte vill det […]. (Förskollärare A) 

Åsikten att det är föräldrarnas rättighet att få information som de kan förstå uttrycks också 

i intervjuerna: 

Ja, för det första så brukar jag fråga vad de föredrar om vi ska prata svenska eller engelska […] om de 

vill ha information på engelska så brukar jag skicka separata mail till de föräldrarna så att de får det på 

engelska också. Det känner jag dels binder det relationen men också tycker jag att det är en service vi 

är skyldiga att ge […]. (Förskollärare B) 

Samverkansrelationen mellan flerspråkiga föräldrar och förskollärare  

De intervjuade förskollärarna berättar hur flerspråkiga föräldrar och deras kunskaper 

används som resurser i verksamheten. De berättar också om situationer där det kan uppstå 

utmaningar i samverkansrelationen.  

Ett par av förskollärarna berättar att de varit med om enstaka gånger då föräldrar använts 

som resurser i verksamheten genom att de bjudits in till förskolan och berättat som sitt 

hemland för barn och pedagoger. Det vanligaste sättet att använda föräldrarnas kunskaper 

verkar dock vara att förskollärarna tar hjälp av föräldrarna för att lära sig saker eller få 

tillgång till information. Det kan handla om att fråga vad saker heter på olika språk eller att 
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föräldrarna bidrar med information om t.ex. traditioner. Föräldrarna kan även tipsa om 

sånger, böcker eller filmklipp. Förskollärarna säger att de använder det föräldrarna bidrar 

med både arbetet med hela barngruppen t.ex. i samlingar och för att arbeta med enskilda 

barn. Förskollärarna säger t.ex.: 

 […] Och då är det jätteviktigt att vi kan kommunicera med föräldrarna och få hjälp därifrån med, nämen 

skulle du kunna skriva ner hur man säger hej till sångsamlingen, vi sjunger det, så att vi kan hälsa på 

olika språk […]. (Förskollärare D) 

[…] jag försöker ta del av deras språk och kultur genom att samtala med dem. Och sen blir det ju den 
här [nationalitet] som jag har mest ganska nära kontakt med, de berättar ju ofta om deras traditioner som 

är speciella och så pratar vi om det med de andra barnen å. Ja, har de någon [nationalitet] bok eller 

någon [nationalitet] sång eller någonting så delar de med sig av det. (Förskollärare C) 

[…] brukar jag be dem vid samtal och så att de kan skicka en länk på min mail på någon saga eller sång 

på deras språk på YouTube eller UR eller liknande. Sånt som de brukar sjunga eller prata om hemma, 

så att jag kan använda det i verksamheten med barnen sen […]. (Förskollärare D) 

Respondenterna verkar vara eniga om att föräldrarna vanligtvis reagerar positivt på att 

deras kunskaper och förslag efterfrågas. Detta kan exemplifieras med följande citat: 

[…] du kan inte Google translata [namn på språk] för det är ett sådant litet språk. Då har vi pratat med 

en förälder som talar det här språket så fick han skriva ner fonetiskt hur man säger saker och han har ju 

blivit superglad just för att det är ett sådant litet språk, det är ju jätteviktigt för dem att det får leva vidare. 

(Förskollärare B) 

[…] Jag tror aldrig jag har träffat på en förälder som bara nej jag vill inte hjälpa till, de blir 

jätteintresserade och bara jaha, men okej, jamen vad ska ni göra med den då eller amen absolut […]. 

(Förskollärare D) 

De intervjuade förskollärarna har i varierande grad stött på situationer där språkliga 

svårigheter blivit ett hinder eller en utmaning i kontakten mellan pedagoger och flerspråkiga 

föräldrar. Respondenterna berättar om situationer när det varit svårt, om att pedagogerna på 

förskolan hanterar svårigheterna på olika sätt och om brist på tolkar. De säger t.ex.: 

Alltså, en utmaning är ju absolut om de inte förstår vad vi säger och vi inte kan förstå vad de säger just 

i den dagliga kontakten, det är en utmaning. Så får man ju som sagt lära sig olika strategier för att 

försöka komma över den utmaningen. Men jag tror inte tyvärr att alla har orken alla gånger att försöka 

lägga ner på att få fram det man vill säga […] men jag har många kollegor som känner att det är jobbigt 

när de som sagt inte förstår någon svenska alls eller väldigt lite och vi inte har språkresurserna här. 

(Förskollärare D).   

Jag skulle vilja påstå att alla mina kollegor kan andra språk än svenska, men de kanske inte är så himla 

duktiga på å nyttja språkkunskaper de faktiskt har. (Förskollärare B) 

[…] det är inte jättelätt att få tolkar och i den vardagliga kontakten så kan du ju aldrig ha en tolk […] 

sen är det inte alla språk som det finns tolk på […] (Förskollärare D) 

[…] man får det att funka, man får liksom inte se dem som ett hinder utan man får de det som en 

möjlighet. Absolut, man får hitta andra vägar. (Förskollärare A) 

Ett par respondenter pratar om att det, förutom språkliga svårigheter, kan finnas andra 

utmaningar för samarbete och kommunikation i mötet med flerspråkiga föräldrar. Det kan 

handla om kulturella skillnader och om att det kan vara svårt att avgöra om ett problem beror 

på språksvårigheter eller har andra orsaker. Några intervjusvar som beskriver sådana 

svårigheter följer här:  

[…] att få dem att förstå sådana saker, att i Sverige så är vi ute oavsett vilket väder det är och att man 
behöver bra kläder till det för att inte frysa. Det är en jättestor sak för oss att prata med just nyanlända 

om. Men även de som har bott här länge kan fortfarande känna så här att vi inte går ut i det här vädret 

[…] jag tycker också att man kan tipsa om att man inte behöver köpa allting nytt heller, det finns ju 
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jättemycket bra loppisar och sådana här saker. Många kanske inte har det jättebra ställt vad det gäller 

ekonomiskt […] (Förskollärare D) 

En utmaning, jamen det är att det kan bli kulturkrockar. Jag tänker på så enkla saker som kläder. […] 

många [nationalitet] familjer jag har träffat på de klär sig extremt med extremt mycket kläder så det 

blir, och det är väldigt viktigt för dem att de blir liksom upprörda […] ja, praktiska grejer, ja så att det 

kan vara så kultur, men när det gäller språket så är det väl inga eller jag har inte stött på så mycket 

problem i alla fall. (Förskollärare C) 

[…] orosanmälningar eller liknande saker är ju jättesvårt att ta ställning till när man inte vet om det är 

för att de inte förstår eller om det är för att de inte kan ge dem det de behöver eller vad det är som är 

bakgrund […]. (Förskollärare D) 

Analys 

Redskap och strategier vid samverkan med flerspråkiga föräldrar 

Alla respondenter verkar anse att det finns samverkanssituationer där det är otillräckligt att 

enbart kommunicera på svenska. De beskriver att de själva och föräldrarna därför använder 

många olika både verbala och icke-verbala uttryckssätt för att kommunicera med varandra. 

Detta skulle kunna tolkas som att förskollärarna har ett transspråkande förhållningssätt i 

mötet med flerspråkiga föräldrar. Enligt Svensson innebär transspråkande att människor tar 

hjälp av alla sina språkliga resurser för att prata med varandra (2018, s. 1). Baker menar att 

kommunikation kan bli mer effektiv om olika språk integreras genom transspråkande och att 

ett transspråkande förhållningssätt bland pedagoger kan vara en resurs i kontakten med 

elevers anhöriga (ref. i García & Wei, 2018, s. 42 och 97). Jag uppfattar att det är viktigare 

för de intervjuade förskollärarna att de och föräldrarna förstår varandra, än på vilket sätt de 

kommunicerar. De använder därför hela sin, personalgruppens och föräldrarnas språkliga 

repertoar i kombination med bilder, kroppsspråk och digital teknik för att skapa en så effektiv 

kommunikation som möjligt.  

García och Wei uppger att en enspråkighetsnorm är vanligt förekommande inom 

skolverksamhet (2018, s. 74-75). Denna norm innebär att enspråkighet ses som det normala 

och att personer som talar flera språk inte bör blanda dessa (Paulsrud, Rosén, Straszer & 

Wedin, 2018, s. 17-18). De intervjuade förskollärarna beskriver att de och föräldrarna 

blandar olika språk och andra kommunikativa medel för att göra sig förstådda. Detta anser 

jag kan tolkas som att förskollärarna frångår enspråkighetsnormen i kontakten med 

flerspråkiga föräldrar. Samtidigt nämner några av de intervjuade förskollärarna att det finns 

olika syn på samverkan med flerspråkiga föräldrar inom arbetslaget. En menar att alla 

pedagoger inte orkar lägga ner lika mycket tid och energi på att det ska fungera. En annan 

säger att hen tycker att det finns kollegor som inte utnyttjar de språkliga kunskaper de har. 

Jag tolkar dessa uttalanden som tecken på att den flerspråkighetsnorm och de transspråkande 

praktiker som de intervjuade förskollärarna beskriver förekommer i kombination med andra 

förhållningssätt till samverkan. Förskollärare B säger uttryckligen att svenska kan betraktas 

som ett av förskolans språk och att hen anser att alla människor är flerspråkiga. Då denna 

delstudie undersöker föräldrasamverkan, går det trots detta uttalande inte att säga något om 

huruvida enspråkighetsnormen råder inom andra områden i de aktuella förskolornas 

verksamhet eller inte.  
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Pedagogerna i Enös forskning uppger att de försöker anpassa sitt språk så att de uttrycker 

sig på ett sätt som de tror matchar föräldrarnas sätt att prata. En orsak till att de anpassar 

språket är att de vill att föräldrarna ska förstå vad de säger (2013, s. 43). Förskollärarna i 

denna studie motiverar också sina kommunikativa anpassningar med att de vill att 

föräldrarna ska förstå dem. Lee uppger att en av flera orsaker till att flerspråkiga föräldrar 

väljer att inte aktivt delta i olika former av samverkan är att de upplever att de inte förstår 

vad som sägs (2005, s. 307). De intervjuade förskollärarna verkar arbeta för att överbrygga 

språkliga hinder för samverkan.  

Varför föräldrasamverkan anses viktigt 

Forskning har visat att både personal och föräldrar anser att barns trygghet och lärande är 

förskolans viktigaste uppdrag (Persson & Tallberg Broman, 2017, s. 197; Sandell & Nyrén, 

2013, s. 232). De intervjuade förskollärarnas uppger att de ser förföräldrasamverkan som 

något som kan underlätta arbetet inom dessa områden. De säger t.ex. att barnen blir tryggare 

på förskolan om relationen till föräldrarna är god och att de inhämtar information som kan 

vara till hjälp i arbetet med barnens språkutveckling från föräldrarna. De informerar också 

föräldrarna om barnens utveckling.  

Tallberg Broman menar att samverkan ofta ses som ett medel för barns lärande och att 

demokratiaspekterna därmed hamnat i bakgrunden (2009, s. 233-234). De intervjuade 

förskollärarna ser samverkan som viktig i förhållande till barnens språkliga lärande. 

Samtidigt uppfattar jag att även ett demokratitema träder fram i ett par av intervjuerna. 

Förskollärarna anser att föräldrarna har rätt till information som de förstår och att det därför 

är deras skyldighet att ge sådan information. Förskollärare A berättar att hen förbereder sig 

extra noga för att kunna hålla utvecklingssamtal på engelska och förskollärare B uppger att 

hen skickar ut separata mail på engelska eftersom hen tycker att det är en service som 

förskolan är skyldig att ge. Dessa förskollärare arbetar på en förskola där många av de 

flerspråkiga föräldrarna är gästforskare och därmed skulle kunna anses som relativt 

resursstarka. Tallberg Broman menar att resursstarka föräldrar ofta kräver att få utöva sina 

demokratiska rättigheter (2009, s. 230). Kanske är detta en anledning till att 

demokratiaspekten framträder som ett tema i just dessa intervjuer.  

Samverkansrelationen mellan flerspråkiga föräldrar och förskollärare  

Karlsson beskriver två vanliga sätt att se på samverkansrelationen mellan föräldrar och 

förskollärare i den dagliga verksamheten. Samverkan kan ses som en relation antingen 

mellan jämlika samarbetspartners eller mellan amatörer och experter (2006, s. 36-37).  Jag 

anser att båda synsätten framträder i intervjumaterialet. När förskollärarna pratar om 

föräldrarna som resurser berättar de hur de utbyter information med föräldrarna som båda 

parter kan ha nytta av, vilket jag tolkar som ett sätt att beskriva en jämlik relation. Karlsson 

skriver att denna typ av samverkansbeskrivning ofta döljer maktförhållanden. T.ex. sker 

samverkan vanligtvis på förskolans villkor, vilket gör samverkansrelationen mindre jämlik 

än den beskrivs (2006, s. 36-37). Enö ser att pedagogerna i hennes studier vill skapa jämlika 

relationer, men att de trots denna vilja ofta bidrar till att hierarkier reproduceras (2013, s. 

56). De intervjuade förskollärarna beskriver att det är de som tar initiativ till att fråga 
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föräldrarna om information som de anser sig behöva i arbetet med barnen, vilket kan tolkas 

som ett tecken på att det är förskollärarna som bestämmer villkoren för samverkan. Detta 

kan ses som en form av maktutövande och något som gör att relationen blir mindre jämlik 

än den beskrivs. Samtidigt framställer förskollärarna samverkan som ett informationsutbyte, 

vilket tyder på att de, liksom pedagogerna i Enös material, är intresserade av att ha en 

tvåvägskommunikation.  

När förskollärarna berättar om de utmaningar de stöter på i kommunikationen med 

föräldrarna, uppfattar jag att de framställer sig som experter i relation till amatörer. 

Förskollärarna menar t.ex. att de kan behöva berätta för föräldrarna vilka kläder som är 

lämpliga på förskolan och hur det går att få tag på billiga kläder. Ett annat exempel är när 

Förskollärare D berättar om hur nyanlända föräldrar behöver mycket information om hur 

förskolan fungerar. Förskollärare D berättar också att flerspråkiga föräldrar kan göra att hen 

blir osäker i sin expertroll. Hen uppger att hen ibland inte vet om hen ska tolka föräldrars 

beteende som oförmåga i föräldraskapet eller språksvårigheter. Enö beskriver att 

pedagogerna i hennes forskning i vissa fall utgick från ett bristperspektiv när de talade om 

flerspråkiga föräldrar, även om de hade intentionen att relatera till föräldrarna på ett 

jämbördigt sätt (2013, s. 45 och 56). De nämnda exemplen där förskollärarna tar en roll som 

experter skulle kunna tolkas som att förskollärarna ser en brist hos föräldrarna som de tycker 

sig behöva korrigera för barnens bästa. Tallberg Broman menar att förskollärare oftare tar 

rollen som experter i kontakt med resurssvaga föräldrar än i kontakt med resursstarka 

föräldrar (2013, s.35). Detta mönster kan till viss del ses även i mitt material. Det 

förekommer beskrivningar av att förskollärarna känner behov av att informera föräldrarna 

om olika saker på alla de aktuella förskolorna. Dock tar denna typ av utsagor störst plats i 

intervjun med förskolläraren på den förskola där föräldrarna kan antas vara resurssvagast.  

Karlsson menar att samverkansrelationer inte behöver vara statiska utan kan se ut på olika 

sätt vid olika tidpunkter (2006, s. 264). Detta kan var en förklaring till att förskollärarna 

beskriver samverkansrelationerna till föräldrarna på olika sätt. Ett exempel är att de ibland 

uppfattar sig som experter, t.ex. på vad barn behöver, ibland uppfattar föräldrarna som 

experter, t.ex. på sitt modersmål.  

När de intervjuade förskollärarna pratar om svårigheter i samarbete med flerspråkiga 

föräldrar nämner de både språkrelaterade svårigheter och kulturkrockar. Båda dessa teman 

finns angivna som orsaker till att föräldrar väljer bort samverkansaktiviteter i Lees studie 

(2005, s. 306-307). När Rosén och Straszer analyserade texter i förskolepedagogiska 

tidskrifter såg de att svårigheter i arbetet med flerspråkiga barn sällan beskrevs som problem. 

Vanligtvis beskrevs svårigheterna som utmaningar som det finns möjligheter att övervinna 

(2018, s. 166). I intervjusvaren i denna studie finns detta berättarmönster också representerat. 

Flera av de intervjuade förskollärarna beskriver att det kan uppstå svårigheter i 

kommunikation med flerspråkiga föräldrar. Därefter berättar de ofta hur dessa svårigheter 

kan övervinnas eller påpekar att det är deras ansvar att få kommunikationen att fungera, trots 

de utmaningar som finns. Även pedagogerna som Enö intervjuat hade inställningen att det 

var deras ansvar att få till en fungerande samverkan (2013, s. 44).  

I Ljunggrens studie av ett projekt där föräldrar bidrog till att skapa en flerspråkig 

förskolemiljö framkom bland annat att samarbetet hade positiva konsekvenser för kontakten 

mellan föräldrarna och pedagogerna och att föräldrarnas förståelse för verksamheten ökade 
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(2016, s. 609-611). Förskollärarna i denna studie har inte gjort lika omfattande projekt 

tillsammans med föräldrarna som förskollärarna i Ljunggrens studie. Det finns dock några 

utsagor som jag anser tyder på att även mindre samarbeten har potential att leda till en god 

kontakt och att föräldrarna får mer insikt i förskolans arbete. En av de intervjuade 

förskollärarna talar om att t.ex. en förfrågan om hjälp att översätta något kan leda till att 

föräldrarna ställer frågor om verksamheten. De intervjuade förskollärarna har också 

erfarenheten att föräldrarna ofta blir glada av att bli tillfrågade och att de gärna bidrar.  
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Diskussion och konklusion 

Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolan kan främja flerspråkighet och samverkan 

med flerspråkiga föräldrar. Studien består av två delstudier. Frågeställningarna i delstudie 

ett är hur förskollärare ser på sin roll i barnens språkutveckling och vilka redskap och 

strategier de använder i arbetet med flerspråkighet. Frågeställningarna i delstudie två är hur 

förskollärare ser på samverkan med föräldrar i arbetet med flerspråkighet och vilka redskap 

och strategier de använder i arbetet för samverkan med flerspråkiga föräldrar.  
Det står i läroplanen för förskolan att barn med annat modersmål än svenska ska få 

utveckla alla sina språk och sin kulturella identitet i förskolan (Lpfö 98, rev. 2018, s. 9 och 

14). Delstudie ett visar att förskollärare arbetar aktivt för att nå dessa mål genom de 

aktiviteter de genomför på förskolan. Hur läroplanen tolkas kan skilja sig lokalt inom 

kommuner, mellan kommuner, inom regioner och mellan kommuner och större 

myndigheter. Detta kan leda till att barn inte får samma stöd och att det stöd som de erbjuds 

varierar beroende på vilken förskola de är inskrivna i. I styrdokumenten framgår inte att barn 

i förskolan har rätt till att få språkstimulering med hjälp av en modersmålspedagog. Detta 

gör att modersmålsstöd inte erbjuds överallt. Förskollärarna i delstudie ett beskriver att de 

försöker arbeta språkstödjande för barn med annat modersmål än svenska, men att det finns 

svårigheter i detta arbete som t.ex. när ingen i personalen talar barnets språk. I vissa fall 

saknas kunskap om barnens språk och kulturer i personalgruppen. 

Förskolans läroplan kopplar samman barnens lärande och utveckling med 

föräldrasamverkan genom att det står i läroplanen att förskolan behöver samarbeta med 

föräldrarna för att barnen ska kunna utvecklas optimalt (Lpfö 98, rev. 2018, s. 17). Delstudie 

två visar att de intervjuade förskollärarna på olika sätt försöker skapa ett fungerande 

samarbete med flerspråkiga föräldrar. Dock finns det även utmaningar i samband med detta 

läroplansmål, som t.ex. kulturella skillnader och språkförbistring. Detta gör att arbete blir 

resurskrävande, eftersom det t.ex. kan behövas goda kunskaper i engelska, tid till att utforma 

olika typer av information eller att hitta fungerande kommunikationsvägar. En annan typ av 

utmaning hänger samman med den maktposition som rollen som förskollärare för med sig. 

Forskning har visat att även förskollärare som försöker skapa goda relationer med 

föräldrarna vanligtvis förväntar sig att föräldrarna ska vilja samverka på förskolans villkor 

och har svårigheter att lyssna till föräldrarna på ett lyhört sätt (Enö, 2013, s. 56; Karlsson, 

2006, s. 36-37). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet visar delstudie ett att de intervjuade förskollärarna 

arbetade med att stötta barns språkutveckling i olika sociala sammanhang som samling, 

högläsning och lek. På detta sätt försöker de skapa en utmanade social språkmiljö för barnen 

utifrån de resurser som finns tillgängliga i verksamheten. Skaremyr skriver i sin avhandling 

om tidigare forskning som visat att lärare som inhämtar kunskap om elevernas kulturella och 

språkliga bakgrund har goda förutsättningar att tillgodose elevernas behov och gynna deras 

lärande. Välinformerade pedagoger har goda möjligheter att skapa en språkutvecklande 
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lärandemiljö (2014, s. 21-22). För att kunna skapa en utmanande social språkmiljö på 

förskolan måste pedagogerna vara intresserade av och nyfikna på vad barnen gör hemma 

och deras språk. I vår studie säger förskollärarna att de försöker få sådan information från 

barn och föräldrar så att de t.ex. kan hitta passande digitala verktyg.  

Det finns exempel på transspråkande praktiker i båda delstudier. I delstudie ett beskriver 

förskollärarna att de t.ex. arbetar med högläsning genom att kombinera fysiska böcker och 

digitala verktyg för att kunna utnyttja och stimulera barnens alla språk. I delstudie två 

beskriver förskollärarna att de använde olika språk och andra kommunikationsmedel för att 

uppnå en effektiv samverkan med flerspråkiga föräldrar. Vår slutsats är att transspråkande 

förhållningssätt förekommer i verksamheten, men att vi inte kan uttala oss om detta är något 

som sker kontinuerligt eller något som bara sker vid vissa tillfällen eller används av vissa 

personer. Majoriteten av de intervjuade förskollärarna uttryckte ett stort intresse för 

flerspråkighet och hade även vidareutbildning inom området. Detta kan ha påverkat deras 

arbetssätt och vad de valde att berätta i intervjuerna, vilket gör att vi endast har en begränsad 

bild av vad som sker i verksamheten i stort.  

Konklusion 

Studiens resultat visar att de intervjuade förskollärarna anser att de har ett stort ansvar för 

barnens språkutveckling och att de bör ta en aktiv roll för att skapa ett språkutvecklande 

arbete. Förskollärarna i delstudie ett uppger att de använder en rad redskap i detta arbetet, 

t.ex. digitala verktyg, sociala aktiviteter och böcker. De beskriver också att de använder alla 

språkliga resurser som finns tillgängliga på förskolan och att de även utökar detta med hjälp 

av digitala resurser. Förskollärarna i delstudie två anser att föräldrasamverkan är viktig för 

barnens trivsel och lärande, men också för föräldrarnas rätt till information. 

Samverkansrelationen beskrivs både som ett relativt jämbördigt informationsutbyte och som 

relationen mellan experter och amatörer. Förskollärarna i delstudie två uppger att de 

använder alla språkliga och andra kommunikativa medel som finns tillgängliga för att skapa 

en effektiv kommunikation med föräldrarna. T.ex. använder de engelska eller andra språk 

de kan, kollegor, bilder och digitala resurser.  

Under arbetet med studien har vi kommit fram till att det skulle vara intressant att 

komplettera intervjuerna med observationer för att få en vidare bild av hur de uttryckta 

tankarna praktiseras i verksamheten. Ett förslag till vidare forskning är därför att använda 

observation som metod. Under arbetet med studien la vi också märke till att majoriteten av 

våra respondenter hade ett stort intresse för flerspråkighet och hade utökad kompetens inom 

ämnet. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur pedagoger med andra intressen 

och kompetenser ser på barns flerspråkighet och samverkan med flerspråkiga föräldrar. 

Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka hur barn själva ser på sin 

flerspråkighet.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 

   Uppsala 2019-XX-XX 

 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid Uppsala universitet. Vi går sista terminen på utbildningen 

och ska skriva ett självständigt arbete som kommer att handla om hur förskolan kan främja 

flerspråkighet. Vi skriver till dig eftersom vi skulle vilja komma i kontakt med pedagoger 

att intervjua. 

 

Vi söker både förskollärare och barnskötare. Intervjuerna beräknas ta ca 20 till 30 minuter. 

Vi kommer att genomföra intervjuerna under vecka 11 eller 12. Vi kan komma till förskolan 

när det passar verksamheten. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi kommer att spela in 

intervjuerna och materialet kommer att raderas efter vårt självständiga arbete blivit godkänt. 

Vi är måna om att ingen utomstående kan ta del av materialet innan det raderas. Rapporten 

kommer att skrivas på sådana sätt att förskolorna och pedagogerna inte går att identifiera.   

  

Kontakta oss gärna för att boka en tid för intervju som passar er. Vi vore tacksamma om vi 

fick svar under vecka 10 dvs under perioden 4 t.o.m. 8 mars. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Mariam Besarani och Margaretha Backman 

 

 

Kontaktinformation: 

Mariam Besarani 

XXXX@student.uu.se 

Tel: XXX-XXXXXXX 

 

Margaretha Backman 

XXXX@student.uu.se 

Tel: XXX-XXXXXXX 

 

Handledarens kontaktinformation: 

Farzaneh Moinian, Universitetslektor i didaktik 

XXXX@edu.uu.se 

mailto:XXXX@student.uu.se
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Bilaga 2: Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om flerspråkighet i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Mariam Besarani och Margaretha 

Backman som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och att intervjun kommer att spelas in.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas.  

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift  

 

....................................................................... 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilket yrke har du? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

3. Hur många barn finns på din avdelning? 

4. Hur gamla är barnen? 

5. Hur många barn är flerspråkiga och vilka språk har de? 

6. Har du eller dina kollegor några andra språk än svenska?  

7. Vilken kompetensutveckling har du inom ämnet? 

 

Intervjufrågor delstudie ett 

1. Vilken roll har du i flerspråkiga barns språkutveckling? 

2. Vilka redskap och strategier använder du i arbetet med flerspråkighet? 

3. På vilket sätt uppfattar du att flerspråkighet är en resurs i din barngrupp? 

4. På vilket sätt uppfattar du att flerspråkighet ett hinder i din barngrupp? 

5. Krävs någon speciell kunskap/kompetens för att arbeta med flerspråkighet i din 

barngrupp, i så fall vilken?  

6. Vad skulle du vilja tillägga som inte kommit med i intervjun? 

 

Intervjufrågor delstudie två 

1. Hur får du information om barnens språk och kunskap om barnens hemförhållanden 

och kulturella bakgrund?  

2.  Vad anser du är din roll när det kommer till samverkan med hemmet när föräldrarna 

är flerspråkiga?  

3. Hur samverkar du med föräldrar som har en annan språklig bakgrund? (t.ex. vid 

inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, daglig kontakt och när blanketter ska 

fyllas i)? 

4.  På vilket sätt uppfattar du att flerspråkiga föräldrar är en resurs i den dagliga 

verksamheten? 

5.  På vilket sätt uppfattar du att flerspråkiga föräldrar kan uppfattas som (ett hinder 

eller) en utmaning i den dagliga verksamheten?  

6. Hur samarbetar du med föräldrarna för att främja barnens språkutveckling?  

7. Vad skulle du vilja tillägga som inte har kommit med i intervjun? 

 

 

 

 

 

 


