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Sammanfattning 

De senaste åren har det blivit ökade krav på förskollärare utifrån förskolans 

styrdokument att förhålla sig och arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling och lärande. Samtidigt visa intresse och engagemang för 

deras kultur och identitet. Examensarbetet syftar till att undersöka och 

analysera hur förskollärare förhåller sig gentemot flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan. Studien grundar sig på den sociokulturella 

teorin där det läggs vikt på interaktion och kommunikation i lärandet. För att 

undersöka forskningsområdet kommer följande frågeställningar att 

behandlas: 

1. Hur definierar förskole pedagogerna flerspråkighet?  

2. Hur beskriver pedagogerna flerspråkiga barns språkutveckling?  

3. Vilken syn på flerspråkiga barn uttrycker förskollärare?  

4. Hur beskriver pedagogerna arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling?  

5. Hur ska förhållningssätt se ut för flerspråkiga barns språkutveckling enligt 

förskollärare?  

6. Vilka problem och hinder beskriver förskollärare?  

7. Vilka åtgärder kan tillämpas för en bättre verksamhet?  

I undersökningen valde vi att använda kvalitativa intervjuer för att besvara våra 

frågeställningar. Sex förskollärare på två olika förskolor intervjuades individuellt för att bilda 

uppfattningar av deras perspektiv. Intervjuerna spelades in med en diktafon och 

transkriberades för att kunna fånga upp det centrala i studien. Studien visade ett centralt 

resultat där alla intervjuade förskollärare hade en positiv syn på flerspråkighet och att de 

flerspråkiga barnen ansågs berika verksamheterna. I studien framkom det en av 

förskollärarnas uppfattning kring förhållningsätt och arbetssätt där av, visa intresse för 

flerspråkiga barn, samt synliggöra flerspråkiga barns kulturer i verksamheten och ta in deras 

olikheter in i sin undervisning. Ett ytterligare centralt resultat i studien visade att genom 

interaktion och kommunikation till flerspråkiga barn där verbalt och icke verbalt språk, som 

talsituationer och skriftspråk främjar barnens språkutveckling.  

Nyckelord: Flerspråkiga barn, språkutveckling, förhållningssätt, interaktion, 

kommunikation. 
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1. Inledning 

Vi är två blivande förskollärare som behärskar mer än ett språk. Vår syn på en bra fungerande 

verksamhet är utifrån vårt perspektiv, där vi anser att alla kulturer och språk med deras 

olikheter ska involveras in i undervisningen och genomsyra hela verksamheten. Motivationen 

och inspirationen till ämnet flerspråkighet fick vi utifrån kursen AUO II vårtermin. Intresset 

för ämnet utvecklades till att vi vill fördjupa oss och undersöka några förskollärares 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn kopplat till deras språkutveckling som denna 

studie kommer att belysa och behandla genom kvalitativa intervjuer. 

Idag läggs det stor vikt på att förskollärare ska vara kompetenta i sin roll att utveckla barns 

språkfärdigheter. Därför är förskolan en viktig del i vårt samhälle idag och har varit i många 

år. Eftersom våra barn är de kommande generationerna blir förskole tiden en grund för de som 

bygger på kunskap och kommunikation i ett interkulturellt samhälle.  

Arbetet är gemensamt skriven när det gäller inledning, bakgrundsdelen, 

litteraturöversiktsdelen, syftet och diskussionsdelen. Metodavsnittet är fördelat där författaren 

1, Roua Slewa behandlar följande rubriker: Urval, analysens giltighet och etiska 

hänsynstaganden. Författare 2, Amina Ahmed behandlar resterande rubriker: genomförande, 

databearbetning och analysmetod och reflektion över metoden. Metoddelen och 

datainsamlingsmetodsdelen har vi skrivit gemensamt.  

Analys och resultatdelarna är uppdelade utifrån studiens sju frågeställningar. Roua Slewa 

analyserar och presenterar resultatdelen utav pedagogerna: A, B och C på förskola 1, utifrån 

dessa frågeställningar: vilken syn på flerspråkiga barn uttrycker förskollärare, hur beskriver 

pedagogerna flerspråkiga barns språkutveckling och vilka åtgärder kan tillämpas för en 

bättre verksamhet.  

Amina Ahmed analyserar och presenterar resultatdelen utav pedagogerna: D, E och F på 

förskola 2 utifrån dessa frågeställningar: Hur definierar förskole pedagogerna flerspråkighet, 

hur ska förhållningssätt se ut för flerspråkiga barn enligt förskollärare och hur beskriver 

pedagogerna arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling? 

Analys och resultatsavsnitt av följande frågeställning: Vilka problem och hinder beskriver 

förskollärare kommer att skrivas utifrån båda författarna. 
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2. Bakgrund 

I dagens läge är de flesta skolor och förskolor i Sverige rika på flerspråkighet. Det finns 

många barn och elever som talar ett eller flera språk inom skolvärlden. Förskolan har även ett 

utvecklat och tydligt styrdokument (Lpfö/98/10) som alla förskolor har krav på sig att följa 

och arbeta utifrån. På förskolan är förhållningssätt och bemötande gentemot flerspråkiga barn 

viktiga samt att flerspråkiga barns bakgrund och kultur ska uppmärksammas och tas vara på. 

Det är också viktigt att samspel skapas mellan förskollärare och de flerspråkiga barnen enligt 

läroplanen (Lpfö/98). 

Bjar & Liberg (2010, s. 23-24) beskriver utifrån Nettleblad att redan under 1600- och 1700 

talet fanns det filosofer som intresserade sig för språk och hade funderingar om 

språkinlärning. Redan då ansågs det att genom språket bildar individen tankar och 

uppfattningar kring sin tillvaro samt skapar förståelse för sin omvärld. Studien visade på att 

miljön har betydelse när det gäller barns sätt att lära och vikten av att lära, detta med hjälp av 

sinnesintryck. 

Vidare refererar Bjar & Liberg (2010, s 19-20) till Dyson som beskriver språkens betydelse 

och menar att språket är ett viktigt redskap för att kunna utveckla en omvärldsförståelse. 

Språket i rörelse och utveckling av det spelar en central roll, för att där utvecklas kunskapen, 

tänkandet och den egna identiteten. 

Bjar & Liberg (2010, s. 21) framhåller att kulturen är viktig för utvecklingen och lärandet. 

Forskning har visat att det presenterats hur barnen inom sin kultur socialiseras i olika sätt att 

vara. Författarna har vidare refererat till Snow m.fl. som menar att flerspråkiga barn har med 

sig sin kulturs olika praktiker till förskolan, till exempel hur man äter, sover osv. En kultur är 

ett sätt att nyskapa, återskapa och vidmakthålla betydelser som man växer upp i och blir till en 

språkande människa. 

Förskollärares förhållningssätt och bemötande gentemot flerspråkiga barn har ändrats i stort 

sett sedan femtio år tillbaka. Arbetssättet och pedagogiken såg då annorlunda ut. 

Förskolläraren hade annorlunda syn på flerspråkiga barn än den syn man har idag. Barn med 

flerspråkighet bemöttes på ett sätt där de ansågs vara stökiga och bråkiga. En del pedagoger 

ansåg på den tiden att dessa barn var problem och var svåra att handskas med. Vissa av 

pedagogerna hade bristfällig kunskap om vad flerspråkighet innebar. Vidare tog inte 
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pedagoger vara på barnens identitet och kultur samt att barnens kultur inte lyftes upp. 

Pedagogerna ansåg inte att barnens språk var en tillgång, snarare sågs det som ett problem, 

enligt tidigare forskning. Kulturen och språken uppmärksammades inte lika mycket som de 

gör idag. Den svenska kulturen och traditionen uppmärksammades och var viktigast att följa 

(Svensson, 2012; Stier, Tryggvason, Sandström & Sandberg, 2012).  

I dagsläget har dock förskollärare fortfarande eventuellt brist på kunskaper om flerkulturella 

barn där vissa förskollärare fortfarande bemöter de som ett problem. En del förskolor följer 

inte styrdokumentens mål till punkt och pricka. Bakomliggande orsaker kan vara att det inte 

finns tid på grund av bl.a. stora barngrupper och högre krav när det gäller det administrativa 

arbetet, samt att det ofta förekommer brister i resurser (Svensson, 2012, s. 6). 

Enligt Sandström & Sandberg (2012, s. 288) är förskollärares förhållningssätt bristfälligt mot 

flerspråkiga barn på förskolan, där förskollärare osynliggör och bortser från flerspråkiga barns 

etnicitet och kultur. Författarna lyfter ett exempel där det var en pojke med annan 

trosuppfattning som fick annorlunda mat vid ett tillfälle än andra barn på en förskola. Detta 

uppmärksammades av de andra barnen där de frågade förskolläraren om pojken var allergisk 

och då svarade förskolläraren; ”ja det kan man säga”. Här är ett tydligt exempel ifrån 

verkligheten på hur förskollärare kan bemöta flerspråkiga barn där det kan uppstå negativa 

konsekvenser för de flerspråkiga barnen. Detta förhållningssätt kallas för ”kulturblindhet” 

enligt Sandström & Sandberg (2012, s.41) utifrån, Stier. Innebörden skulle kunna betyda att 

förskolläraren har brist på kunskaper om olika kulturer och endast utgår ifrån sin egen kultur 

med dess normer och värderingar. Vidare blir risken att förskollärare betraktar de individer 

som inte delar samma normer och värderingar som annorlunda vilket i sig leder till 

missförstånd och kulturkrockar. Flerspråkiga barn kan skapa känslan av otrygghet och dålig 

självkänsla samt att de känner orättvisa när de bemöts på detta sätt. På vissa förskolor ser inte 

en del pedagoger det enskilda barnets olikhet och kultur, istället döljs flerspråkiga barns 

olikheter och de ses som en och samma kultur. Förskollärare har krav på att delaktiggöra 

flerspråkiga barnen i den svenska kulturen men även ha kunskap och ambition i sitt 

förhållningssätt att göra flerspråkiga barn delaktiga i varandras kulturer och traditioner. 

Forskningsresultatet utifrån Sandberg & Sandström (2012, s.46) har visat att de flerspråkiga 

barnens deltagande leder till ökad förståelse för varandras normer och värderingar inom deras 

olika kulturer, samt att flerspråkiga barnens identitet förstärks.  
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2.1 Flerspråkighet och förskolans läroplan  

 

I detta avsnitt behandlas centrala delar ur läroplanen som tydliggör hur pedagoger ska bemöta 

och arbeta med flerspråkiga barn på förskolan. 

Under rubriken ’’Förskolans uppdrag’’ står det att förskolan ska vara en levande kulturell och 

social miljö som stimulerar barn att ta egna initiativ till att utvecklas i sin sociala och 

kommunikativa kompetens. Under denna rubrik står det även att förskolan ska sträva efter att 

barn skall utveckla sin identitet eftersom språklärandet hänger ihop med 

identitetsutvecklingen. Förskollärare har vidare i uppdrag att stimulera och utmana barnen i 

dess språk- och kommunikationsutveckling. Även barnens lust att lära ska stimuleras och 

uppmuntras av pedagoger (Lpfö98/10, s.6). 

”Förskolan ska förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle och 

utveckla medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kulturer” (Lpfö 98/10, 

s.6). 

”Flerspråkiga barn som behöver språkstöd, ska få 

detta strukturerat utifrån barnens förutsättningar och behov av det. Barn med flera språk ska få 

möjlighet att utveckla sitt modersmålsspråk och det svenska språket” (Lpfö 98/10, s.6-8). 

Läroplanen lyfter vikten av att alla barn i förskolan ska vara medvetna om andras kultur 

och språk. Detta bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. Förskolan ska också bidra till att barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Därför är det relevant i denna 

studie att undersöka hur pedagoger definierar flerspråkighet och hur de arbetar med 

flerspråkiga barns utveckling på förskolan, eftersom läroplanen föreskriver detta. 

Förskollärare har en avgörande roll när det gäller barnens utvecklingsförmåga att aktivt delta i 

sin egen kultur samt få möjlighet att utvecklas i sitt eget modersmål och svenska. Samtidigt 

ska förskollärare ha förståelse och få möjlighet att även leva sig in i andras kulturer och 

värderingar (Lpfö 98/10, s. 6-10).  

 

3. Litteraturöversikt 
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Under denna rubrik kommer vi att belysa de centrala begrepp som är utgångspunkter för vår 

studie. För varje nämnt begrepp presenterar vi definition, samt deras innebörd och hur några 

pedagoger förhåller sig till flerspråkiga barn i dessa fall.  

3.1  Flerspråkighet 

 

Barn växer upp i ett mångkulturellt Sverige där språksituationer ser olika ut. Orsaken till detta 

är att barn befinner sig i olika sociala och kulturella miljöer där åtminstone ett eller flera språk 

förekommer. En del barn växer upp med majoritetsspråket eftersom deras biologiska föräldrar 

har svensk bakgrund, medan andra barn möter majoritetsspråket först när de börjar förskolan. 

Dessa barn talar oftast ett eller flera språk utanför förskolan. (Bjar & Liberg, 2010, s.17).  

I sin undersökning definierar Schlein (2007, s 9) begreppet flerspråkighet utifrån Axelsson m 

fl. 2002, s. 9) som anser att flerspråkighet existerar när barn i vardagslivet möter och har 

behov av att använda fler än ett språk och att det är oberoende av deras behärskning av 

språken. Det handlar t.ex. om när en minoritetsgrupp som har ett eget språk flyttar till ett 

annat samhälle som talar ett annat språk. Det blir då en naturlig följd för barnen att använda 

sig av det nya språket. De vanligaste situationer när barn talar ett annat språk än svenska 

tillsammans med deras föräldrar, är i hemmet. Barnen behärskar då mer än ett språk. Vidare 

kan de flerspråkiga barnen välja att använda sig av båda språken beroende på den situation de 

befinner sig i. Vad gäller flerspråkiga barn i Sverige är det vanligt förekommande att de 

använder sitt modersmål i hemmet och svenska språket används i skolvärlden m.m.  

Honkola (2011, s. 14-15) har i sin forskning om tvåspråkighet visat på vilket sätt 

flerspråkigheten kan ha en positiv, negativ eller neutral effekt, detta med hjälp av Cummins 

tröskelhypotes. Tröskelhypotesen innefattar tre stadier som man ska uppnå för fullständig 

språkbehärskning i båda språken. Det första stadiet handlar om barn som inte uppnått 

tröskelnivån i något av båda sina språk, gäller det att utveckla språken tankemässigt för vidare 

inlärning. Annars kan det leda till negativa förstärkningar, som vidare leder till en negativ 

spiral med stagnerad språkutveckling samt otillräcklig grund för vidare inlärning. Det andra 

stadiet handlar om när barnen uppnått den övre tröskelnivån på ena språket. Detta leder till att 

språkkunskaperna blir neutrala, det vill säga varken har positiv eller negativ inverkan. Barnet 

har i alla fall ett fungerande språkligt verktyg. Det tredje stadiet handlar om när barnen ligger 

på den övre tröskeln på hög nivå i båda språken vilket leder det till att tvåspråkighettypen 
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positivt förstärks samt utvecklas på ett positivt kognitivt sätt i språkutvecklingen. Grunden för 

vidare inlärning blir god, och då är barnen fullt tvåspråkiga.  

 

3.2 Flerkulturellt barn 

 

Begreppet ”utlänningar” valdes bort under 60- talet eftersom det ansågs vara negativt laddat. 

Lahdenperä (1997) använder begreppet flerkulturell elev istället för ”utlänningar” och 

nämner att begreppet handlar om barn som har biologiska föräldrar som är födda i ett annat 

land, medan barnen själva är födda i Sverige. Om barnets ena förälder är född i Sverige 

räknas barnet ha svensk bakgrund. 

I Schleins forskning (2007, s 7-8) definieras begreppet flerkulturellt barn utifrån Lahdenperä 

(1997 s. 166). Hon menar att begreppet svarar bättre mot Sveriges mångkulturella samhälle än 

andra benämningar såsom invandrarelever eller elever med utländsk bakgrund. Begreppet 

invandrarelever/barn kom under 70-talet och sedan dess har samhället förändrats i stort sett, 

men synen kan vara densamma. Det förekommer att flerspråkiga barn fortfarande utpekas av 

skolvärlden på grund av sin flerspråkighet vilket kan leda till negativa bemötanden. Barnen 

kallas fortfarande för invandrarbarn och i skolvärlden kan de fortfarande kategoriseras. 

Sandström & Stier (2009, s. 36-37) refererar till Ogbu för att beskriva om språkens vikt för 

flerkulturella barn. Ogbu anser att varje samhälle skiljer sig utifrån de nämnda ”språkliga 

gemenskaperna” vilket innebär att människor delar ett gemensamt språk och tänk gällande att 

följa kulturella regler i uttryck.  Dessa ”språkliga gemenskaper” består av flera aspekter: 

talsituationer, talhändelser, verbala och icke-verbala kommunikativa koder. Dessa aspekter 

handlar om när två barn lever i ett flerkulturellt område. De lever upp till sin kultur genom att 

tala gemensamt i diskussioner och dela gemensam religion. Genom att använda verbala och 

Icke-verbala kommunikativa koder delar de även gemensamma ansiktsuttryck, röster, gester 

och klädsel m.m. Ogbu nämner när pedagoger missuppfattar ett visst beteende hos 

flerspråkiga barn bildar pedagogerna egna uppfattningar om barnens bakgrund, utan att se den 

verkliga orsaken bakom barnens beteende. Detta är ett exempel på att pedagogerna inte har 

den rätta kunskapen om varför barnet beter sig på ett visst sätt. Vidare menar Ogbu att det är 

möjligt att analysera kultur utifrån tre nivåer. Ogbu diskuterar i Sandström & Stier (2009, s. 

28-29) de tre nivåerna inom kulturmöten: individ-, grupp- och samhällsnivå. Genom att 
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analysera dessa nivåer blir det möjligt att begripa kulturmöten. Vad gäller samhällsnivå ses 

kulturen som ett socialt system där man utgår ifrån faktorer som står för sociala systemet som, 

normer, värden, språk och traditioner. Kopplat till kulturen fungerar dessa faktorer som en 

källa för gemenskap men begränsar samtidigt andra kulturer och samhällen, som hamnar 

utanför.  På gruppnivå handlar det om en kultur där det bildas grupper utifrån en gemensam 

kultur, ex. i skola, klassrumskultur, gängkulturer m.m. Dessa kallas för subkulturer och skiljer 

sig oftast ifrån samhällets kultur i övrigt. Den tredje nivån som Stier tar upp är individnivå där 

det handlar om kultur som kommer i uttryck utifrån inlärda beteendemönster. Dessa 

beteendemönster ses som attityder, präglade av etnocentrism, fördomar, främlingsfientlighet 

eller främlingsrädsla i samhället. Utifrån de inlärda beteendemönstren påverkas människor 

samt hur deras kultur färgar av sig där deras självuppfattning och identitet skapas. Att 

analysera dessa nivåer är en hjälp för att kunna lyfta upp den fysiska miljöns betydelse i en 

mångkulturell skola där olika kulturer kan vävas in i undervisningen. En ytterligare faktor 

som man måste beakta i kultursammanhang är den fysiska miljöns konstruktion, t.ex. hur 

skolbyggnader, klassrum utformas. Det vill säga hur den fysiska miljön uppfattas och upplevs.  

3.3 Interaktion 

 

För att kunna beskriva en definition av begreppet interaktion och dess innebörd i en berikad 

flerspråkig förskolemiljö utgår vi ifrån författarna Kersten, m.fl. (eds., 2010, s. 108-109) som 

i sin artikel har refererat till Edelenbos m.fl. som menar att interaktion bland annat handlar om 

barn och förskollärare som uttrycker sig verbalt. Genom att kommunicera verbalt med 

varandra på förskolan och samspela kring olika aktiviteter, interagerar de med varandra. Även 

icke-verbal kommunikation är en form av interaktion då man inte behöver kommunicera med 

hjälp av tal och uttryck, utan man kan praktiskt visa sitt budskap genom att använda sitt 

kroppsspråk, gester m.m. Carlgren (1999, s 18-19) tar upp ett exempel på hur förskollärare 

kan använda sig av ord och begrepp i sin undervisning genom att anpassa sina ordval till 

barnens nivå, eftersom lärarens val av interaktion och bemötande av flerspråkiga barn har 

betydelse för att främja deras språkutveckling. Vidare nämns det i artikeln att förskolelärares 

roll och förhållningssätt är viktiga för de flerspråkiga barnen samt för deras språkutveckling, 

när hon interagerar med dem. Detta innebär att pedagogen ser till att språkundervisningen är 

varierad då svenska språket inte är det enda som det är fokus på, utan hon skaffar sig också 

kunskap kring de flerspråkiga barnens olika språk, lyfter upp dessa språk och sedan tar in dem 
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i undervisningen. Det är inte meningen att pedagogen skall kunna alla dessa barns olika språk 

vilket inte heller är förekommande på förskolor. Däremot ska förskolläraren pedagogiskt 

genom sin interaktion med barnen, verbalt eller icke-verbalt konstruera och skapa språkliga 

situationer för barnen att sedan själva delta i för vidare interaktion och kommunikation, vare 

sig det är på svenska eller på modersmålet. I studien har det även lyfts en viktig faktor för 

pedagogers interaktion med flerspråkiga barn, där det gäller att uppmana dem till att prata sitt 

modersmål och sedan presentera det på svenska, alternativt att icke-verbalt visa dess 

innebörd. Slutligen, bör pedagogen i sitt förhållningssätt och i sin interaktion med flerspråkiga 

barn variera språken på olika pedagogiska sätt i verksamheten för att stärka barnens sociala 

utveckling och språkförmåga. Bjar & Liberg (2010, s 21) understryker detta och menar att när 

interaktion mellan barn och den vuxna sker leder det till bättre språkfärdighet hos barnen samt 

att de dras in i språkandet på ett mer påtagligt sätt. Detta, genom att den vuxne inleder samtal 

och diskuterar med barnen och ger ledfrågor. 

3.4 Modersmål  

 

Det första språket barn möter vid födsel brukar kallas för modersmål. Modersmålet eller 

förstaspråket kan definieras som det språket barn lärt sig först och som man sedan identifierar 

sig med enligt Schlein (2007, s. 8) utifrån Skutnabb-Kangas (1986, s 31). 

 I Sverige har begreppet modersmål fått en ändrat betydelse under de senaste femtio åren. 

Begreppet modersmål var synonymt med svenska. I och med att människor med flera språk 

har kommit till svenska skolväsendet har begreppet modersmål fått betydelse som första 

språk. Barnen använder modersmålet hemma med sina föräldrar och väldigt sällan i 

skolvärlden eftersom de föredrar att prata svenska med sina kamrater (Håkansson 2003, s. 21, 

58, 72-73). 

3.5 Interkultur 

 

Begreppet interkultur har diskuterats i Sandström & Stier (2009, s.41) utifrån Geertz som 

menar att kultur har förknippats med de språk som individen talar. Det vill säga, genom språk 

bildar människor uppfattning om verklighet och identitetsbildning.  
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När det gäller barns språkutveckling så är förskolan en viktig social arena för bland annat 

kommunikation. Med detta menas att arenan för interkulturell kommunikation, där inter 

betyder ”mellan” och kultur har med det kulturella att göra. Kommunikation betyder ”att göra 

gemensamt”, och avser det sociala samspelet. Det är frågan om process av ömsesidigt 

symbolutbyte via relationer som skapas och hur verkligheten därefter blir betydelsefull. Det är 

ett samspel mellan deltagaren som inte delar samma kultur. Detta leder till en förutsättning 

när deltagarna gemensamt har förståelse och förmåga att lära sig om varandras kulturer och 

kunna lösa problem via kommunikationer anser Sandberg & Sandström (2012, s. 62) utifrån 

Gudykunst m.fl. 

Begreppet interkultur har diskuterats utifrån Lahdenperä i Schleins (2007, s 10) undersökning. 

Lahdenperä lyfter att pedagogiken och skolans synsätt och arbetssätt ska utgå ifrån en 

interkulturell syn. Författaren anser att interkulturellt förhållningssätt är viktigt där det 

genomsyrar alla ämnen och alla verksamheter, skolor och elever. Det handlar om det nya 

sättet på hur svenskar och flerkulturella barn förhåller sig till varandra. Författaren menar att 

den interkulturella pedagogiken innehåller flera delar exempelvis; mångkulturell- 

skolutveckling, interkulturellt lärande och interkulturell undervisning. Författaren menar 

vidare att den interkulturella pedagogiken innefattar fostran, vägledning, undervisning, 

handledning, lärande och utveckling. Framför allt är den interkulturella pedagogiken grunden 

för barnens språkutveckling och lärande. Bjar & Liberg (2010, s. 17) poängterar vikten av 

varför barn ska känna till och ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att vara i ett 

demokratiskt samhälle. Barnen ska kunna bilda förståelse för egen och andras kulturer. De ska 

få möjlighet att utveckla sin medvetenhet om olika språkliga verktyg och dess betydelse i sitt 

eget lärande samt i mötet med andra barn och vuxna i verksamheten. 

 

3.6 Interkulturella bemötanden 

 

Vikten av förskollärarens förhållningssätt och bemötande definieras av Schlein (2007, s 10-

11) utifrån författarna Borgström (2004) och Lindberg (2005). Den interkulturella 

pedagogiken enligt Borgström (2004)  är en ny miljö som de flesta förskollärare befinner sig 

i. Det ställs många krav på förskollärare bland annat att förskollärare ska vara flexibla och 
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hitta nya metoder samt undervisningsformer. Det krävs en interkulturell kompetens, detta för 

att en god kommunikation mellan förskollärare och barn med olika bakgrund ska skapas. 

Lindberg (2005) anser att skolan strävar efter att neutralisera och jämna ut olikheterna hos de 

olika flerspråkiga barns kulturer. Förskollärares och skolans förhållningssätt är viktiga 

eftersom förhållningssätt till barn som har annan bakgrund inte endast berör skolan utan även 

samhället i helhet.  

Patrice Schlein (2007, s. 14) refererar i sin undersökning till Nordheden om vikten av 

förskollärarens undervisning och arbetssätt. Förskollärare ska anpassa sitt stoffurval efter 

flerspråkiga barns behov. Nordheden menar att det inte räcker när förskollärare ger barnen 

möjlighet för förförståelse för just de moment de ska göra, uppgifterna som genomförs av 

förskollärare ska ske i barnens närvaro. Uppgifterna ska bestämmas utifrån barnen och 

utformas efter deras förutsättningar. Förskollärare ska se verkligheten och omständigheterna 

att det finns barn från olika språkgrupper i ett och samma klassrum och att hon har krav att 

undervisa dessa barn. 

Fem dimensioner har presenterats som utgångspunkter för interkulturell undervisning och 

interkulturellt bemötande i skolvärlden utifrån Banks & Banks i Sandberg & Sandström 

(2012, s. 40-41). För ett bättre lärande och bemötande i skolvärlden finns möjligheten att utgå 

ifrån dimensioner som genomsyras i en interkulturell undervisning.  

Den första dimensionen kallas för ”innehållsintegrering” som handlar om hur läraren väljer 

kunskap som ska integrera barns olika kulturer i sin undervisning. Den andra dimensionen 

handlar om ” konstruktion av kunskap” vilket innebär att läraren i sin undervisning innefattar 

en lärande process om hur normer och värderingar presenteras och påverkas i en kultur. 

Denna process ska vara till hjälp för barnen att bilda förståelse kring olika kulturer. Den tredje 

dimensionen kallas för ” reducering av fördomar” som går ut på att läraren ska lyfta fram de 

positiva aspekter som kulturer står för utifrån deras normer och värderingar. Detta är ett sätt 

för läraren att motverka fördomar kulturer emellan. Den fjärde dimensionen kallas för 

”jämlikhetspedagogik” som består av att läraren ska anpassar sin undervisning i bemötande 

vilket underlättar för alla barn, specifikt flerspråkiga barn. Den femte dimensionen kallas för 

”empowerment” som betyder att förskolvärlden där läraren inklusive all personal som arbetar 

i verksamheten ska undervisa aktiviteter där alla barn ska inkluderas oavsett etniska 

tillhörigheter och kulturer. Detta medverkar till en mer rättvis undervisning och barnen får 
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känslan av tillhörighet. Dessa begrepp anser vi är centrala begrepp för vår studie, där de 

kommer att behandlas i studien utifrån analysdata. 

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning som bedrivits inom 

flerspråkighet. Dessa avhandlingar och litteratur beskriver förskollärares förhållningssätt och 

bemötande till flerspråkiga barn. Vissa studier har visat negativa resultat där det förkommer 

dåligt bemötande av förskollärare, medan andra studier har resulterat i att förskollärare har 

positivt bemötande och arbetar utifrån styrdokumenten. Detta med hjälp av olika strategier för 

att stimulera barnens språkutveckling och lärande. Vi kommer att analysera och diskutera vårt 

arbete utifrån dessa avhandlingar och litteratur, eftersom de behandlar våra frågeställningar i 

denna undersökning.  

 

4.1 Vikten av språkutveckling för flerspråkiga barn 

 

Svensson (2012, s 29-33) beskriver att läroplanen framhåller förskolans ansvar för att barn 

ska få tillgång till en god språklig lärandemiljö. Förskollärare har ett stort ansvar att arbeta 

med att stimulera alla barns språkliga utveckling bland annat genom aktiviteter. I Svenssons 

studie tydliggörs resultat som visat att barn som har flera språk behöver mer tid att utveckla 

ett stort ordförråd. Därför är det viktigt att barnen tidigt ska möta ett variationsrikt språk. Det 

har även visat sig att begränsningar inom förskolans miljö påverkar hur barnet utforskar och 

utvecklar språket. Aktiviteter som stimulerar deras nyfikenhet, förskollärares arbetssätt 

samt bemötande påverkar deras språkutveckling och användning av språket. Om förskollärare 

inte uppmuntrar barnens frågor alternativt ställer frågor för att föra ett resonemang och 

utveckla deras tankar och idéer, blir konsekvenserna negativa. De negativa konsekvenserna 

uppstår när barnens språkförmåga inte utvecklas och barnen inte vågar delta i diskussioner, 

eftersom de inte får tillräckligt med uppmärksamhet och upplever att deras tankar och idéer är 

oviktiga. Svensson påpekar att det finns positiva samband mellan förskollärare och barn som 

har flera språk. Det positiva sambandet är när det finns ett tydligt kommunikationsmönster 

mellan förskollärare och barn. När förskollärare ger tydlig förklaring på olika begrepp, då 
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underlättas det för flerspråkiga barn att begripa det. Det positiva sambandet kan vara när 

förskollärare ger tydliga ledtrådar till barnen genom olika uttryck som medför mer förståelse 

av främmande svåra begrepp och sammanhang. Detta 

skapar förtroende mellan förskollärare och barnen, vilket även leder till att dessa barn vågar 

fråga sina förskollärare vad olika ord betyder. 

Svensson (2012, s 29-33) visar med sin forskning, att utöver de nämnda orsakerna i de andras 

tidigare forskning som påverkar barnens agerande och språkutveckling så finns det flera 

orsaker som visar sig vara viktiga för att kunna stimulera barnens språkutveckling. Vidare kan 

även bokläsning och högläsning ha stor betydelse för att stimulera barnens 

språkutveckling. Förskollärares förhållningssätt sätt att anpassa bokinnehållet till de 

flerspråkiga barnen har stor betydelse för hur dessa barn uppfattar vad de lär sig. Om 

innehållet inte är intressant och inte är kopplat till deras livsvärld eller innehåller svåra ord, 

blir konsekvensen att barnen slutar lyssna på boken. Svensson menar att barn ska känna 

sig accepterade av förskollärare trots sina svårigheter med språket. Det är viktigt att 

förskollärare har en ökad medvetenhet och respekt för barns alla språkkunskaper, där det ska 

finnas en god språkmiljö i förskolevärlden. 

 

4.2 Forskningssyn på förhållningssätt  

 

Björk-Willén (2009) anser att flerspråkiga barn ses fortfarande som avvikande.  Dessa 

barn betraktas av pedagoger utifrån ett enspråkigt synsätt. Barn som är två- eller flerspråkiga 

bedöms efter en enspråkig norm när det gäller deras språkutveckling och förmåga. Om 

barnens språkliga utveckling och förmåga inte når den normen kan de betraktas som problem 

av pedagogerna. I tidigare forskning beskrivs att pedagogers syn och bemötande av 

flerspråkiga barn är viktigt. Konsekvenser av att de flerspråkiga barnens språksvårigheter kan 

ha berott på att de inte fått tillräckligt med uppmärksamhet av pedagogerna samt att de inte 

har kommit i kontakt med det svenska språket tillräckligt mycket. 

Lindberg i Forssell (2005. s 325) beskriver att lärarens syn på elever med flerspråkighet är 

negativ. Lärarna ser eller bedömer eleverna som bärare av problem och att de har 

skolsvårigheter snarare än att söka orsaker och förklaring i samband mellan elever och skola. 

Vidare visade resultatet att eleverna inte fick språkligt och kontextuellt stöd som de behöver 
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samt att lärare avvisar barnens modersmål, som i sig blir ett avvisande för barnen och deras 

identitet.  

I Soltanis (2009, s.6-26) forskning har det visats att förskollärare varken uppmärksammar 

eller samspelar med flerspråkiga barn vilket inneburit att barnen inte vågat delta i diskussioner 

och aktiviteter. Detta kan leda till att barnen upplever att deras åsikter och idéer är oviktiga 

samt att deras språkförmåga inte utvecklas. Vygotskijs sociokulturella teori handlar om 

interaktionens betydelse för barns språkutveckling som vi kommer att beröra i nästa avsnitt. 

Forskningen visar på att det krävs tid och fortbildning för att arbeta mera medvetet och 

stödjande med flerspråkiga barns språkutveckling.  Alla som arbetar i förskolan bör få bredare 

kunskaper om flerspråkiga kulturer och bakgrund. Förskollärare bör även uttrycka sig tydligt 

för att främja barns språkutveckling. Vidare i studien har det visats att förskollärare inte 

använder sig av någon specifik metod, utan de försöker använda sig av ett tydligt språk och ta 

vara på alla språkliga tillfällen i vardagen, för att stödja barnens språkutveckling.  

Förskollärare som har kunskaper om flerspråkig kultur och fortbildning i den svenska 

mångkulturen leder till förtroende, trygghet och bättre självkänsla hos de flerspråkiga barnen. 

Det skapar ett bra kommunikationsmönster mellan förskollärare och barnen. Barnens identitet 

och kultur ska bemötas på ett positivt sätt i verksamheten i helhet (Svensson, 2012, s 29-33;  

Soltani, 2009, s.6-26). 

 

5. Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt har vi valt att presentera den sociokulturella teorin utifrån Vygotskij. Vi anser 

att teorin beskriver vikten av sociokulturellt lärande, vilket är relevant för vår studie där vi 

undersöker förskollärares förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn kopplat till deras 

språkutveckling.  

Vi har valt att utgå ifrån social interaktion i den sociokulturella teorin. Detta, utifrån Soltanis 

(2009 s. 6-10) studie som refererat till Holmegaard och Obondo & Benckert, som behandlar 

Vygotskijs teorier. Vi kommer även belysa Vygotskijs teorier utifrån Bjar & Liberg (2010, s. 

25). Socialkulturell teori handlar bland annat om att lärandet påverkar utvecklingen, där ett 

gemensamt arbete och samspel mellan barn och vuxna är en förutsättning för maximalt 

lärande för barn. När det gäller språket är kommunikation och interaktion de mest 
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betydelsefulla faktorer i barns språkutveckling. Förskollärares val av interaktion i sin 

undervisning spelar en viktig roll för flerspråkiga barns språkutveckling där bra undervisning 

ska byggas på barns erfarenheter och språk. Interaktionen mellan människor kan ses som 

utvecklingens drivkraft. 

 

 Till en början menade Vygotskij utifrån Soltanis studie att den sociala interaktionen handlar 

om när barn samspelar med vuxna och där interaktionen blir en stödstruktur för barnen. Inom 

den sociokulturella ramen har social interaktion en nyckelroll i språkutvecklingen. 

Interaktionen betraktas ha en medierande funktion där det fungerar som stöd för 

språkutveckling och lärande eftersom enligt Vygotskji är man beroende av stöd utifrån 

kompetenta vuxna. Genom detta stöd presterar man över ens egen förmåga för ett vidare steg i 

utvecklingen. Samspelet bygger på att den vuxna vägleder barn att få tillgång till nya begrepp 

och ökat ordförråd via språket (Soltani, 2009 s. 6). 

Teorin har utvecklats till ett bredare sociokulturellt perspektiv där fokus även ligger på hela 

kulturen man lever inom och dess historia. Perspektivet berör olika typer av sociokulturella 

redskap så som språkliga och fysiska som vi använder oss av för att begripa vår kultur och 

omvärld som vi agerar i. Vi följer för det mesta ett specifikt handlingsmönster som präglas av 

den kultur vi befinner oss (Soltani, 2009 s. 6-10). 

Den proximala utvecklingszonen innebär att barn möjligtvis utvecklar sitt lärande från den 

faktiska nivån de befinner sig i, till att de uppnår en högre utvecklingsnivå beroende på 

barnens nuvarande nivåtänk, som i sig har producerats i barnens tidigare utveckling. Lärandet 

sker när ett socialt samspel skapas med hjälp av vuxnas handledning. Målet är att barn ska 

utvecklas inom den zon de befinner sig i. De utvecklas från en nivå till nästa och emellan 

dessa nivåer finns den proximala utvecklingszonen. Genom den vuxnes vägledning skapas det 

en förståelse hos barn om hur man exempelvis kan lösa en uppgift på egen hand till nästa 

gång. Vygotskij framhöll även att den sociala samvaron har stor betydelse, eftersom det är där 

barnen utvecklar nya ord och begrepp. Det är även viktigt att olika typer av aktiviteter tar 

plats samt att inlärningsmiljöer ska vara på anpassade nivåer för barnen om språkutveckling 

ska ske. Det är en konst att skapa en proximal utvecklingszon. Förskollärare i detta 

sammanhang har ett krävande förhållningssätt där det gäller att vara flexibel och ta hänsyn till 

barns frihet att välja verksamheter. Förskollärarna ska hela tiden aktivt stödja barnen och 

vägleda de enligt William-Olsson ur Björklid & Fischbein (2012, s. 96). 
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Bjar & Liberg (2010, s. 25) anser att den sociala interaktionen, vuxnas vägledning och 

närmiljön är en framträdande stödstruktur för barnets utveckling och lärande. Barnens 

utveckling och samspel i närmiljön sker genom de aktiviteter som de deltar i samt roller och 

de sociala relationer de skapar och utvecklar. 

Det teoretiska perspektivet kommer vi använda oss av i analysdelen och i diskussionen där vi 

kopplar det valda teoretiska perspektivets centrala begrepp till vår analysdel. Sociokulturella 

teorins centrala begrepp är viktiga för barns språkutveckling och lärande eftersom de 

genomsyrar hela pedagogiken. Barnen påverkas av sin omgivning, de samspelar med vuxna 

och därifrån utvecklar sina kunskaper. Enligt Bjar & Liberg (2010) anses förskollärare som 

förebilder för barn och därför är det viktigt med ett positivt bemötande och förhållningssätt 

gentemot flerspråkiga barn. 

 

6. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några förskollärare upplever och beskriver att 

de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. 

7. Frågeställningar 

Hur definierar förskollärarna flerspråkighet?  

Hur beskriver förskollärarna flerspråkiga barns språkutveckling?  

Vilken syn på flerspråkiga barn uttrycker förskollärarna?  

Hur beskriver förskollärarna arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling?  

Hur ska förhållningssätt se ut för flerspråkiga barns språkutveckling enligt förskollärarna?  

Vilka problem och hinder beskriver förskollärarna?  

Vilka åtgärder kan tillämpas för en bättre verksamhet för flerspråkiga barns språkutveckling? 
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8. Metod 

Metodvalet i undersökningen är kvalitativa intervjuer med sex förskollärare i två olika 

kommunala förskolor. Vi valde intervju som metod eftersom vi anser att den ger oss tydlig 

information om vårt forskningsområde. Intervju som metod passar vårt syfte med denna 

undersökning, där förskollärare ger oss bredare information om deras individuella kunskaper 

och upplevelser. Genom användning av den kvalitativa metoden får man en djupare förståelse 

för sin målgrupp. Vi har utgått ifrån en semisstrukturerad intervju som innebär att vi utformat 

våra frågor till att kunna ge öppna svarsmöjligheter samt att samma frågor ställs till alla 

informanter. Detta, för att ge informanterna lika chans att säga sin åsikt om samma frågor 

(Esaiasson m.fl, 2007). 

En annan anledning till vårt val av den kvalitativa metoden är att frågeställningarna ger 

respondenten och intervjupersonen möjlighet till diskussion, vilket i sig ger djupare 

information om forskningsområdet Stukat (2005, s.35- 37 ). Under nedanstående avsnitt 

kommer författare 1 behandla dessa rubriker: Urval, analysens giltighet och etiska 

hänsynstaganden. Medan författare 2 kommer att behandla genomförande, reflektion över 

metoden och databearbetning och analysmetod. Vad gäller rubriken metod som presentation 

och rubriken datainsamlingsmetod har vi skrivit tillsammans.  

8.1 Urval 

 

Urvalet är att intervjua endast förskollärare som är utbildade. Vi förväntar oss att 

förskollärarna är kompetenta i deras yrkesroll och förhållningssätt med flerspråkiga barn. Vi 

valde att intervjua sex kvinnliga förskollärare omedvetet av kön, i två olika förskolor där ena 

är flerkulturell och den andra är mindre flerkulturell. Detta eftersom det visar skillnad och 

inblick på hur pedagogerna kan förhålla sig till flerspråkiga barn i denna studie. Svaren på 

frågeställningarna kommer att tolkas i analysdelen utifrån förskollärarnas uppfattning och 

upplevelser (Esaiasson m.fl. 2007, s. 260). 

8.2 Datainsamlingsmetod 

 

Vi valde intervju som metod på kvalitativt sätt. Intervjun är båda strukturerad och 

ostrukturerad, vilket innebär att forskare har tematisk ordning på frågeställningarna. 
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Frågeställningar kan även leda till djupare samtal men fortfarande är lätta att förstå för den 

som intervjuas. Frågeställningar leder även till möjlighet att komma till diskussion eller längre 

in på ämnet vilket oftast kallas för semistrukturerad intervju. Våra frågeställningar är 

kompletterade med följdfrågor eftersom dessa ger mer fördjupade och utvecklade svar (Stukat 

2005, s.38-39). Innan urvalet av intervjupersonerna gjordes, utförde forskaren en provintervju. 

Esaiasson (2010, 302) anser att provintervjuer är viktiga för att den ger forskaren inblick på 

sin frågestruktur och om den är i ordning.  

 

8.3 Genomförande 

 

Inom forskning är det viktigt att göra ett urval av miljön där intervjuerna ska ta plats och inte 

endast fokusera på vilka personer man ska intervjua. Det gäller att ta hänsyn till 

intervjupersonernas bekvämlighet i val av plats eftersom den kan spela roll för 

intervjupersonerna att känna sig ”hemma” i en lugn och bekvämlig miljö, så att intervjuerna 

inte påverkas. Utifrån dessa faktorer valde vi att utföra våra intervjuer i förskolornas 

personalkontor. Tid och plats var andra faktorer som påverkade oss och de intervjuade 

personerna. Intervjuer kan ta olika lång tid och våra intervjuer tog 10-30 minuter. Under 

intervjuernas gång gav vi de intervjuade personerna tid att utveckla sin tankegång i lugn och 

ro samtidigt som vi inväntade svar.  Vi valde även att utföra en så kallad ”provintervju” för att 

pröva att frågeställningarna till intervjun var rätt formulerade innan de slutgiltiga intervjuerna 

skulle ta plats. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av digitala ljudinspelningar för 

att få med allt som sades. Syftet med digitala ljudinspelningarna var att slippa skriva under 

intervjuns gång eftersom man inte skulle hinna med detta och istället skulle endast kunna 

fokusera på respondenten (Essaiasson m. fl. 2003, s. 302). 

Grunden till intervjuerna är en så kallad ”intervjuguide”. Syftet med användning av 

intervjuguide var att ha en struktur att utgå ifrån. Till vår intervjuguide har vi delat upp våra 

frågor. Guiden inleds med ett par frågor som har benämningen ”uppvärmningsfrågor”. Dessa 

frågor ska leda till en bekvämlighet mellan båda parter. Uppvärmningsfrågor består av 

intervjupersonernas bakgrund. Vidare, genom användning av ett tematiskt upplägg av 

intervjufrågor kommer det att belysas centrala frågor utifrån forskningsområdet. Detta innebär 

att frågorna är utarbetade på en öppen plan. 
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 Esaiasson m.fl. (2003, s.291-298) anser att uppföljningsfrågor är nödvändiga, med hjälp av 

dem skall resultatet av svaren besvaras så att det bildas ett mer betydelsefullt innehåll. 

Uppföljningsfrågorna är mindre frågor som grundar sig på de tematiska frågorna. De 

tematiska frågorna och uppföljningsfrågorna vilar på studiens syfte och frågeställningar 

(Esaiasson m.fl. 2003, s. 264-267). 

 

8.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Vi har utgått ifrån det fenomenografiska perspektivet som utgångspunkt för denna studie där 

förskollärares erfarenheter och upplevelser kommer att redovisas utifrån deras syn på 

förhållningssätt och arbetssätt gentemot flerspråkiga barn kopplat till deras språkutveckling. 

Förskollärares uppfattningar är vidare byggda på beskrivningar kring hur en värld ter sig för 

dem. (Kroksmark, 2007, s 7, 19-20).  

Vad gäller bearbetningen av insamlingsdata till denna studie har vi belyst vår analys utifrån 

de data som samlats in där utgångspunkten är ur en fenomenografisk ansats. Kroksmark 

(2007, s. 6-7) beskriver att en fenomenografisk ansats är induktiv, där man börjar i praktiken 

och sedan skapar en teoretisk uppfattning utifrån den. Därför har vi valt att utgå ifrån två 

centrala ansatser i den fenomenografiska ansatsen ur Larsson (1986, s.21-22). Den första 

ansatsen handlar om att tillföra en empirisk grund i studien med hjälp av att använda sig av 

intervjuer med personer. Den andra ansatsen handlar om att studera människors uppfattningar 

av sin omvärld ur ett perspektiv vid namn, ’’en andra ordningens perspektiv’’. Perspektivet 

fokuserar på den subjektiva erfarna världen, det vill säga utifrån människors egna erfarenheter 

(Larsson 1986, s.21-22). 

 Innan intervjuerna genomfördes frågades intervjupersonerna om de gick med på att delta och 

alla samtyckte. Genom att spela in intervjusamtalet underlättade det för koncentrationen vad 

gäller att lyssna på vad som sades ifrån intervjupersonen. Bearbetningen av insamlingsdata till 

denna studie gjordes genom att lyssna på diktafonen där intervjusamtalen spelades in. 

Efter genomförandet av intervjusamtalen började vi transkribera samtalen. Transkriberingarna 

lästes ett par gånger för att bilda en uppfattning om respondenternas svar kopplat till våra 

frågeställningar. Innan påbörjandet av analysen sammanfattades det relevanta från studien och 
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skrevs ner. Vi har även fört med egna anteckningar och reflekterat kring det vi upplevt utifrån 

respondenternas svar. Bearbetningen av resultat och analysavsnitten kommer inte att formas 

tematiskt eftersom de inte är förutbestämda och därmed skapas under processens gång. Under 

bearbetningens gång försökte vi finna ett mönster som svarar på våra forskningsfrågor utifrån 

sammanfattningarna ur transkriberingarna som Ryen, (2004 s.56) anser vara hjälpmedel att 

följa.  

 

8.5 Analysens giltighet: validitet och reliabilitet 

 

Enligt Ryen (2004, 137-140) förknippas reliabilitet och validitet med den kvantitativa 

metoden men kan samtidigt användas i en kvalitativ metod. Syftet i den kvalitativa metoden 

är att ta reda på om studien är trovärdig eller inte, medan syftet i den kvantitativa metoden är 

att bestyrka studiens tillförlitlighet och giltighet. Vårt fokus är på den kvalitativa metoden 

som består av fyra kännetecken; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. 

Det första kännetecknet heter trovärdighet som handlar om att forskningens resultat berör 

forskaren som utgått ifrån regler som finns att följa inom forskning. Samtidigt ska 

informanterna ha tagit del av studien. Det andra kännetecknet heter överförbarhet som bygger 

på att studien ska genomföras på ett noggrant sätt, detta för att bedöma möjligheten ifall 

allmänna slutsatser i andra miljöer kan dras i studien. Det tredje kännetecknet som heter 

pålitlighet innebär att kritiskt granska olika delar i studien, detta för att påvisa bland annat 

olika val i studien påverkar resultatet. Det fjärde kännetecknet kallas för konfirmerbarhet och 

handlar om att forskare inte utgår ifrån egna värderingar och tidigare erfarenheter, det vill 

säga att de är objektiva i sin forskning. Vi anser att vår forskning är trovärdig eftersom vi 

utgått ifrån förskollärarnas uppfattningar och upplevelser kring vårt forskningsområde. För att 

insamlade data skulle vara väsentlig utnyttjades uppföljningsfrågor kopplade till våra centrala 

tematiska intervjufrågor. Dessa uppföljningsfrågor bildade tydlighet ifall något var oklart i 

studien, vilket ledde till att validiteten av intervjuresultaten stärktes. Vi har varit objektiva i 

denna undersökning genom att vara medvetna om konfirmerbarheten, och försökt att 

utelämna våra värderingar och tidigare erfarenheter utanför forskningsprocessen. Men det har 

inte kunnat vara möjligt eftersom vi haft intervjuer där egna värderingar automatiskt förekom 

i diskussionerna mellan båda parter. Ett exempel gällande frågan om vilken syn förskollärarna 
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hade på flerspråkiga barn, kom man in på förskollärarnas egna värderingar och upplevelser, 

eftersom studien grundar sig på att utgå ifrån deras uppfattningar.  

 

8.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Under studiens gång togs det hänsyn till etiska riktlinjer. Det förekommer fyra centrala etiska 

aspekter inom vetenskaplig forskning, som följts vid genomförandet av intervjuer med 

förskollärare. Innan genomförandet av intervjuerna har vi talat om vem som är 

forskningshuvudman för denna studie. Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor som vi 

har haft kontakt med tidigare. Första riktlinjen som vi tagit hänsyn till kallas för 

samtyckeskravet som innebär att deltagaren får delta frivilligt. Vi skickade ut 

informationsbrev om vår studie där vi informerade om att deltagandet i studien är frivilligt 

samt syftet med studien. Den andra riktlinjen är informationskravet som innebär att 

deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt och att förskollärarna har rätt att närsomhelst 

avbryta sitt deltagande. I informationsbrevet nämnde vi även att deltagarna har rätt att 

närsomhelst avbryta sitt deltagande. Den tredje riktlinjen är nyttjandekravet som handlar om 

att all insamlingsdata endast ska behandlas till forskningens syfte. Nyttjandekravet tog vi 

hänsyn till genom att vi informerade förskollärarna om att all insamlingsdata vi får kommer 

endast behandlas till vårt forskningssyfte. Den fjärde riktlinjen är konfidentialitetskravet som 

består av att all insamlingsdata är skyddad där endast deltagarna i forskningen kommer åt den. 

Gällande konfidentialitetskravet har vi även nämnt i informationsbrevet att endast personer 

som är inblandade och vi som undersöker kommer åt uppgifterna och inspelningarna. 

Vi har i informationsbrevet även talat om att vi kommer att använda oss av inspelning med 

hjälp av tekniska material. 

 

8.7 Reflektion över metoden 

 

Intervju som metod anser vi var en fördel för vår studie, eftersom vårt syfte berör 

förskollärares uppfattningar och upplevelser om förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn 

och deras språkutveckling. En nackdel med denna metod är att vi förhöll oss endast till de 



25 

 

relevanta frågeställningarna i vår studie som ledde till att våra kunskaper om vårt 

forskningsämne begränsades, eftersom det diskuterades även om andra viktiga aspekter som 

uteblev. 

Transkribering av intervjuerna var tidskrävande processer. Vid lyssnandet av inspelningarna 

fick vi nya intryck och idéer om hur man kan förhålla sig till flerspråkiga barn i 

undervisningen. Under intervjuernas gång följde vi de tematiska frågorna utifrån 

intervjuguiden, men det uppkom uppföljningsfrågor som skapade diskussioner mellan oss och 

deltagarna. Detta anser vi var positivt eftersom vi fick en bredare helhetssyn i vårt 

ämnesområde. Helhetssynen vi fick gjorde att det bildades nya idéer och tankeställare kring 

vårt ämne samtidigt som vi blev inspirerade av dessa idéer som vi kommer att bygga på i 

framtida roll som förskollärare.  

En ytligare faktor skulle kunna göra skillnad i denna studie, är om vi var enspråkiga och 

intervjuade dessa förskollärare. Hur skulle förskollärare förhålla sig till det? Skulle deras svar 

på studiens frågeställningar sett annorlunda ut? Detta är något vi funderat över efter 

genomförande av intervjuerna.  

 

9. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa data utifrån en central utgångspunkt i 

den fenomenografiska ansatsen, där vi kommer att presentera de intervjuade 

förskollärarnas upplevelser och uppfattningar. Upplägget av resultatet är 

tematiskt utformat utifrån våra frågeställningar, vilket blir vår empiriska 

grund.  

9.1 Förskollärarnas definition på flerspråkighet 

 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera tre förskollärares individuella definition av 

flerspråkighet i form av citat. Det är viktigt att ta reda på hur förskollärarna definierar 

begreppet flerspråkighet eftersom denna studie syftar till att ta reda på deras förhållningssätt 

gentemot flerspråkiga barns språkutveckling. För att jag ska kunna närma mig syftet behöver 

jag få en förståelse på hur förskollärarna tänker om flerspråkighet.   
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Det framkom att förskollärarna definierade begreppet flerspråkighet där det först och främst 

handlar om det verbala språket vi använder oss av. Förskollärare D nämnde att det har att göra 

med vilken bakgrund man har. Språkutveckling och lärande sker genom kommunikation som 

det beskrivs i Det sociokulturella perspektivet. Förskolläraren i det här fallet uttrycker det som 

verbalt språket vilket handlar om uttrycksord. 

Förskollärare D: ”Ja, när man har ett eller två språk som båda föräldrar talar i sin bakgrund 

och att barnet får med sig det i förskolan. Det kan även vara om man skulle flytta till ett annat 

land så får man ett till språk också”. 

Det framkom ytterligare ifrån de andra två förskollärarna att flerspråkighet även kan 

definieras i form av bilder, kläder, högtider inom olika kulturer som man uttrycker sig med. 

Det nämndes vidare att dessa kulturella aspekter ska lyftas fram och genomsyra hela 

verksamheten så att det blir synligt för de flerspråkiga barnen och de andra barnen på 

förskolan. 

Förskollärare E- ” Jag tänker att det inte bara behöver vara det verbala språket, det kan vara 

bilder kläder, högtider som tillexempel Newrouz som firas inom en kultur.’’ 

 Förskollärare F- ”Det handlar om det verbala och om andra traditioner o kulturella 

bakgrunder men också ska vara något som genomsyrar hela verksamheten. 

 

9.2 Flerspråkiga barnens språkutveckling  

 

Under intervjuerna ville jag få uppfattning om hur förskollärarna beskriver synsättet på 

flerspråkiga barns språkutveckling. I studien har de tre förskollärarna samma uppfattningar 

och upplevelser när de beskriver flerspråkiga barns språkutveckling 

Förskollärare A nämner i början av intervjun att hon har för lite erfarenheter för att kunna 

beskriva flerspråkiga barns språkutveckling. I intervjun talar hon om att hon studerat en kurs 

om flerspråkighet och utifrån den teoretiska kursen beskriver hon sina upplevelser. 

Förskollärarna B och C har erfarenheter om flerspråkiga barn och i intervjun uttrycker de sig 

utifrån egna erfarenheter.  
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Förskollärare A är teoretiskt medveten att modersmål påverkar det svenska språket. Med detta 

menade hon att om flerspråkiga barn får möjligheten att skriva och läsa på sitt modersmål i 

förskolan, underlättar det för barnen att lära sig skriva och läsa majoritetsspråket, det vill säga 

svenska språket.   

Förskollärare A:” Rent teoretiskt och vetenskapligt är jag medveten om att flerspråkiga barns 

modersmål påverkar det svenska språket, det blir lättare att använda svenska språket ifall 

barn får använda sitt modersmålspråk i förskolan”.  

Förskolläraren B påpekar att det skiljer sig mellan barn som är flerspråkiga och de svenska 

barnen. Flerspråkiga barn har större ordförråd i sitt modersmål vilket förskolläraren C håller 

med om. Ifall de flerspråkiga barnen inte kan uttrycka sig på svenska använder de sitt 

modersmål för att kunna uttrycka sig. Oftast använder de sig av känslor och uttryck utifrån 

egna traditioner och kultur. Vidare menar förskolläraren B att det är viktigt att som pedagog 

ha kontakt med modersmålspedagogen och genomföra olika aktiviteter tillsammans för att 

stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Samtidigt påpekar förskolläraren att omgivningen 

och miljön är viktiga som ska inspirera och motivera barnens språkutveckling. 

Förskolläraren C påpekar att flerspråkiga barn har så många olika språk som de berikas med 

vilket gör att det kan ta tid för barnen att sortera de olika begreppen inom båda språken. Det 

är endast en tidsfråga för flerspråkiga barn att få begrepp och förståelse för att använda 

språken fullt ut. Förskolläraren nämner vidare att det är en tillgång att flerspråkiga barn får 

möjlighet att ta vara på de olika språken och deras miljöer. Vidare anser förskolläraren att 

pedagogerna ska vara vägledande och visa intresse, bekräfta deras kultur samt arbeta på olika 

sätt genom användning av enkla böcker på flera språk. Det är även viktigt att ge flerspråkiga 

barn möjligheten att uttrycka sig på så många olika sätt så möjligt.   

Förskollärare B: ”Flerspråkiga barn använder sig av känslor och uttrycker sig utifrån deras 

traditioner. Flerspråkiga barn har större ordförråd i sitt modersmålspråk”.  

Förskollärare C: Det är väldigt individuellt, jag vet att det kan ta tid för flerspråkiga barn att 

sortera upp de olika språk och lära sig det andra språket, i sådant fall svenska”.   
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9.3 Förskollärarnas syn på flerspråkiga barn 

 

Jag kommer att presentera tre förskollärares syn på flerspråkiga barn. Analysen kommer att 

beskrivas i form av citat som är utifrån intervjuerna. Syftet är att lyfta upp förskollärares 

uppfattningar och upplevelser kring förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns 

språkutveckling som är studiens syfte.  

Förskollärarnas syn är att flerspråkighet är en tillgång. De påpekar att man inte ska se 

flerspråkiga barns språk som ett hinder utan språk ska uppmuntras.  Förskollärare A lever sig 

in i flerspråkiga barns språksituation och talar om att det skulle vara hemskt ifall hennes 

kultur och språk försummas.  

Förskollärare A: ”Jag är från Sverige och om jag flyttar till ett annat land där mina barn 

kommer använda sitt modersmål och landets språk, skulle jag tycka det var hemskt ifall 

modersmålet och min kultur inte respekterades, uppmärksammades och ifall ingen visade 

intresse”.   

Förskollärarna B och C menar att flerspråkiga barn inte har sämre språkutveckling än de 

enspråkiga barnen, snarare tvärtom eftersom flerspråkiga barnen har förmågan att växla 

språk. Flerspråkiga barn är duktiga på att veta att de talar modersmålet med föräldrarna och 

svenska språket med pedagogen i förskolan. Det förekommer i vissa fall att flerspråkiga barn 

testar att tala modersmålet med förskollärare. När förskollärarna ber om en förklaring av 

detta, är då flerspråkiga barn duktiga på att förklara det på svenska.   

Vidare anser förskollärarna att det är viktigt att lyfta upp olikheten, eftersom alla barn är olika 

och de är olika på olika sätt. Barn har olika sätt att uttrycka sig, de har olika kulturer och 

språk vilket ska uppmärksammas för andra barn som är enspråkiga. Utifrån det skapas 

nyfikenhet samt uppmärksamhet bland barn i förskolan, de enspråkiga barnen får uppfattning 

att det i förskolan finns det flerspråkiga barn som har olika kulturer.  

Ena förskolläraren uttrycker att synen på flerspråkiga barn är viktig, för om vi som 

förskollärare visar intresse och nyfikenhet för flerspråkiga barns kulturer, bildas det trygghet 

och respekt mellan förskollärare, barnen och föräldrarna. Förskollärare C anser att 

flerspråkiga barn är tillgång och att vi ska visa intresse och bekräfta barnens språk. Även om 

flerspråkiga barn inte använder sitt modersmål aktivt, behöver inte det betyda att förskollärare 
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inte ska lyfta det. Hon påpekar vidare att när intresset visas ifrån förskollärarnas sida leder till 

bättre utveckling och lärande.   

Förskollärare B: Förskollärarna ska inte se flerspråkiga barn som ett hinder. Det ska finnas 

uppmuntran till att de ska tala sitt eget språk”.  

Förskollärare C:” Flerspråkiga barn är berikade av ännu ett språk som vi egentligen vet 

väldigt lite om”. 

 

9.4 Arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur förskollärarna arbetar med flerspråkiga barns 

språkutveckling. I och med studiens syfte där det undersöks kring förskollärares 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns språkutveckling är det väsentligt att ta reda på 

hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärarna tog upp flera 

olika arbetssätt som de använder sig av för främjandet av de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. Det presenterades bland annat samarbete med modersmålpedagoger och 

föräldrar, konkreta material används som exempelvis bilder, Ipads samt att det presenterades 

betydelser av de olika arbetssätten. Det framkom även att de tre förskollärarna tog upp 

liknande arbetssätt där de använder sig av bland annat enkla vardagsord som de talar med 

flerspråkiga barn på förskolan.   

Förskollärare D nämnde vikten av att samarbeta med modersmålpedagoger som sågs som 

tillgång enligt henne. Hon nämnde vidare att modersmålpedagoger kan hjälpa förskollärare att 

använda enkla vardagsord och fraser. Modersmålspedagogen hjälpte även till att sjunga 

sånger som t.ex. Imse Vimse spindel på modersmål som är representerat i barngruppen.   

Förskollärare D: ”Samarbete med modersmålspedagogerna är en tillgång för oss och hjälper 

att använda oss av enkla vardagsord och fraser på barnens modersmål som är 

representerade i barngrupperna.”  

Däremot lade förskollärare E till att hon inte endast använder sig av sånger som förskolläraren 

D gjorde, förskollärare E menade även att betydelsen av att sjunga exempelvis Imse Vimse 

spindel på flerspråkiga barns modersmål ledde till att de flerspråkiga barnen uppskattade 

sången mer. Detta, eftersom de flesta barnen kände igen melodin. Förskolläraren anser att 
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detta arbetssätt blir en förstärkning av det enskilda barnet när hon känner igen och förstår 

Imse Vimse spindel på sitt modersmål.  

Pedagogen tolkade att barnen upplevde det som positivt.   

Förskollärare E- ”Vi använder oss av att visa upp bilder som stöd ifall barnen som kommer 

inte kan svenska och då förstärker med bilder samtidigt som man visar och förklarar 

bilderna.”  

Förskollärare F- ” Vi arbetar med att fånga in modersmålspedagogen in i vad vi gör i 

verksamheten.”  

Därutöver tog förskollärare F upp att det är viktigt att samarbeta med flerspråkiga barns 

föräldrar. Redan vid inskolning ska pedagoger tänka extra på vad som är viktigt att veta om 

flerspråkiga barn för att eventuellt kunna bidra med något. Förskollärarna ska även ta reda på 

om föräldrarna är villiga att erbjuda och bidra med något ifrån deras kultur, traditioner m.m. 

till verksamheten, eftersom detta leder till positiva upplevelser hos flerspråkiga barn där deras 

språk och identitet uppmärksammas.  

Förskollärare F- ”Redan vid inskolning tänka extra på vad som är viktigt att veta och bidra 

med för de flerspråkiga barnen. Att samarbeta med föräldrarna där de bidrar till 

verksamheten.”   

 

9.5 Förskollärarnas syn på förhållningssätt 

 

I detta avsnitt kommer jag att behandla hur förskollärarnas förhållningssätt ser ut enligt de 

gentemot de flerspråkiga barnen. För att jag ska kunna få en djupare inblick på hur 

pedagogerna förhåller sig gällande de flerspråkiga barnens språkutveckling är det relevant att 

ta reda på hur de anser att de förhåller sig till barnen i verksamheten.  

Det framfördes att förskollärarna tog upp ett antal förhållningssätt och faktorer som de ansåg 

var gynnsamma att utgå ifrån och beröra vad gäller flerspråkiga barns språkutveckling som 

det var mest fokus på. Det som togs upp handlade dels om konkreta förhållningssätt på verbal 

nivå, dels på skriftlig nivå och dels om syn- och bemötande gentemot flerspråkiga barnen. 

Förskollärarna tog också upp utmaning av här och nu situationer samt att flerspråkighet sågs 
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som tillgång. Det framfördes även att man inte alltid är aktiv i sitt förhållningssätt men kan bli 

bättre då man huvudsakligen tar reda på vissa ord och använder de i vardagen.   

Förskollärare D: ”Man kan bli bättre, jobbar inte så aktivt med det som det skulle behövas 

men att man tar reda på vissa ord och försöker använda de i vardagen tillsammans med 

barnen på det viset.”  

Vad gäller förskollärare E och hennes förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns 

språkutveckling nämnde hon att som pedagog endast kan presentera saker och ting för barnen 

och sedan är det upp till dem att välja deras förhållningssätt och få låta det ta sin tid. Hon tog 

även upp att som pedagog utmana här och nu situationer samtidigt som man hela tiden ska 

ligga ett steg över var barnen befinner sig.  

Förskollärare E: ”Det gäller att vi utmanar här och nu situationer för barnen, men samtidigt 

hela tiden ligga ett snäpp över var barnen befinner sig.”  

Vidare påpekade hon att flerspråkiga barn är oftast kompetenta till att välja språk i sitt tänk, 

där de tänker på sitt modersmål men pratar svenska, då sker språkbyte i deras tänk. Därför är 

det viktigt för pedagoger att inte glömma att prata svenska och inte vara rädda för det heller 

gentemot de flerspråkiga barnen. Hon lyfter därefter ett tydligt och konkret exempel på hur 

man kan tala och skriva tillsammans med flerspråkiga barn på förskolan. Exemplet handlade 

om att tala i hela meningar på ett tydligt sätt.  När det gäller skrivandet är det viktigt att tänka 

på att inte skriva barnens namn med stora bokstäver, istället skriva namnen med stor bokstav i 

början och småbokstäver i fortsättningen. Hon menade att det är på detta sätt pedagoger 

vanligtvis skriver sitt namn och därför ska förhålla sig till det och inte förenkla språket för 

barnen.  

Förskollärare E- ”Barn kan välja mellan språk i sitt tänkande, de tänker på sitt modersmål 

men pratar på svenska då de byter i sitt tänk.”  

Förskollärare F ansåg att flerspråkiga barn är viktiga att förhålla sig till. Hon lyfte upp att det 

är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt där olikheter uppskattas som hon sedan ansåg skulle 

bidra till positiva erfarenheter för barnen. Ju mer olika barngrupper det finns desto bättre 

förutsättningar får de när de börjar skolan där verkligheten ser annorlunda ut. För att 

förbereda barnen för skolans verklighet är det ytterst viktigt att tidigt möta flerspråkiga barn 

med deras kulturer och andra olikheter som berikar hela verksamheten. Hon menade vidare 

att ju yngre man är desto mindre rädsla alternativt fördomar bär man på.  
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Förskollärare F” Ju mer olika det är desto bättre så det inte blir en segregerad grupp. 

 

9.6 Problem och hinder 

 

I detta avsnitt presenterar vi utifrån några av de intervjuade förskollärarna från båda 

förskolorna. Vi beskriver deras uppfattningar kopplat till de nämnda problem och hinder som 

de upplever finns i båda verksamheter. I intervjuerna talades det om problem och hinder när 

det gäller förhållningssätt, arbetssätt med flerspråkiga barn och brist på tid och resurser. 

Förskollärarna i detta avsnitt beskriver deras uppfattningar om det som kan göras för att 

förebygga problem och hinder som uppstår.   

Förskollärare A talar om hur viktigt det är med modersmålsundervisning, enligt henne blir det 

ett hinder för vissa barn som inte får möjlighet till modersmålsundervisning på grund av att 

det inte finns minst fem barn som talar det modersmålet. Hon påpekar vidare att det skulle 

vara gynnsamt om flerspråkiga barn fick möjlighet till modersmålsundervisning någon timme 

i veckan för att språket ska talas eller användas på förskolan oavsett antal flerspråkiga barn 

som finns i kommunen.  Eftersom flerspråkiga barn möter olika språkliga miljöer än sin egen 

språkmiljö i förskolan blir modersmålsundervisning betydelsefull i det sammanhanget. När 

flerspråkiga barn får möjligheten till att höra sitt modersmålsspråk i förskolan, leder det till 

trygghet hos dem.  

Förskollärare A: ”Regeln är att det ska finnas minst fem barn för att få möjligheten till 

modersmålsundervisning inom kommunen. Vilket är lite fyrkantigt tänk tycker jag. Jag menar 

att det är viktigt att flerspråkiga barn har möjligheten till modersmålsundervisning”  

Ett annat hinder som lyftes upp utav förskollärare D är tiden. Med detta menade hon att tiden 

är en viktig faktor som påverkar när det gäller genomförande av språkliga aktiviteter med de 

flerspråkiga barnen, eftersom pedagoger inte hinner arbeta med alla representerade språken i 

verksamheten samtidigt. Följden blir att tiden inte räcker till att förhålla sig till alla de 

representerade språken i verksamheten. Det gäller för pedagoger att försöka vara flexibel och 

hela tiden aktivt stödja och vägleda barnen oavsett situationer.  

Förskollärare D: ”Tiden är en faktor, vilket gör det svårare att hinna förhålla sig och jobba 

med alla språk i barngruppen samtidigt så är det en brist på det viset”.  
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Förskollärare C talar bland annat om rädslan som kan uppstå hos pedagoger, när det gäller att 

våga ha mod att bemöta flerspråkiga barns kultur och värderingar. Rädsla kan uppstå när 

pedagoger upplever att de tränger sig på flerspråkiga barns ursprung, då de har för lite 

kunskaper om barnens språk och ursprung. Då leder det till svårigheter i pedagogernas 

förhållningssätt. Hon menade vidare att alla pedagoger inte alltid vågar fråga flerspråkiga 

barns föräldrar om deras modersmål och traditioner vilket blir ett hinder för pedagogerna i 

bemötandet med föräldrarna. Orsaken kan vara enligt förskollärare C att pedagoger upplever 

det som ett känsligt ämne att tala om samt att det blir tabu. Förskolläraren påpekade även att 

pedagoger ofta inte heller vågar lyfta upp flerspråkiga barns kultur i arbetslaget, då 

försummas även arbetssättet och förhållningssättet. Förskolläraren menade att man måste 

våga visa intresse för flerspråkiga barns språk och kultur genom att våga lyfta upp det i 

arbetslaget och leva upp till kraven som står i Lpfö98 och arbeta utifrån dem.   

Ett ytterligare hinder förskolläraren tog upp gällande förhållningssätt gentemot flerspråkiga 

barn var att pedagoger inte hade tillräckligt med kunskaper om hur de ska gå tillväga i sin 

undervisning. Hon beskriver att det är lätt för nyexaminerade förskollärare att fastna i ”huret” 

i sitt arbete.  

Förskollärare C: ”Rädsla hos pedagogerna för att tränga sig eller våga visa intresse. 

Pedagoger är lite rädda för att fråga flerspråkiga barns föräldrar om deras språk och 

ursprung. Att det blir tabu känner jag, det är svårt att förhålla sig till någonting man inte vet 

om mycket eller någonting själv inte känner till om.”  

Det framkom andra problem utifrån intervju med förskolläraren C. Hon påstod att föräldrarna 

till flerspråkiga barn har olika syn, vissa föräldrar anser att det är nyttigt att förskollärarna 

arbetar med olika språk och förstärker det i förskolan, medan vissa föräldrar uttrycker att 

arbetet med svenska språket i förskolan är tillräckligt. Enligt förskolläraren C har pedagoger 

ett krav på sig att följa Lpfö 98/10, där det står tydligt att förskollärarna ska utveckla och 

uppmuntra barns språkförmåga samt uppmärksamma flerspråkiga barns modersmål.  

Förskollärare C: ”Ett annat hinder är när föräldrarna till flerspråkiga barn har olika syn vad 

gäller språkundervisningen, vissa anser att det är bra medan vissa inte.”  
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9.7 Åtgärder för bättre verksamhet 

 

Under detta avsnitt berättar de tre förskollärarna om åtgärder för en bättre verksamhet, när det 

gäller flerspråkiga barn. Syftet med detta avsnitt är att belysa vad det finns åtgärder och hur 

förskollärarna kan använda sig av dessa åtgärder. Detta behandlas utifrån de tre 

förskollärarnas uppfattningar och vad de upplever är åtgärd för en bättre verksamhet. I studien 

lyfter förskolläraren C aktiviteter som kan tillämpas för en bättre språkutveckling hos 

flerspråkiga barn. Förskollärare A och C beskriver vikten av föräldrarnas samarbete med 

pedagogerna i förskolan. En annan faktor som förskolläraren C talar om som är viktig, är att 

pedagoger ska arbeta med universella språk. Förskollärare B talar om betydelsen av att visa 

intresse i sitt förhållningssätt.  

Förskolläraren C talar om att enligt Lpfö 98/10 ska vi som pedagoger våga ha mod att fråga 

och ta hjälp av flerspråkiga barns föräldrar. Vi behöver ta det första lilla steget för att bekräfta 

barnens språk. Hon påpekar att lyssnandet och intresset ska visas för flerspråkiga barns och 

deras språk vilket förskollärare B och A också anser är viktigt. De menar att på detta sätt blir 

barnen inbjudna och delar med sig, det blir mer verkligt och det händer något i barns 

språkutveckling. Förskolläraren C anser vidare genom att bjuda in barn får vi som pedagoger 

utökad kunskap om barns språk och kultur.  

Förskolläraren C berättar om att det finns ett universellt språk som innefattar teater, 

dramatisering, bilder och filmer. Genom teater och dramatisering utav böcker skapas det 

universella språket för alla barn, samtidigt blir det lättare för de flerspråkiga barnen att sätta 

ord på det som händer och utveckla svenska språket. När förskollärare använder sig av bilder, 

skapande, upplevelse av att känna saker runt omkring, är olika sätt att uttrycka sig på som 

underlättar för flerspråkiga barn att förstå sammanhang.  

När flerspråkiga barn får möjligheten att sätta ord på det som händer, skapas det en ytterligare 

medvetenhet och det blir meningsfullt. För att detta ska bli möjligt ska pedagogerna vägleda 

de samtidigt måste barnen vara aktiva. Förskollärarna i intervjun påpekar att det är viktigt att 

arbeta med språkförståelse. Det kan man göra genom att som pedagog hela tiden tänka 

utanför det talande ordet och istället koppla ord till någon bild, skapande eller i form av teater. 

På detta sätt förstår barnen sammanhanget och upplever att de har något att bidra med.  
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Förskollärare A: ”Ett språk är inte bara det talande ordet, flerspråkiga barn visar sitt andra 

språk och uttryckssätt för fullt liksom.  Våga be flerspråkiga barns föräldrar om hjälp om de 

har möjlighet”.    

Förskollärare B: ”Att som förskollärare vara öppen och stötta barnens modersmål. Visa 

intresse och uppmuntra barnen till att prata sitt modersmål” 

Förskollärare C: ” Om intresset finns, mod att våga bjuda in föräldrarna. Vi pedagoger ska 

samtidigt ta första steget. Att börja med det lilla och fråga exempelvis barnen: Hur räknar 

man till siffran 5 på ert modersmål? 

”Viktigt att arbeta utifrån ett universellt språk”.  

Förskollärare C menar vidare att åtgärder för ett bättre förhållningssätt och arbetssätt är bland 

annat att arbeta utifrån barnens intressen och bygger vidare på det, med miljö och material 

som teknik (IKT) som ses som en stor vinst. Hemma har de flesta barn Ipad som de arbetar 

med och förskollärares uppgift är då att ta till det och få kännedom om det.  Det kan vara 

filmer på barnens modersmål som i sig är bra att arbeta med i förskolan. Hon menar att 

förskollärare ska visa intresse för barnens värld för ett lustfyllt lärande.  

Förskolläraren C berättar vidare om andra åtgärder. Pedagoger kan försöka organisera arbetet 

på ett sätt där de möter barnen i lite mindre sammanhang. Det kräver tid men det ger mycket 

tillbaka, alltså glädje mittemellan, detta när barn och pedagoger möts i ett samspel. Arbetet 

blir meningsfullt samt barnen upplever att det är roligt att gå i förskolan.  

Förskollärare C: ”Vi har förhållningssätt där man hela tiden är intresserad av det barnen 

själva har och kommit med, största vinsten som har kommit nu är IKT”.  

Förskollärare C anser att om barn håller på att utforska något de är inne på, gäller det som 

pedagog att vara med och utveckla iden.  

Förskollärare C menar vidare att största hjälpmedlet är material samt att stanna upp och vara 

lyhörd. Ifall man kör fast i relation till flerspråkiga barnen gäller det att vända sig till 

föräldrarna och fråga vad barnen är intresserade av så att man hittar materiella verktyg att nå 

barnen via. Verktyg och hjälpmedel kan vara till stor hjälp ifall pedagoger på förskolan har 
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problem med att kommunicera med flerspråkiga barn, specifikt när det finns flera olika språk 

i förskolan.  

Förskollärare C: ”Jag tror vi har haft stort hjälp genom att vi lyssnar in barnen samt 

använder rätt verktyg och hjälpmedel i bemötande med de flerspråkiga barnen. 

 

10. Analys av resultat 

I resultatdelen har vi redovisat förskollärarnas uppfattningar och upplevelser utifrån 

intervjuerna. Vi kommer i detta avsnitt att redovisa och analysera slutgiltiga resultaten utifrån 

våra empiriska material till studien, som vi även kopplar till sociokulturella perspektivet.  

10.1 Förskollärarnas definition på flerspråkighet 

 

Resultatet visar att flerspråkighet har en viktig betydelse när förskollärare synliggör 

flerspråkighet och dess kulturella drag i verksamheten. Genom att pedagogerna synliggör 

dessa drag blir det även synligt för de flerspråkiga barnen. Att förhålla sig till flerspråkighet, 

när det gäller språk och kultur skulle leda till en förstärkning av flerspråkiga barns identitet.   

Utifrån intervjuerna nämndes ett par definitioner av begreppet flerspråkighet. En konkret 

definition av flerspråkighet presenterades som förmågan att begripa ett eller två språk som 

båda föräldrar talar i hemmet. Två förskollärare menade att flerspråkighet handlar om ett 

verbalt språk där man uttrycker sig med hjälp av ord och meningar. Förskollärarnas syn står i 

kontrast till Ogbu i (Sandström & Stier 2009, s.36-37) där icke-verbala språket utrycks i form 

av bilder, kläder och högtider kopplat till en eller flera kulturer, som författarna kallar för 

kommunikativa koder. Inom dessa kommunikativa koder delar man gemensamma 

ansiktsuttryck, röster m.m. 

 

10.2 Flerspråkiga barns språkutveckling 

 

Förskollärarna i intervjuerna hade i stort sett samma beskrivning av flerspråkiga barns 

språkutveckling. Det är viktigt att barn får möjlighet till att koppla ord och fraser till bilder 
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eller teater. Barn ska få möjlighet att arbeta med olika aktiviteter som förstärker deras 

språkutveckling och lärande. Förskollärare ska hela tiden tänka utanför de verbala orden och 

istället koppla ord till konkreta sammanhang, vilket leder till bättre självkänsla hos barn där 

de upplever att de har bidragit med något. Språk är inte endast verbalt utan det finns ett 

universellt språk som innebär att barn uttrycker sig via mimik, kroppsspråk, osv. Detta är ett 

sätt för flerspråkiga barn att använda sig av, för att sätta ord på det som händer runt omkring 

dem.  

En av förskollärarnas ansåg att det är viktigt att vara i kontakt med flerspråkiga barns 

modersmålspedagog och använda sig av olika aktiviteter för att stärka flerspråkiga barns 

språkutveckling. Det är även viktigt att det finns en anpassad miljö för flerspråkiga barn som 

inspirerar dem, där omgivningen stöttar och vägleder vilket överensstämmer med 

dimensionen ”Empowerment” i Sandberg & Sandström (2012, s.40-41).  Enligt den andra 

dimensionen arbetar förskollärare med att redigera sin undervisning för att underlätta för alla 

barn men huvudsakligen för flerspråkiga barn. Resultatet visade att det finns skillnader 

mellan flerspråkiga barn och enspråkiga barn på ett positivt sätt, där flerspråkiga barn kan 

använda sig av känslor och uttryck utifrån deras kultur och tradition som kommer hemifrån. 

Resultatet visade att när flerspråkiga barn får möjlighet att tala och skriva på sitt modersmål i 

förskolan har de lättare att utveckla sin språkförmåga i andra språk. Förskollärarna uttryckte 

att det är viktigt att arbetslaget stöttar varandra och ser vad som funkar bäst för varje barns 

språkutveckling samt visa intresse för flerspråkiga barns kultur och identitet. 

 

10.3 Förskollärarnas syn på flerspråkiga barn 

 

Förskollärarnas syn på flerspråkiga barn visade sig vara positiv där flerspråkiga barns kultur 

och språk inte är hinder utan en tillgång som förskollärarna ska berika sig av. Som 

förskollärare är det viktigt att lyfta upp flerspråkiga barns modersmål och uppmärksamma det 

i förskolan, som i sig ska leda till en bättre språkutveckling på andra språk som svenska. 

Förskollärarnas synsätt motsvarar två av de fem dimensioner som Banks & Banks tar upp i 

(Sandström & Sandberg 2012, s. 40-41) ”Innehållsintegrering ”och ”konstruktion av 

kunskap”.  
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10.4 Arbetssätt med flerspråkiga barn 

 

I detta avsnitt presenteras ett par arbetssätt som är analys av hur de intervjuade förskollärarna 

arbetar med flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Framförallt lades det vikt på 

samarbete med bland annat modersmålspedagoger och flerspråkiga barns föräldrar. Det 

nämndes även att pedagogerna använder sig av enkla metoder som sång, bild och ramsor för 

främjandet av flerspråkiga barns språkutveckling. Vid användning av bilder visades bilderna 

upp samtidigt som förskollärarna förklarade deras betydelser för de flerspråkiga barnen. 

Förskollärarna har utgått ifrån ”Jämlikhetspedagogik” i (Sandström & Sandberg 2012, s.40-

41). 

 När det gäller samarbete med modersmålspedagogerna presenterades det som en tillgång i 

verksamheterna, där förskollärare får hjälp av modersmålspedagogerna som deltar i 

verksamheten och översätter vad som sägs på de representerade språken. Det har också 

förekommit att förskollärare använder sig av enkla fraser och vardagsord i möte med de 

flerspråkiga barnen. Vidare togs det upp att förskollärarna tillsammans med 

modersmålspedagogerna även använder sig av sånger som Imse Vimse spindel och Blinka 

lilla stjärna på modersmålen som är representerade i barngruppen. Enligt en av förskollärares 

tolkning ska det ha lett till uppskattning av de flerspråkiga barnen som känner igen sig i 

melodierna, vilket i sig stärker det enskilda barnet. I sociokulturella perspektivet tas det upp 

vikten av att ha olika typer av aktiviteter i miljöer som ska vara anpassade till barns nivåer 

(Bjar & Liberg, 2010.s 25), vilket förskollärarna visat att de arbetar med i studien. Det nämns 

vidare i sociokulturella teorin att språk utvecklas med hjälp av kommunikation i interaktion 

mellan barn och pedagoger samt barn sinsemellan.  

Ett ytterligare resultat visade att pedagoger redan vid inskolning av flerspråkiga barn ska 

tänka extra på vad som är viktigt att veta om barnen, för att kunna lättare bidra med något 

gentemot de flerspråkiga barnen. Vidare gäller det också att samarbeta med föräldrarna om de 

är villiga där de presenterar och bidrar med något ifrån deras kultur. Ett sådant 

förhållningssätt leder till förtydligande av de flerspråkiga barns kultur och identitet.  

Förskollärarnas olika nämnda arbetssätt i studien kan anknytas till det sociokulturella 

perspektivet som Bjar & Liberg (2010, s. 25) tar upp, där pedagogers vägledning ses som 



39 

 

stödstruktur för barns utveckling och lärande. Utveckling och lärande sker även när samspel 

skapas genom olika aktiviteter och roller som barnen deltar i.  

 

10.5 Förskollärarnas syn på förhållningsätt  

 

En fråga av studiens frågeställningar handlade om förskollärarnas syn på deras 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn och här togs det upp olika strategier. Strategierna 

som förskollärarna använder sig av i bemötandet till flerspråkiga barn är kopplat till deras 

språkutveckling. I helhet tog förskollärarna upp att de oftast förhåller sig genom att 

kommunicera med flerspråkiga barn, dvs. förhållningssätt på verbal nivå. Vad gäller 

förskollärarnas förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns skriftspråk ansåg förskollärarna 

att man inte ska förenkla det för barnen.  

Synen på flerspråkiga barns hantering av språk kopplat till språkutvecklingen är att de är 

kapabla till att välja mellan språken som de behärskar samtidigt som de byter språken i sitt 

tänk. Flerspråkiga barn tänker på sitt modersmål men uttrycker sitt tänk på svenska. Studiens 

resultat visade även att det är viktigt för pedagoger att tala på ett tydligt sätt och i hela 

meningar. När det gäller skriftspråket ska inte språket förenklas för flerspråkiga barn, utan 

t.ex. vid skrivning av deras namn ska förskollärare lära barnen att skriva namnen med stor 

bokstav i början och sedan använda små bokstäver.  Därutöver att förskollärarna i sitt 

förhållningssätt utmanar barn i här och nu situationer samtidigt som pedagogerna är medvetna 

om att ständigt ligga ett steg över var barnen befinner sig i barnens språkutveckling och inte 

låta sig styras av tiden. I Vygotskijs sociokulturella teori tas proximala utvecklingszonen upp, 

där med hjälp av vuxnas vägledning i en social samvaro ska barns nuvarande kunskapsnivå 

utvecklas till en högre nivå. Emellan dessa två nivåer finns den proximala utvecklingszonen 

(Bjar & Liberg, 2010 s. 26).  

Ett ytterligare resultat vad gäller de intervjuade förskollärarnas bemötande gentemot 

flerspråkiga barn, visade att tidigt bemötande i förskolan motverkar fördomar eller rädslor 

gentemot andra kulturer och deras olikheter. Istället är deras olikheter berikande och ses som 

en tillgång. Utifrån detta resultat utgår förskolläraren ifrån en av Banks & Banks dimensioner 

som nämns i Sandström & Sandberg (2012, s. 40-41) och kallas för ”Reducering av 

fördomar”.  
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10.6 Problem och hinder 

 

I detta avsnitt visades flera resultat där alla intervjuade förskollärare hade en positiv syn på 

flerspråkighet och flerspråkiga barn, vilket kan ses utifrån en av de nämnda dimensionerna, 

”reducering av fördomar” i Banks & Banks (Sandström & Sandberg, 2012 s. 40-41). 

Dimensionen tydliggör att förskollärare positivt ska bemöta flerspråkiga barns olika kulturer, 

vilket motsvarar förskollärarnas positiva syn på flerspråkighet i denna studie.  

En del förskollärare talade om metoder som kan användas för att förebygga hinder och 

problem som kan uppstå i förskolan gentemot flerspråkiga barn. De resterande förskollärare 

nämnde några problem och hinder som uppstår när det gäller förhållningssätt, arbetssätt och 

bristfälliga resurser kopplat till flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Trots problem 

och hinder var de flesta förskollärare positivt inställda på att förebygga problemen, vilket det 

var fokus på. Ett av förskollärarnas nämnda hinder i förhållningssättet är tiden som inte alltid 

räcker till gentemot flerspråkiga barn. Det visades att det är stor belastning på förskollärare 

där det är för många arbetsuppgifter som ska göras. Tiden blir en faktor när det gäller att 

förhålla sig och arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling eftersom det förekom många 

språk att hålla reda på. Ett ytterligare resultat visade rädsla i förskollärares förhållningssätt 

gentemot flerspråkiga barns föräldrar. Rädslan bygger på att förskollärarna inte vågar ta 

initiativ till att fråga föräldrarna om deras kultur och språk. Vidare framkom det att 

flerspråkiga barns föräldrar kan ha olika åsikter om modersmålsundervisning, där vissa anser 

att det är viktigt respektive mindre viktigt för deras barns språkutveckling. Ett annat problem 

som kan uppstå är när flerspråkiga barns kultur och språk inte alltid lyfts upp i arbetslaget. 

Konsekvenserna av det blev att förskollärare inte hade tillräckligt med kunskaper om 

flerspråkighet som i sig ledde till att de fastnade i hur de ska arbeta med flerspråkiga barns 

språkutveckling. I Sandström & Stier (2009, s. 36-37) utifrån Ogbu tas begreppet ”språkliga 

gemenskaper” upp, som innebär att individer delar ett gemensamt språk, tänk och regler i 

uttryck inom en kultur, vilket förskollärarna i studien inte förhållit sig till. 

Vidare nämner Ogbu att missuppfattningar sker när pedagoger inte begriper bakgrunden till 

flerspråkiga barns beteende, utan bildar egna uppfattningar istället. När det gäller resurser har 
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resultatet visat att det är bristfälligt med modersmålsundervisning för vissa barn, eftersom 

enligt kommunens beslut ska det vara minst fem barn i kommunen. 

 

10.7 Åtgärder för bättre verksamhet 

 

När det gäller åtgärder för en bättre verksamhet för flerspråkiga barn och deras 

språkutveckling visades vikten av pedagogers intresse.  Genom att ta första steget och arbeta 

med olika pedagogiska aktiviteter som berör flerspråkiga barn visar man intresse. Det finns 

flera sätt som underlättar för flerspråkiga barn att förstå sammanhang i språket, till exempel 

via bilder, teater och skapande. Detta leder till att flerspråkiga barn bildar förståelse kring vad 

som händer. Förskollärarna i det här fallet samspelar på ett socialt sätt med de flerspråkiga 

barnen, vilket det läggs vikt på i Vygotskijs teori för utveckling och lärande. Samspelet byggs 

när pedagoger vägleder barn och på så sätt får barnen tillgång till ökat ordförråd och nya 

begrepp. 

Ett ytterligare resultat visades utifrån intervjuerna att flerspråkiga barns föräldrar kan stödja 

vid behov vilket kräver att förskollärarna vågar ta initiativ att samarbeta. När samarbete 

mellan föräldrar och pedagoger sker resulterar det i att flerspråkiga barn är villiga att dela 

med sig av sin kultur till pedagogerna samt tala om vad vissa saker heter på deras språk. På så 

sätt involveras förskollärarna in i flerspråkiga barns språk. Banks & Banks i Sandström & 

Sandberg (2012, s.40-41) understryker förskollärarnas arbetssätt i studien utifrån en av de fem 

nämnda dimensionerna som kallas för ”Innehållsintegrering”.  

Ett annat resultat utifrån intervjuerna visade bland annat, att som pedagog lyssna på barn, 

vilket skapar glädje i deras utforskande och leder till bättre samspel mellan pedagog och barn. 

Resultatet visade vidare att IKT ses som en vinst som barnen arbetar även med hemma. 

Därför är det en viktig del som ger positiva resultat ifall vi som pedagoger tar till oss av det i 

verksamheten. En av förskollärarens uppfattning överensstämmer med Vygotskijs teori, där 

han menar att barns språk utvecklas när pedagoger använder sig av olika material och 

hjälpmedel samt aktiviteter (Soltani, 2009, s.6-26). 
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11.    Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån syftet med undersökningen om 

förskollärarnas förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns språkutveckling. Diskussionen 

bygger på att presentera vad som framkom av det empiriska materialet samt hur det står i 

relation till teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Till sist kommer en diskussion om 

vad vår studie har bidragit med att presenteras ytterligare i samband med framtida forskning.  

 

11.1 Fokus på språkutveckling 

 

Förskollärarna i undersökningen beskrev flerspråkighet som en viktig del för flerspråkiga 

barns utveckling och lärande. Flerspråkighet innefattar ett universellt språk, som handlar om 

ett verbalt språk, kultur, traditioner, kläder samt att man följer ett slags beteendemönster inom 

den kulturen man lever i. Dessa beteendemönster tas upp i Sandström & Stier (2009, s. 28-29) 

och förklaras utifrån attityder, fördomar, främlingsfientlighet eller främlingsrädsla i samhället. 

Den sociokulturella teorin understryker förskollärarnas uppfattningar och beskriver att barns 

utveckling och lärande knyts an till den miljön de växer upp i. I litteraturöversikten 

redogjordes även språkets definition utifrån Vygotskijs sociokulturella teori, vilket fokuserar 

på kommunikation och interaktion i språkutvecklingen. Språk utvecklas när barn samspelar 

och kommunicerar med varandra i sociala sammanhang. Vidare nämns i Vygotskij teori att 

språk är ett verktyg för barn att skapa förståelse och medvetenhet kring deras omvärld (Bjar & 

Liberg, 2010. s.25).   

I förskolans styrdokument läggs det stort vikt på att barn ska förberedas för det 

internationaliserade samhället som vi lever i idag. Barnen ska få möjlighet till att utveckla en 

medvetenhet om det egna kulturarvet och samtidigt delta i andras kulturer (Lpfö 98/10, s. 6). 

 

11.2 Vägledande aktiviteter 

 

I undersökningen lyftes flertal avgörande aspekter för flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. Förskollärarna i undersökningen var eniga vid främjandet av språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn. De menade att språkutveckling förbättras när pedagoger visar intresse för 
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barns modersmål, kultur och inte endast använder sig av kommunikativa koder som är det 

verbala språket. Ett verbalt språk enligt Sandström & Stier (2009, s.36-37) innebär att 

individer följer kulturella regler i uttryck inom ett gemensamt språk och tankesätt.  

Pedagoger ska samtidigt kunna ge flerspråkiga barn möjlighet till att använda sitt modersmål i 

förskolan och få möjlighet till modersmålsundervisning, eftersom det leder till ökat ordförråd 

i andra språk som svenska. Honkola (2011, s.14-15) tar i sin studie upp tröskelhypotesen, 

vilket omfattar tre stadier som man ska uppnå för en fullständig tvåspråkighet. Första stadiet 

handlar om när barn inte uppnått tröskelnivån i någon av båda sina språk, gäller det att 

utveckla språken på en tankemässig nivå för vidare inlärning. Det andra stadiet handlar om 

när barn uppnått den övre tröskelnivån på ena språket, vilket leder till att barnen har ett 

fungerande språk. Det tredje stadiet handlar om att barn ligger på den övre tröskeln där nivån i 

båda språken är hög, vilket genom modersmålsundervisning som förskollärarna i studien 

erbjudit flerspråkiga barn. Modersmålsundervisning har lett till att flerspråkiga barnen uppnått 

det tredje stadiet. Ett ytterligare sätt att diskuterar förskollärarnas arbetssätt i detta 

sammanhang, är genom en av de fem nämnda dimensionerna, ”jämlikhetspedagogik”. 

I undersökningen framkom även att det är viktigt att vägleda flerspråkiga barn genom 

användning av konkreta material som t.ex. bilder, teater och skapande för att främja barns 

språkutveckling. Denna beskrivning kallade förskollärarna för universellt språk. Medan 

Carlgren (1999, s 18-19) beskriver denna inställning som ett icke verbalt språk i och med att 

det handlar om praktiska saker som används via kroppsspråk, gester m.m. 

Det framkom att som pedagog ska man vara försiktig och inte förenkla språkundervisningen 

för de flerspråkiga barnen, enligt en av förskollärarna i undersökningen. Förskollärarens 

påstående kan knyta an till tröskelhypotesen i Cummins modell, som går ut på att barn ska 

uppnå ett högre stadium än det stadiet de befinner sig i språkmässigt. Förskolläraren tog upp 

ett exempel vid skrivning av barns namn och avrådde ifrån att skriva namnen med stora 

bokstäver eftersom det vanligtvis inte görs. Denna syn har visats vara gynnsam i tidigare 

forskning, när det finns ett tydligt kommunikationsmönster mellan förskollärare och barn 

skapas ett positivt sammanband som förtydligar språket för de flerspråkiga barnen. (Svensson, 

2012, s.29-33).  
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11.3  Visa intresse 

 

I undersökningen tog förskollärarna upp vikten av att synliggöra flerspråkiga barns 

modersmål i deras undervisning. Framförallt ska pedagoger i förskolan kunna ta initiativ och 

visa intresse genom att uppmärksamma barnens kultur och identiteter. 

När språk och identitet uppmärksammas leder det till bättre språkutveckling där ordförrådet 

hos de flerspråkiga barnen ökar och detta genom den vuxnas vägledning enligt Vygotskij. 

Sandström & Stier (2009, .s 41) håller med om Vygotskij teori och menar att det är viktigt 

med språk eftersom genom språket bildas identitet och uppfattningar om verkligheten.     

 

11.4  Aktiviteter, modersmålpedagog och föräldrars samarbete 

 

Förskollärarnas förhållningsätt och arbetssätt i studien överensstämmer med de fem 

dimensioner som Banks & Banks i Sandberg & Sandström (2012, s. 40-41) nämner för en 

bättre språkutveckling och lärande gentemot flerspråkiga barn. Dessa arbetssätt diskuterades i 

undersökningen utifrån de intervjuade förskollärarnas uppfattningar. De påpekade att de 

använder sig av olika enkla aktiviteter på de flerspråkiga barnens modersmål som tillexempel: 

sånger, ramsor, bilder, enkla fraser och vardagsord för främjandet av deras språkutveckling. 

En av dimensionerna innebär att förskollärare inkluderar alla barn oavsett etnicitet och kultur i 

olika aktiviteter som de intervjuade förskollärarna arbetat med. I och med detta arbetssätt ska 

det möjligtvis leda till en rättvisare undervisning och tillhörighetskänsla hos de flerspråkiga 

barnen.   

En av förskollärarna nämnde även i studien att synliggöra flerspråkiga barns identitet och 

kultur redan vid tidig ålder i förskolan genom att samarbeta med deras föräldrar. Men även 

samarbeta med modersmålspedagoger och modersmålsundervisning. Detta leder till positiva 

konsekvenser när det gäller språkutvecklingen hos flerspråkiga barnen.  

I Lpfö (98/10) läggs det krav på att flerspråkiga barn ska få möjlighet till att utveckla och 

använda sitt modersmål i förskolan.  
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11.5  Strategier för bättre förhållningssätt 

 

I dagens läroplan (Lpfö98/10) läggs det stor vikt på att förskollärare ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin identitet samt stimulera och utmana barn i sitt modersmål. Borgström i 

Schlein (2007, s.10-11) menar att interkulturella pedagogiken är den nya miljön förskollärare 

befinner sig i där det ställs högra krav, bland annat ska förskollärare vara flexibel och hitta 

varierande metoder och undervisningsformer. Vidare nämndes det även att förskollärare ska 

ha en interkulturell kompetens för att kunna skapa en god kommunikation med flerspråkiga 

barn.  

I undersökningen visades att förskollärarna använder sig av olika strategier när det gäller 

bemötandet gentemot flerspråkiga barn och deras språkutveckling. En av strategierna 

förskollärarna använde var tydlig kommunikation med flerspråkiga barn, där en av 

förskollärarna talade med flerspråkiga barn i långa meningar. Genom kommunikation 

utvecklas språket enligt Vygotskijs teori i Bjar & Liberg (2010, s. 21). I den sociokulturella 

teorin lyfts det upp att genom interaktion mellan barn och förskollärare gynnar interaktionen 

barns språkutveckling. Bjar & Liberg (2010, s. 21) understryker detta och exemplifierar 

interaktion där den vuxna inleder samtal, diskuterar och ger ledfrågor till barnen.  

Ifall förskollärarna inte använt sig av tydlig kommunikation och istället valt att använda svåra 

ord som inte är kopplade till barnens värld, kan det leda till att barnen inte känner sig 

accepterade av förskollärarna, Svensson (2012, s.29-33). Utifrån dimensionen 

”Jämlikhetspedagogik” som Banks & Banks lyfter ska förskollärare istället redigera sin 

undervisning på så sätt att den underlättar för flerspråkiga barn och inte använda sig av svåra 

begrepp. 

Samtidigt nämndes det i vår undersökning att pedagoger ska vara försiktiga med att förenkla 

språket både skriftligt och kommunikativt för flerspråkiga barn. Samtidigt ska förskollärare 

försöka anpassa undervisningen efter flerspråkiga barnens behov. Förskollärarnas påstående 

nämns utifrån Vygotskijs sociokulturella teori och kallas för proximala utvecklingszon, vilket 

handlar om att som pedagog ligga ett steg över var flerspråkiga barn befinner sig i, i deras 

språkutveckling. 

 

Ett ytterligare resultat visade vikten av att redan vid inskolning bemöta flerspråkiga barns 

kulturer och deras olikheter. När man bemöter flerspråkiga barn tidigt i förskolan motverkas 
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fördomar och rädslor gentemot varandras kulturer och deras olikheter och istället ses som 

tillgång. Detta förhållningssätt kallas för reducering av fördomar som motverkar fördomar 

mot kulturer emellan enligt Banks & Banks ur Sandberg & Sandström (2012, s. 40-41).  

En slutsats vi kan dra utifrån Lindberg (2005) är att förskolan ska sträva efter att neutralisera 

de olika flerspråkiga barns kulturer. Det vill säga att förskollärares förhållningssätt är viktigt 

för barn med annan bakgrund eftersom de inte endast berör förskolan utan även samhället i 

helhet. 

 

11.6 Bristfälliga resurser och rädsla i bemötande 

 

I Björk-Willén, 2009; Lindberg i Forssell, 2005. s 325 framkom det att förskollärare ser 

flerspråkiga barn som avvikande, bärare av problem och betraktas utifrån ett enspråkigt 

synsätt. Förskollärarna i Willéns studie uppmärksammade inte flerspråkiga barnens 

språkutveckling.  Utöver detta var förskollärarna avvisande gällande 

modersmålsundervisning. Följden av dessa synsätt är att flerspråkiga barn får språkliga 

svårigheter samt att deras identitet avvisas på förskolan. 

En annan förklaring på detta synsätt är kulturblindhet enligt Sandström & Sandberg (2012, 

s.41) som innebär att förskollärare inte har tillräckligt med kunskaper samt inte synliggör 

flerspråkiga barns olika kulturer, normer och värderingar. Detta kan leda till missförstånd och 

kulturkrockar mellan förskollärare och de flerspråkiga barnen vilket i sig kan leda till dålig 

självkänsla och otrygghet hos de flerspråkiga barnen. 

Medan i vår studie visades andra resultat där andra problem och hinder presenterades. 

Förskollärarna berättade att det var bland annat tidsbrist gällande arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling, eftersom andra arbetsuppgifter tog för mycket plats och det fanns för 

många språk att hålla reda på. Ett ytterligare hinder handlade om rädsla gentemot flerspråkiga 

barns föräldrar där förskollärarna inte vågade ta initiativ att fråga föräldrar om deras kultur 

och språk. Vidare visades det att föräldrarna har olika åsikter vad gäller 

modersmålsundervisning som i sig inte alla flerspråkiga barn får möjlighet till på grund av 

kommunens villkor om antal barn.  
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Ett annat problem som lyftes upp var att förskollärare inte hade tillräckligt med kunskaper om 

flerspråkighet och fastande i hur arbetet med språkutvecklingen ska utföras. Förskollärarnas 

uppfattningar överensstämmer med Soltanis (2009, s.6-26) studie där det lyfts upp att 

förskollärare inte uppmärksammar flerspråkiga barn. Det kan leda till att barnen inte vågar 

delta i aktiviteter och diskussioner, samt att de upplever att deras åsikter och idéer ses som 

oviktiga. Dock har det nämnts i Soltani (2009, s.6-26) att det krävs tid och fortbildning i 

arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

11.7 Förebyggande åtgärder 

 

Ett sätt för pedagoger i allmänhet att begripa flerspråkiga barns olikheter kan analyseras på en 

gruppnivå gällande kultur och kulturmöten som nämns i Sandström & Stier (2009, s. 28-29). 

Utifrån en analytisk gruppnivå handlar kultur om grupper som bildas utifrån en gemensam 

kultur, t.ex. på förskolan, skolan och på fritiden som kallas för subkulturer. Flerspråkiga barns 

egna kulturer är en form av subkultur som enligt vår studie skiljer sig ifrån den svenska 

kulturen. De skiljer sig genom att de har ett annat språk än svenska samt olika 

beteendemönster som författarna tar upp. Genom beteendemönster präglas flerspråkiga barn 

av deras kulturer, där självuppfattning och identitet bildas. Utifrån vår studie framkom det att 

när förskollärarna lyssnar och bildar förståelse av flerspråkiga barns kultur, utvecklas det ett 

bättre samspel mellan båda parter samt ett lustfyllt lärande bildas. 

När det gäller flerspråkiga barns stöd i deras språkutveckling ska enligt Soltani (2009, s. 6-26) 

pedagoger utnyttja vardagliga språkliga situationer samt vara tydliga i uttryck. I 

undersökningen hade förskollärarna lika synsätt som i Soltanis studie när det gäller 

språkutvecklingen. De arbetade på flera olika sätt som underlättar för flerspråkiga barn att 

förstå sammanhang i språk; exempelvis genom bilder, teater och skapande. Dessa åtgärder 

leder till att flerspråkiga barn skapar förståelse på det som händer runt omkring samt 

kommunikationen mellan barn och pedagoger förstärker barnens språkförmåga. 

Kommunikation är en viktig del i barns språkutveckling enligt Vygotskij i Soltani (2009, s 6-

26). 

I vår studie visades ett antal förebyggande åtgärder som inte nämns i litteraturöversikten. De 

förebyggande medel som ansågs vara en fördel att använda gentemot flerspråkiga barns 
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språkutveckling, var tekniska material (IKT) som barnen använder hemma. Förskollärarna 

ansåg att användning av tekniska material ger positiva resultat eftersom barnen även får möta 

det i förskolan.  En annan viktig förebyggande åtgärd som nämndes var samarbete mellan 

föräldrar och pedagoger. När samarbete sker leder det till att flerspråkiga barn blir villiga att 

dela med sig av sitt språk och sin kultur i förskolan. 

 

 

 

12. Konklusion 

Undersökningen har haft i syfte att redogöra förskollärares förhållningssätt gentemot 

flerspråkiga barns språkutveckling. Under våra intervjuer har förskollärarna lyft upp olika 

viktiga aspekter som behandlats i analysen och i resultatdelen. En av de viktigaste aspekterna 

som togs upp var förskollärarnas syn på flerspråkighet som ansågs vara en tillgång för 

verksamheten. I dagens läge har förskollärare krav på sig enligt Lpfö98/10 att lyfta upp 

flerspråkighet och dess kultur i undervisningen. Vi anser att ha en positiv syn på 

flerspråkighet som det framkom i studiens resultat är viktigt, för att kunna förhålla sig och 

arbeta med flerspråkiga barn på förskolan på bästa möjliga sätt. Dels, för främjandet av 

flerspråkiga barns utveckling och lärande, dels för deras språkutveckling och för att de är 

generationens nya samhällsmedborgare. 
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13.  Vidare forskning 

Att forska om flerspråkighet i allmänhet har många infallsvinklar och det förekommer flertal 

ämnen att forska om. För framtida forskning kan man förslagsvis föra en observationsmetod 

på barngrupper på olika förskolor där man vill undersöka flerspråkiga barns språkanvändning, 

för att kunna tolka och analysera var de befinner sig språkligt. Man kan även observera 

förskollärares förhållningssätt och undervisningsmetoder gentemot flerspråkiga barn, till 

skillnad med denna studie som byggts på intervjumetod med förskollärare. Detta, för att 

kunna se hur förskollärare förhåller sig till flerspråkiga barn i verkligheten.  
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15.  Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

  

      1. Huvudtema: Bakgrund 

 Undertema: Vad är din tidigare utbildning samt din nuvarande utbildning? 

 Undertema: Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Undertema: Vad har du för språk kunskaper? 

 Undertema: Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn?  

2. Huvudtema: Förskollärares syn på flerspråkiga barn 

Undertema: Hur definierar du flerspråkighet? 

Undertema: Är det en komplikation/ tillgång i en barngrupp att det finns flerspråkiga barn?  

På vilket sätt i sådant fall?  

Undertema: Vad är viktigt för dig att tänka på när du möter flerspråkiga barn? 

Undertema: Hur upplever du att förhållningssättet ser ut i arbetslaget gentemot flerspråkiga 

barn? Hur förhåller du dig till flerspråkiga barn?  

      3.   Huvudtema: förskolans och förskollärares arbetssätt 

Undertema: Hur arbetar du för att stimulera språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

Undertema: Upplever du att ni i verksamheten arbetar mot ett och samma mål? 

Undertema: Upplever du att ni har tillräckligt med resurser som ni kan arbeta utifrån för att 

förstärka flerspråkiga barns språkutveckling? Om nej/ vad saknas och varför? 

Undertema: Vilka åtgärder upplever du att ni i arbetslaget kan tillämpa för ett bättre 

arbetssätt gentemot flerspråkiga barn? 
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16.  Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Uppsala universitet 

Examenarbete 15 Hp 

HT14 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Roua och Amina och är två blivande förskollärare. Vi går sista terminen i 

lärarprogrammet på Uppsala universitet och skriver vårt examensarbete som handlar om 

förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur några förskole pedagoger talar om och beskriver att de arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Vi vill med detta brev fråga om ni har möjlighet att delta 

och bli intervjuade, där vi kommer att använda oss av ljudinspelning. 

För att vi ska kunna genomföra våra intervjuer vill vi informera att vi utgår ifrån etiska 

aspekter inom vetenskaplig forskning. Det är frivilligt att delta i denna undersökning där ni 

närsomhelst har rätt till att avbryta ert deltagande. All insamlingsdata inom denna forskning 

kommer att användas för forskningens syfte samt vara skyddad, där endast vi som forskare 

kommer åt uppgifterna. 

 

Tack i förhand 

 

Författarna: Roua Azad Slewa & Amina Ahmed 

Handledare: Margareta Sandström 


