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Abstract 

 

Title: 

Multilingualism in preschool - A qualitative study of how four preschool teachers working 

with multilingual preschool children 

Semester: Autumn 2015 

Author: Yasar Kayhan 

Supervisor: Erik Tängerstad 

 

The purpose of the study is to visualize how four preschool teachers working with 

multilingual preschool children. The study's problem consists of the following questions: 

 

 How do pre-school teachers work with the aspect of language of multi-lingual 

chrildren? 

 How is the use of mother tongue/native language perceived by pre-scool teachers? 

 

The methodological approach is qualitative, and all data is collected through qualitative 

method - interviews. The interviews was conducted in two different preschools, with two pre-

school teachers from each kindergarten. 

We call one of the preschools Glädjen, which is more centrally located in a multicultural area 

where many of the children are multilingual. While the other preschool we call the preschool 

Delfinen, which is more centrally located in a Swedish dominatinged area. 

 

The theoretical basis I am using to support my study is Vygotsky's socio-cultural perspective 

and previous research by Anne Kultti (2012), Anders Skans (2011) and Polly Björk-Willén 

(2006).  

 

 

Keywords: multilingualism, language development, learning, preschool children and 

preschool teacher 
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1.0 Inledning och bakgrund 

 

Sverige är ett land med många traditioner, kulturer, språk och religioner som speglar ett 

mångkulturellt samhälle. För att både stora och små ska integreras och känna sig som en del 

av samhället är språket ett stort verktyg för att starta denna process. Speciellt i början anser 

jag att barn som redan har ett förstaspråk spelar andraspråket spelar et stor roll. Att ge ett stort 

stöd inom båda språken anses vara viktigt eftersom språk bidrar till identitetsutveckling och 

kulturutveckling, samtidigt som den kognitiva processen eller förmågan utvecklas hos 

människor. Enligt Arnberg (1994) utgör samspel mellan miljöfaktorer och medfödd förmåga 

den språkliga utvecklingen hos barn (Arnberg, 1994, s. 66-67). Enligt Imsen (2009) är 

interaktionen mellan vuxen-barn och barn-barn något som leder till kognitiv färdighet och 

social utveckling hos barn (Imsen, 2009, s. 78). Läroplanen för förskolan betonar vikten av att 

förskolan ska stäva efter att ge varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål” (Skolverket, 2010, s.11). Därför menar jag att pedagoger spelar en stor roll för 

barn som har svenska som andraspråk, men detta gäller inte bara barn med ett annat 

modersmål som kommer till Sverige utan också barn som är födda i landet. Wedin (2011) 

beskriver att barn har redan en medfödd förmåga att lära sig språk genom att vara sociala med 

andra människor (Wedin 2011, s. 29). Jag menar därför att barn i förskolan måste få 

möjligheten att använda sig av sina erfarenheter där språket kan stimuleras, och där 

socialiseringen sker tillsammans med andra barn i aktiviteter och lek etc. Enligt Skolverket 

(2013) är vart femte barn i förskolan flerspråkig, och använder sig av fler än ett språk 

dagligen (Skolverket, 2013). Även Läroplanen för förskolan pekar mot vikten av barns 

språkutveckling; 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar 

sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt 

modersmål” (Skolverket, 2010, s.11). 

 

Själv har jag under min uppfostran känt ett måste av att kunna prestera båda mitt modersmål 

och norska som är mitt andraspråk lika bra. Därför känner jag att flerspråkighet i förskolan 

ämnet passar mig utmärkt, eftersom jag alltid har funderat på hur pedagoger faktiskt tänker 

och arbetar med flerspråkighet i svenska förskolor. Som blivande pedagog/förskollärare 
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känner jag ett stort ansvar och intresse för detta. Genom denna undersökning kommer jag få 

möjlighet att se vad jag eventuellt kan göra eller kanske få mer inspiration i arbeten med 

språk. För genom mina 3,5 åriga förskollärarutbildning delvis i Norge och Sverige, känner jag 

att jag inte har fått tillräckligt med kunskap när det gäller barn med ett annat modersmål än 

norska/svenska, samt två- eller flerspråkiga barns språkutveckling. Därför vill jag erfara och 

lära mig om hur pedagoger/förskollärare arbetar språkligt med flerspråkiga barn, och deras 

språkutveckling i förskolan. Också om vilka material förskollärarna/pedagogerna använder 

sig av samt synen de har till flerspråkiga barn. Förhoppningsvis kommer denna undersökning 

bidra till en grundläggande kunskap för hur blivande förskollärare, pedagoger och personal 

skall kunna utveckla arbetet med flerspråkighet, barn och språkutveckling. Informanterna och 

förskolor jag vänder mig till under studien anonymiseras med fiktiva namn. 

 

1.1 Läroplanen för förskolan 

 

Läroplanen för förskolan är ett viktigt styrdokument som förskolan och personalen ska följa 

och arbeta utifrån som grund. En annan stödmaterial är Skolverket som ger stöd till personal 

och chefer på skolor/förskolor. Under detta kapitel kommer det tas upp citaten som är relevant 

för min undersökning om flerspråkighet. Dessa citat kommer användas senare i 

undersökningen i analys och resultat delen, för att styrka mina svar och slutsats. 

 

Enligt Skolverket är flerspråkiga barn och förälder personer som talar ett annat modersmål än 

svenska och som har utländsk bakgrund. Som förskolepedagoger måste man ge flerspråkiga 

förskolebarn rum för att använda sitt modersmål då barn som har ett välutvecklat modersmål 

får förmågan att lära sig nya språk bättre (Skolverket, 2013, s. 11-12). 

Skollagen nämner även att alla barn i förskolan och skolan har rätt till stöd och måste få 

möjligheten att utveckla båda modersmålet och även det svenska språket i skolan/förskolan 

(Lpfö 98 rev. 2010, s. 7). Skolverket lyfter fram att barn kan lära sig ett annat språk i 

förskoleverksamheten än det som pratas i hemmet. För att skapa denna möjlighet kräver det 

också att förskolan kan erbjuda en stimulerande språkmiljö (Skolverket, 2013, s. 13). 

Förskoleverksamheten skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Lpfö 98 rev. 2010, s.7). Detta gäller självklart inte bara flerspråkiga barn utan alla barn 

oavsett kulturell bakgrund och språk. 
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Enligt läroplanen för förskolas ovanstående citat kan vi bekräfta att förskolan och även skolan 

måste stödja alla barn och ge barnen möjligheterna som finns gällande deras språk, lärande, 

samspel och utveckling. 

 

1.2 Syftet och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur fyra förskollärare på två olika förskolor i 

två olika kommuner arbetar med flerspråkiga förskolebarn. 

 

Frågeställningar som kommer besvaras i denna undersökning är: 

 

 Hur beskriver förskollärarna sitt språkliga arbete med flerspråkiga förskolebarn? 

 

 Hur ser förskollärarna på användning av modersmål i förskolan? 

 

2.0 Teorianknytning 

 

Under denna avsnitt kommer definitioner av viktiga begrepp presenteras, eftersom begreppen 

kommer att användas mycket under studien. Det är viktigt för läsarna att förstå olika 

begreppens betydelse. Begreppen som kommer definieras är: flerspråkighet, modersmål och 

andraspråk. Därefter följer en inblick i faktorer som är viktiga och spelar en central roll i 

förskolan gällande flerspråkighet och barns språkutveckling. 

 

Studien baseras på Lev Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet, då språket har en 

stor betydelse genom detta perspektiv.  
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2.1 Definition av begrepp 

 

Flerspråkighet 

Individer som behärskar flera språk samtidigt, kallas för flerspråkiga. Enligt Lindberg (2006) 

som skriver i Bjars (2006) bok ”Det hänger på språket!” att barn som kan kommunicera med 

ett eller flera språk kallas för flerspråkiga (Bjar, 2006, s. 60-61). Vi kan skilja flerspråkighet 

ur två olika sätt – simultan och successiv. Simultan flerspråkighet går ut på att barn lär sig två 

eller flera språk samtidigt. Medan successiv flerspråkighet går ut på att barn lär sig ett språk i 

taget (Arnqvist, 1993, s. 144-146). Det viktigaste är att barnen får erfara och uppleva 

möjligheten att själv träna och använda sitt språk i olika miljöer och situationer. Abrahamsson 

(2009) skriver i ”Andraspråksinlärning” om hur simultan flerspråkighet beskrivs när ett barn 

har föräldrar med två olika modersmål och dess pratar språken var för sig till barnet. Enligt 

Arnberg (1988) drar man en gräns vid 3 års ålder för simultan och successiv tvåspråkighet. 

Det har även visat sig att yngre barn når en betydande potential när det gäller språkutveckling. 

Tillägnande av simultana flerspråkigheten förekommer lättare före 3 års ålders gränsen 

(Arnqvist, 1993, s. 144-145). 

 

Modersmål 

Modersmål är något barn tillägnar sig i samband med hemmet. Alltså det är det förstaspråket 

barnen lär sig innan ett annat språk etableras. Lindberg (2006) beskriver att förstaspråket 

eller/och modersmål är det språket barnet växer upp med, och blir därmed något som barnet 

tillägnar sig i samband med socialisationen i hemmet (Bjar, 2006, s. 60-61). 

 

Även Ladberg (2003) beskriver vikten av modersmålet genom att beskriva att familj är 

barnets viktigaste tillhörighet. När det gäller språk, är familjens språk det som anses viktigast, 

för man kan genom detta koppla det till djupa känslor av tillhörighet, kärlek och trygghet på 

ett sätt språk sällan blir (Ladberg, 2003, s. 126-127). 

 

Andraspråk 

Andraspråket är språket som kommer efter inlärningen av förstaspråket/modersmål. Barn som 

har et annat talspråk än svenska, kallas för andraspråk. Även barn som födds i Sverige men 

som har utländska föräldrar får svenska som andraspråk. Lindberg (2006) skriver i Bjars 
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(2006) bok ”Det hänger på språket!” att andraspråket är när ett barn utvecklar och 

kommunicerar ytterligare med ett annat språk efter etablerat modersmål/förstaspråk. Man kan 

också kalla detta för en successiv flerspråkighet (Bjar, 2006, s. 61-62). Ett annat villkor för 

andraspråket är att det inlärs i en miljö där språket används. I denna studie blir svenska 

presenterad som barnets andraspråk. Abrahamsson (2009) skriver i sin bok 

”Andraspråksinlärning” att tillägnandet av andraspråket kan beröras utifrån individens 

sociala bakgrund, ålder, språkbegåvning, undervisningsmotivation samt individens kontakt 

med andra som har andraspråk som modersmål. 

 

2.2 Proximala utvecklingszonen 

 

Lev Vygotskij är en pedagogisk teoretiker, som introducerade idén om att barns utveckling 

sker i stor grad genom samspel med andra och deras omgivning. Vygotskij är framför allt 

intresserad av skillnaden på barns eget lärande och lärandet genom den vuxens hjälp. Denna 

nivåskillnad kallade Vygotskij för ”den proximala utvecklingszonen”. Det sägs också att 

Vygotskij är grundaren för det sociokulturella perspektivet som kommer bli presenterad i näst 

kommande rubrik.  

Enligt Imsen (2009) är Lev Vygotskijs teori av den proximala utvecklingszonen ett centralt 

och viktigt begrepp i barns språkutveckling (Imsen 2009, s. 316). Med detta menas att barn 

inte kan lära sig ett språk på egen hand utan måste få hjälp och stöd från kunniga vuxna 

och/eller även barn. Därefter skapas och ges möjligheten för att barnet att klarar sig på egen 

hand, eftersom det sociala sammanhanget medverkar till att lärandet förekommer. Säljö 

(2000) beskriver att utvecklingszonen kan räknas som den zonen inom lärande som är 

tillgänglig för stöd och som har nyttigare förklaringar från en mer kunnig person (Säljö, 2000, 

s. 123). Förskollärarna ska kunna avgöra barnens olika typ av stöd hen är i behov av, 

samtidigt som förskoleverksamheten ska kunna erbjuda stöd för att bidra till att barnet ska 

kunna utvecklas i sin rätta process. Även Läroplanen för förskolan belyser att den 

pedagogiska verksamheten ska visa respekt och hänsyn till varje barns behov och 

förutsättning som förskolan ska anpassa sig till (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6). Enligt Imsen (2009) 

är språket inte bara ett medel för att kommunicera utan ett sätt för utveckling av medvetandet 

och tänkandet. Samspelet mellan vuxen-barn och barn-barn leder till kognitiv färdighet och 
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social utveckling hos barn, då språket har et betydelsefull utgångspunkt för att förbättra vidare 

tänkande och kognitiva funktioner (Imsen, 2009, s. 78 

2.3 Det sociokulturella perspektiv 

 

Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektiv står kommunikativa delarna i fokus där 

barns lärande i skolan och förskolan föregår. Vi kan därför säga att ett sociokulturellt 

perspektiv i förskolan kommer tydligt fram när det uppstår samspel mellan människorna som 

kan vara barn-barn, vuxen-barn och även vuxna mellan sig, och genom detta bindas grunden 

för det lärande (Säljö, 2000, s. 17-18). 

Säljö (2000) skriver att föreställning om världen uppstår genom vad vi hör från andra 

människor. Genom detta blir barnen medvetna om vad som är värdefullt och intressant att 

urskilja ur den mängd iakttagelser om vad man skulle kunna göra i olika situationer (Säljö, 

2000, s.36-37). När vi kopplar socialiseringen till det sociokulturella perspektivet kommer 

lärandet genom att barn blir en del av andra barns utveckling, erfarenhet och kunskap. Så med 

detta kan vi även koppla till att barn med två eller flerspråk också kan vara till hjälp för andra 

barn i samma situation. Genom olika samspel i förskolan och även hemma kan barn lära och 

erfara mycket av varandra och även tillägna nya kunskaper under lärandet av något annat. 

2.4 Språkutveckling 

 

Svensson (2009) menar att föräldrar, omgivning och även samhället spelar en viktig roll för 

barnets språkutveckling och hur barnet utvecklar språket (Svensson, 2009, s. 65-67). Språk 

och hur det används spelar en viktig roll i dagens samhälle. För dagligen möter vi på 

människor som använder sig av olika former av språklig kommunikation: massmedia, verbal 

och icke verbal kommunikation. Utvecklingen av den språkliga förmågan är viktigt eftersom 

den bidrar till kommunikationen med andra i olika situationer. Barns språkutveckling börjar 

tidigt och språket är ett verktyg för dem för att få ökad förståelse för omvärlden (Svensson, 

2009). 

Arnqvist (1993) beskriver att barns språkutveckling kan betraktas ur flera synvinkel också 

olika perspektiv, då ingen av perspektiven är mer riktigt eller fel än det andra, utan varje 

aspekter ger olika svar och nya kunskap (Arnqvist, 1993, s. 20-23). Vi kan även skilja barnets 

språkutveckling ur fyra aspekter; det grammatiska, fonologiska, semantiska och den 

pragmatiska.  
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Det grammatiska utveckligen går ut på när barn själv kan sätta ihop en mening genom att 

använda sig av begreppen från sitt ordförråd till att skapa meningsfulla meningar. Det 

fonologiska utvecklingen handlar barnets uppfattning av ljudsystemet och uttalet av 

språkljudet. Det semantiska utvecklingen handlar om relationen mellan begrepp och ord, 

alltså om ordens betydelse. Sist är den pragmatiska aspekten som går ut på att barnen 

medvetandet kan använda språket exempelvis när barnen ska hålla en dialog i rätt ordning 

(Arnqvist, 1993, s.21-22). 

3.0 Tidigare forskning 

 
I detta kapitel kommer jag beskriva forskning utifrån tre avhandlingar kring flerspråkighet av 

Anne Kultti (2012) ”Flerspråkiga barn i förskolan - villkor för deltagande och lärande i 

förskolan”, Anders Skans (2011) ”En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken” och Polly 

Björk-Willèn (2006)”Lära och leka med flera språk - socialt samspel i flerspråkig förskola”. 

 

3.1 Flerspråkiga barn i förskolan - villkor för deltagande och 

lärande i förskolan 

 

 

Anne Kulttis syfte med studien är att analysera vilka villkor för deltagande förskolorna stödjer 

flerspråkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling, också hur de tar plats i olika 

aktiviteter. 

Anne Kultti (2012) är universitetslektor på Göteborgs universitet för pedagogik, 

kommunikation och lärande och har skrivit en avhandlingen Flerspråkiga barn i förskolan: 

Villkor för deltagande och lärande. Kulttis (2012) studie utgår från det sociokulturella 

perspektivet för få en bättre uppfattning kring förutsättningarna för lärande och utveckling för 

flerspråkiga barn i förskolan idag. 

I informationssidan från Göteborgs universitet (2015) skriver hon att ”analysen har fokus på 

interaktion och kommunikation mellan barn och mellan barn och vuxen”. I avhandlingen 

lyfter hon upp interaktion och kommunikation i samband med flerspråkiga barns villkor och 

rättigheter, särskilt bekräftar hon att förskollärare/pedagoger ska bidra till utveckling av 

svenska språket hos alla barn men även barn som är i utveckling av sitt modersmål. 
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Vidare påpekar Kultti (2012) i sn studie att flerspråkiga barnen i förskolan inte får premissen 

för att kunna utveckla sitt modersmål, men hon bekräftar att barnen istället får goda 

möjligheter att utveckla det svenska språket på förskolan. Samtidigt visar pedagogerna i 

förskolan ett stort intresse och ser barn med annat modersmål än svenska som betydelsefulla. 

Det betyder att vara omtänksam och öppen för vad barnets modersmål kan bidra till, och detta 

anser Kultti (2012) att det bidrar till ett lämpligare lärande. I studien framkommer det också 

att barnen använder sitt modersmål och det svenska språket på olika vis oberoende 

samtalspartner och situation. Jag kunde även läsa att pedagogernas vilja att bemöta barns 

språk var stor. Exempelvis viljan att lära sig enkla ord som bidrog till tillhörighet och 

accepterande mångfalds språk i förskolan. Denna avhandling är relevant till min studie då 

Kultti (2012) tar upp ämnen om flerspråkighet, modersmål, andraspråk och förskollärare, som 

är en viktig del av min undersökning. 

 

3.2 En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken 

I Anders Skans (2011) avhandling «en flerspråklig förskolas didaktik i praktiken» har Skans 

studerat de didaktiska frågor och pedagogiken i den flerspåkiga förskolan där majoriteten av 

barnen är flerspråkiga. Under studien använde Skans sig av intervjuer, observationer samt 

fältanteckningar som metodik. Han utförde detta i Malmö under två terminer på en förskola 

som bestod av 14 pojkar och 4 tjejer. Det kommer fram i avhandligen att pedagogerna på 

denna förskola behärskar romani, svenska, arabaiska, albanska och bosniska. Skans (2011) 

beskriver pedagogernas beslut som tas i de lärandesituationer som utgår från de didaktiska 

frågorna: hur, vem, vad och varför. Detta innebär att man ska kunna reflektera kring hur det 

ska läras, vem ska lära, vad som ska läras och varför det ska läras.  

Studien lägger fokus på pedagogernas och barnens komminaktion ur ett sociokulturell 

perspektiv. I studien framkommer det hur flerspråkiga pedagoger försöker att arbeta med 

språken som finns på förskoleverksamheten genom att möjliggöra utevckling i modersmålet, 

samt det svenska språket. Pedagogerna anordnade situationer och la tid för att arbeta i 

barngrupper just för att skapa kommunikation och interaktion mellan barnen. Fallstudien 

resulterar flerspråkiga pedagogers olika sätt att synliggöra representativa språken genom de 

pedagogiska aktiviteterna som exempelvis sagoläsning och samling. Genom samlingar och 

sagoläsning skapas det rum för vidaresamtal som är ett bra sätt för barnens språkutveckling (s. 

71). Som ett extra stöd i förskolan är det positivt att det finns flerspråkiga pedagoger i 
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förskolan så att man kan använda dem som resurser och som språkstöd (s. 83-84). Detta bidrar 

till att det skapas öppenhet och deltagande i verksamheten. Studien visar hur en pedagog har 

lärt sig några danska ord i syftet till att få barnet delaktig i barngruppen. Pedagogerna 

använder olika strategier för att hjälpa och ge stöd i de modersmålen som inte finns 

tillgängliga på förskolan. Skans (2011) studie visade att pedagogerna utnyttjar 

omsorgsituationerna för att skapa kommunikation och samtal. Enligt Skans (2011) är 

flerspråkiga pedagoger ett föredöme för flerspråkiga barn, men att det sällan tycks om av 

etnisk svenska kollegor. I likhet med Anne Kultti (2012) studie framkommer det även i denna 

att barns användning av modersmålet och det svenska språket beror på samtalspartnern och 

situationen. Anders Skans (2011) betonar vikten av att ett bra föräldrakontakt skapar trygghet 

för barnen och även för den språkliga utveckligen (s. 62). Föräldrar bli också deltagande i 

verksamheten genom att hjälpa pedagogerna. Genom att skriva ner olika ord och fraser på 

barnens språk, och stadig ge upplysningar till föräldrarna om hur viktigt det är att läsa sagor 

och böcker på barnets modersmål hemma. Skans ger också exempel på att barnens högtider är 

något som pedagogerna diskuterar likställigt (Skans, 2011, s.70). 

3.3 Lära och leka med flera språk - socialt samspel i flerspråkig 

förskola 

I avhandlingen ”Lära och leka med flera språk – socialt samspel i flerspråkiga” av Björk-

Willén (2006) tas det upp om 3-5 åriga barns sociala samspel och deltagande i en flerspråkig 

miljö. Studiens empiriska material blev samlad genom total 40 timmars videoinspelningar på 

en svensk dominerade förskola, där många av pedagogerna är flerspråkig. Anledningen för att 

det blev videoinspelat in i 40 timmar var för användning för analys av barnens användning av 

de multimediala resurser och deltagande i de sociala - vid lek och de pedagogledda 

aktiviteterna. Björk-Willén (2006) menar att potensen att använda sig av det verbala språket 

med blickar, gester och mimik beskriver de multimediala resurserna. Avhandlingens syfte är 

att undersöka det sociala samspelet mellan barn och vuxna i en flerspråkig miljö, där fokuset 

var barnets språkbruk och inte språkutvecklingen. Språk som flera av barnen pratar var 

engelska, arabiska, franska och spanska. 

Björk-Willén (2006) menar att det har under en lång tid visats dubbelsidiga uppfattningar till 

flerspråkighet i förskolan. Avhandlingen visar hur barn lär sig olika språk i olika aktiviteter på 

förskolan, samtidigt kunde Björk-Willén (2006) se förmågan att se barnens deltagande i de 
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pedagogledda aktiviteter och i aktiviteter där exempelvis flerspråkiga pedagoger blir använt 

som resurs i leken/aktivitet. Björk-Willéns studie resulterar betydelsen av förskolans vana och 

aktiviteter för deltagande och språkanvändning för barn. 

4.0 Metod och material 

 

I detta kapitel kommer jag introducera hur jag har samlat in det empiriska materialet för att 

genomföra grunden för min undersökning. Jag kommer presentera förskolorna, urvalet av 

förskolorna och hur genomförande gick till, och även nämna hur de etiska principerna har 

använts i undersökningen/studien. 

4.1 Presentation av förskolorna och pedagogerna 

Förskolan Glädjen 

Förskolan Glädjen består av ca 150 barn och 30 pedagoger fördelade på åtta avdelningar, fyra 

1-3 års avdelningar och fyra 3-5 års avdelningar. Förskolan ligger i ett mångkulturellt område, 

det vill säga att förskolan representerar många olika kulturer. Förskolan Glädjen inspireras av 

Reggio Emilia- filosofin, som innebär att dem försöker lyfta varje barns unika kompetenser. 

Pedagogen Samantha 

Samantha är barnskötare i grunden, och hade arbetat fyra år innan hon valde att utbilda sig 

som förskollärare. Hon är 46 år och har arbetat på förskolan Glädjen sammanlagt 17 år med 4 

års avbrott då hon flyttade två gånger i en annan kommun och att tillägna sig nya kunskaper 

och erfarenheter men också får att höja lönemöjligheterna. Pedagogen har en utländsk 

bakgrund. 

Pedagogen Ella 

Ella är 31 år gammal förskolepedagog. Hon tog sin förskollärare examen för sex år sen. Hon 

började arbeta som förskollärare för fyra år sen, och har sedan dess varit hos förskolan 

Glädjen, då hon var mammaledig två år efter sin utbildning. Pedagogen har en utländsk 

bakgrund. 

Förskolan Delfinen 

Förskolan Delfinen ligger i ett svensk dominerande villa område. Förskolan består av 120 

barn, indelade i åldersgrupper. Förskolan Delfinen verksamhet inspireras av Reggio Emilia-
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filosofin. Med detta menas det att varje barnens olika kompetenser lyfts upp, då alla barn föds 

med inre intresse för att upptäcka världen. 

Pedagogen Theresa 

Theresa är 27 år gammal, och tog sin förskollärare examen 2014, och har sedan dess arbetar 

på förskolan Delfinen. Hon hade även under sin utbildning arbetat som vikarie på olika 

förskolor. Pedagogen har en utländsk bakgrund. 

Pedagogen Amanda 

Amanda är 57 år gammal kvinna som tog sin förskollärare examen 1979. Hon har arbetat på 

förskolan Delfinen i två år. Amanda är den enda av intervjuade pedagogerna som är 

ursprungligen svensk. 

4.2 Val av metod 

 

Det empiriska materialet samlas för att skapa och utgöra undersökningens grund. Jag har gjort 

en intervjuundersökning baserad på fyra intervjuer. Jag valde denna metod med tanke på att få 

mer inblick på pedagogernas syn kring flerspråkighet, samt hur de arbetar med flerspråkighet 

i förskolan. Jag valde därför intervju som en del av kvalitativa metoden. Ahrne och Svensson 

(2012) hävdar att intervju och observation är bra exempel på kvalitativ datainsamling (Ahrne 

& Svensson, 2012, s. 12). Denna undersökning kan beskrivas som fältstudie för att det är en 

undersökning av en eller fler företeelser, som oftast används i kvalitativa undersökningar. 

 

Studien är som tidigare nämnt baserat på intervjuer av fyra förskollärare i två olika förskolor 

och kommuner. Innan utförande av intervjuerna skickades en e-post med beskrivandet av 

studiens syfte till informanterna och förskolecheferna (se bilaga 1). Intervjuerna är anpassade 

till informanternas önskemål gällande plats, deras tillgänglighet samt min egen tidsram. 

Intervjuerna blev genomförda på informaternas arbetsplats, då pedagogerna inte kunde lämna 

förskolan. Intervjuguiden bestod av 14 frågor (se bilaga 2), med några öppna frågor 

inblandade som exempelvis var, om dem kunde förklara mer eller fördjupa sitt svar. 

Intervjufrågorna ställdes i sin ordning, men vi kunde efter varje fråga märka att många av de 

kommande frågorna blev besvarad under en annan tidigare fråga, men då fick man mer 

detaljerat svar och upprepning av det som hade blivit sagt/svarat. 
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Patel och Davidson (2011) beskriver att meningen med kvalitativa undersökningar är att man 

samlar på sig nya kunskap än det som är redan är sagt (Patel & Davidsson, 2011, s. 119) 

Längden på intervjuerna kunde variera utifrån hur mycket förskolepedagogerna kunde svara 

på varje fråga. Vissa pedagoger svara med långa meningar utifrån sina upplevelser och gav 

även många exempel från förskolan. Medan någon svarade kort och konkret. Därför varierade 

intervjulängden mellan 20-40 min. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Detta gav 

mig möjligheten att lyssna och fånga informanternas svar som missades medan jag 

antecknade. Samtidigt så kändes det väldigt färskt och bra med att ha intervjuerna båda 

inspelat och transskriberad. Då man kan vända sig tillbaka och lyssna/läsa igen. Intervjuerna 

transkriberades samma dag det blev genomförda. 

4.3 Strategi 

 

Jag började att ta kontakt med kollegor som arbetar på förskolan Delfinen om de hade tid för 

att intervjuas. Jg fick e-post av några förskolepedagoger var intresserad i att bli intervjuad, så 

jag skickade iväg dokumentet som beskrev intervjuns syfte (se bilaga 1). Genom mejl 

avtalade vi tid och rum för när intervjuerna ska genomföras. I några fall blev några av 

intervjuerna utsatt då antigen förskollärarna var sjuka eller något annat uppstod. Jag var dock 

tvungen att följa deras schema, då intervjuerna skulle äga rum i deras arbetstid. Medan 

förskolan Glädjen tog jag själv kontakt med via mejl med förskolechefen som skickade vidare 

mitt mejl till förskolepedagogerna. Genom mejl kunde pedagogerna meddela om dem ville 

medverka min studie eller inte. 

4.4 Genomförande 

 

Genomförandet började med att jag fick komma till båda förskolorna, för att hälsa på och sen 

gå vidare till mindre grupprum där vi kunde sitta utan att bli störda av någon. Detta bidrog till 

att vi inte blev avbruten, och vi fick möjligheten att skapa en bra intervju. Tiden som var tänkt 

för att genomföra intervjuerna var 30 minutter, men vissa pedagoger kunde dröja tiden, då 

pedagogerna hade möjlighet och för att dem ville ge utfyllande och mer detaljerande svar. Så 

intervjutiderna kunde variera mellan 30 till 45 minut. Följdfrågor framkom under 

intervjuerna, något som bidrog till mer information om mitt valda ämne inkluderat med mer 

exemplen från verksamheten och deras upplevelser och erfarenheter. 
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4.5 Urval 

 

Jag valde två olika förskolor i två olika mellanstora kommuner och två förskollärare från 

samma verksamhet, för att ge min undersökning en lagom bredde så att jag får djupare 

förståelse samt flera olika perspektiv introducerad i undersökningen. Urvalet av 

pedagogerna var att alla skulle vara färdig utbildade förskollärare. Jag 

hade inga konkreta tankar om vilken bakgrund förskollärarna skulle ha innan intervjuerna, 

men det blev flerspråkiga förskollärare vid den mångkulturella förskolan Delfinen, en svensk 

och en flerspråkig förskollärare vid den förskolan Glädjen. Utgångspunkten för förskolorna 

var först och främst att det skulle finnas ett urval av flerspråkiga barn på den ena respektive 

den andra. 

4.6 Bearbetning av data 

 

Valet av diktafon var för att få en djup och konkret transkribering. Med hjälp av inspelningen 

fick jag också möjligheten att tidigt analysera och tolka svaren utifrån Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. 

Undersökningen behandlades studiens validitet och reliabitet med hjälp av intervjuguiden, och 

pedagogernas kunskap och erfarenheter inom det valda ämnet (Thurén, 2007, s. 26). Enligt 

Patel & Davidsson (2011) måste man vara medvetna om det som undersöks har en god 

validitet (Patel & Davidsson, 2011, s. 102). Jag har fått mycket av mitt empiriska data med 

hjälp av intervjufrågorna och följdfrågorna. Urvalet av förskolorna och metodvalet relateras 

till validitet, och informationen från utbildade pedagogerna avser då reliabilitet.   

 

4.7 Etiska principer 

 

Under studien har jag använt mig av fyra forskningsetiska ställningstaganden som Patel & 

Davidsson (2011, s. 63) behandlar. Dessa etiska principer användes under de genomförande 

intervjuerna. Dessa fyra etiska principerna är: samtyckekravet, konfidentialitetskravet, 

information och nyttjandekravet. 
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Samtyckekravet 

Det innebär att informanten själv får bestämma själv om han eller hon vill medverka i 

forskningen, och även att jag som forskare informerar betydelsen av deras deltagande i 

forskningen. 

Även förskollärarna som medverkade i undersökning fick detta kravet, där det stod att dem 

kunde hoppa av där dem inte ville medverka mer. 

 

Patel och Davidsson (2011) bekräftar även detta ”deltagare i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över som medverkan” (Patel & Davidsson, 2011, s.63). 

Konfidentialitetskravet 

Dessa krav innebär att vi forskare ska behandla alla uppgifter som ges ut av informanten, ska 

skyddas under redogörelsen så att ingen kan identifiera informantens svar. 

 

Under undersökningen har jag förmedlat informanterna i både skriftlig och muntligt form om 

all information, gällande namn, förskola, barn och även kommun skulle anonymiseras 

Informationskravet 

Detta krav går ut på att vi som forskare måste och skall informera de berörda om forskningens 

syfte, och hur intervjun kommer behandlas i detta arbete. 

Under min forskning har jag informerat dem berörda och även förskolechefer om att allt 

kommer behandlas av mig och kommer vara anonymt under forskningen, samt att allt 

kommer raderas efter forskningens slut. 

Nyttjandekravet 

Detta krav går ut på att all insamlad data som i detta sammanhang är intervjuer av 

förskollärare skall användas för forskningsändamål. Detta bekräftar även Patel & Davidsson 

(2011, s. 63). 

 

Jag informerade detta båda skriftligt och muntligt till mina informanter om att all data 

kommer raderas efter att studien är klar. 
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5.0 Resultat 

 

I detta kapitel kommer jag presentera undersökningsmaterialet. All namn som benämnas är 

fiktiva namn. Därefter kommer resultaten att redovisas genom mina frågeställningar 

5.1 Hur beskriver förskolepedagogerna sitt språkliga arbete med 

flerspråkiga förskolebarn? 

 

Förskolepedagogerna som blev intervjuad hade olika åsikter men mycket likt arbetssätt när 

det gäller att lära ut det svenska språket till flerspråkiga barnen. 

Pedagogerna Samantha och Ella som själv också är flerspråkiga, beskriver sitt arbete på 

förskolan Glädjen som utmanande men också lärorikt för både stora och små. Med tanke på 

att förskolan Glädjen har en större majoritet flerspråkiga förskolebarn blir deras språkliga 

arbete med barnen en självklarhet. 

Under intervjun berättar pedagogen Ella att barnen i denna avdelning har varit med samma 

pedagoger på avdelning i två år. Barnen vet därför rutinerna i alla olika situationerna. Hon 

menade att barnen vet hur vi arbetar med att skapa lärorika och intressanta aktiviter där det 

språkliga är i fokus. 

Pedagogen Samantha som också är flerspråkig själv, berättade betydelsen av hur viktigt en 

pedagog är för barnen och deras lärande när det gällde språk. Alla pedagogerna var överens 

om att sånger, högläsning av sagor, användandet av teckenspråket, rim och ramsor och även 

kunna benämna saker stimulerar barnens språk. Samantha berättar vidare att hon hade upplevt 

på en annan förskola att barnen inte fick prata sitt modersmål med varandra, då var det bara 

svenska språket som gällde på förskolan. 

 

Att ge barnen möjlighet att prata sitt modersmål, ger de en tydlig bild på identitetsbekräftelse av 

pedagogerna. Vi ger även barnen möjligheter att utveckla sitt ordförråd i båda svenska och sitt 

modersmål, då barnen faktiskt klarar av att byta språk oberoende på samtalsperson och situation. 

Samantha 28/10-2015 

 

Alle fyra pedagogerna nämnde att dem ser positivt till barn med flerspråkiga. Pedagogerna 

uppmuntrar även föräldrarna att prata modersmål med sina barn, då det bidrar till att dem 

även lär sig svenska och ett annat språk snabbare. Samantha påpekade att barnen vet själv hur 
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det är att kunna ett annat språk som en annan kanske inte kan, och med detta menar hon att 

barn anpassar sig i olika situationer. Samantha menar att grunden för att pedagogerna  

uppmuntrar föräldrarna att prata modersmål med barnet är, på grund av att barnen utvecklar 

sitt förstaspråk på det sättet, samtidigt en bra grund för det svenska språket. 

 

Vi pedagoger erbjuder barnen att använda kroppsspråk, bilder, olika material för benämning av saker 

och ting, högläsning och berättelser för utvecklingens skuld. Samantha 28/10-2015 

 

Med detta menar pedagogerna att dem erbjuder olika typ av arbetssätt för ett meningsfullt sätt 

för barnen. Vid upprepning av olika saker och begrepp framkommer möjligheter hos barn 

som bidrar till utveckling av barns språkinlärning. På förskolan Glädjen har pedagogerna 

skrivit välkommen på ytterdörren på de olika språket förskolan representerar. Dette gjorde 

pedagogerna för att inkludera barnen och föräldrarna i verksamheten.  

Pedagogen Samantha och Ella menar att förskolepedagoger måste kunna sätta tydligt ord på 

material och saker genom att använda sig av exempelvis föremål och samtidigt visuellt peka 

på de olika materialen de benämner. Pedagogerna menar att det är ett viktigt och lärorikt sätt 

att lära barnen svenska språket korrekt och tydligt. 

 

Vi arbetar mycket med att benämna allt det vi gör och allt av material och saker, båda hos stora och 

små. Det ger tydlig förförståelse och tydligheten som behovs för hos oss som representerar 

flerspråkiga barn på denna verksamhet. Ella 28/10-2015 

 

Ella är en flerspråkig förskollärare, som själv har förskolebarn som växer upp med annat 

modersmål än svenska hemma. Hon berättar hur modersmålen påverkar utvecklingen av det 

svenska språket. Ella beskriver även dem som pedagoger blir fascinerad över hur barnen 

skapar tillhörighet tillsammans oavsett språklig bakgrund och kultur. 

 

Om ett barn frågar efter om att få cykeln, och han eller hon inte förstår och kollar bara på, försöker 

barnet själv att förklara genom att benämna sakerna. Jag (pekar på sig själv) vill också cykla (pekar på 

cykeln).  

Ella 28/10-2015 

 

Pedagogen Amanda bekräftar att i förskolan Delfinen så handlar det inte bara om hur dem ska 

bidra till flerspråkiga barns språkutveckling utan hjälpa alla barn. 
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Att pedagogerna använder ett utvecklande och korrekt språk i den dagliga verksamheten, benämner 

vad man gör, sätta ord på känslor, rim och ramsor, läsa och samtala kring sagor/bilder/konkreta saker i 

rutinsituationer och sjunga uppmuntrar och stödjer barnen att använda språket. Exempelvis om barnen 

pekar på mjölken, så frågar jag vad det är barnet pekar på eller frågar om det är mjölken de vill ha. 

Amanda 06/11-2015 

 

Pedagogen Amanda berättar att hon har tidigare arbetat på förskolor där flerspråkiga 

förskolebarn dominerades. Hon nämner också att det kräver mycket energi och intresse inför 

att arbeta med flerspråkiga förskolebarn och även föräldrar. Hon nämner även att det är 

givande att man bidrar till att skapa goda och roliga inlärningssituationer för barnen. 

Pedagogen Theresa är ny examinerad förskollärare (1år sen), beskriver sitt språkliga arbete 

med flerspråkiga förskolebarn som något självklart, roligt och lärorikt. Pedagogen Theresa 

upplever inte sitt arbete med flerspråkigabarn krävande med tanke på deras barns 

språkutveckling.  Hon tycker det sätts lika mycket fokus på svenska förskolebarn som 

flerspråkiga förskolebarns språkinlärning och andra lärandeprocesser.  

 

Barnen får möjligheten att uppleva och erfara olika situationer genom att benämna olika saker som 

färger, storlek och antal osv i exempelvis under lek-, matsituationer. Theresa 06/11-2015 

 

Båda Theresa och Amanda som är kollegor, uttrycker under intervjuerna att språkinlärning för 

speciellt flerspråkiga förskolebarn är viktigt. 

 

När barnen blir äldre ska ju dem komma vidare till skolan och senare arbetslivet, då behöver barnen 

kunna behärska det svenska språket såväl som sitt modersmål. Självklart är modersmålet viktigt, men 

det är föräldrarnas uppgift att lära deras barn sitt modersmål och inte vårt, har på förskolan ligger vi 

fokuset mest på svenskan. Men förskolan stödjer barnet i deras modersmål genom att ge dem 

möjlighet att få stöd i modersmålet med hjälp av modersmålslärare. Amanda 06/11-2015 

 

En av frågorna under intervjun var hur pedagogerna uppfattar termen flerspråkighet. Jag 

ansåg att denna fråga var relevant till min studie. Alla fyra pedagogerna besvarade frågan kort 

och konkret att det betyder när en person kan behärska två eller flera språk samtidigt. 

Pedagogerna nämner att i matsituationer kommer flerspråkiga förskolebarns språkutveckling 

tydligt fram, då barnen får möjlighet att förklara sig och även berätta vad olika sakerna på 

bordet heter på svenska och på sitt modersmål. Pedagogen Samantha bekräftar detta genom 

ett exempel hon nämnde under intervjun: 
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En dag under samlingsstunden frågade ett kurdiskt barn mig om vad det var till lunch. Idag blir det 

köttbullar och potatis till lunch svarade jag. Barnet frågade om jag visste vad köttbullar och potatis var 

på kurdiska. Nej, men kan du inte säga vad det heter på ditt språk svarade jag. Och då fick barnen 

berätta för andra barnen vad köttbullar och potatis heter på deras språk. Samantha 28/10-2015 

 

Pedagogen förklarade vidare att barnet fick då möjligheten att säga maträtten på sitt språk, 

och pedagogen kunde på detta sätt bekräfta barnet genom att lyssna. Även under samlingen 

fick andra barn också möjlighet att säga maträtten på sitt språk. Samantha nämnde också att 

på detta sättet fick barnen identitetsbekräftelse.  

Alla pedagoger nämnde att sagoböcker är väldigt populärt bland barnen och när det gäller 

flerspråkiga förskolebarns språkutveckling. Pedagogerna arbetar mycket med högläsning av 

sagoböcker och berättelser. Pedagogerna menar att barnet lär sig stadig nya begrepp och 

använder sig av dem begreppen så länge vi använder de i verksamheten. Barnen ser upp till 

oss vuxna, och därför upprepar barnen ganska mycket av det som blir sagt i förskolan. Genom 

högläsning skapas det bilder i barnets huvud, något som skapar och utvecklar barnets fantasi 

och kreativitet. Pedagogen Theresa berättar om hur viktigt det är att benämna materialen för 

barnen.  

 

Under aktiviteterna som barnen själv får välja finns det namn på all material som finns i avdelningen. 

Just för att barnen och personalen ska kunna veta vad de olika leksakerna eller/och materialet heter. 

När barnen ser samma ord och samma stavelse så fastnar det efter en tid. Theresa 06/11-2015 

 

Genom detta så skapas möjligheter där barnen får pröva sig att skriva ner namnet på sakerna. 

Barnen känner oftast igen sina bokstäver i sitt namn, samtidigt som pedagogerna försöker att 

säga varje bokstäv, så att barnen får även höra tonläget och rytmen på bokstäverna. 

Pedagogen Amanda berättade att på deras avdelning på förskolan har dem börjat med att 

fokusera mer på de estetiska aktiviteterna. Pedagogen berättade vidare att barnen senast hade 

fått färglägga bokstäver i olika storlekar. Pedagogerna på avdelningen hade skrivit ut 

bokstäver och bilder som börjar på samma bokstav. Detta var för inspiration för alla barnen. 

Därefter fick dem välja en bokstäv som skulle representera något för dem. Barnen fick även 

klippa och limma, färglägga och senare hänga upp det dem hade skapat själv. Men innan 

barnen fick hänga upp, fick dem möjlighet att berätta om sin valda bokstav. Vissa barn kunde 

även associera bokstäver med sina för-och efternamn. 
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Ett barn under en målningsaktivitet frågade mig om en färg medan barnet pekar på sin turkosa tröja. 

Hos mig har det blivit vana att jag frågar barnen vilken färg dem menar. Om jag inte får ett svar eller 

att barnet inte vill säga något, så ber jag dem fråga en annan kompis som kan hjälpa. Amanda 06/11-

2015 

 

Amanda belyste att det faktiskt finns många såna situationer där barn bara pekar på olika 

saker utan att säga nånting. Pedagogen nämnde att på förskolan fokuserar dem på att lära 

barnen att benämna sakerna med namn, då det sker en inlärning på ett naturligt sätt. 

Pedagogerna på båda förskolorna berättade att dem får barnen att rita, bygga eller skapa något 

från en bok dem har läst. Pedagogerna läser som regel tillsammans med barnen först på 

morgonen, och därefter får barnen möjlighet att välja mellan att rita, måla, bygga eller helt 

enkelt skapa något som barnen får berätta om i samlingsstunden innan lunch. Båda 

pedagogerna menar att det skapar rum för barns kreativitet, och även ger barnen en möjlighet 

för att bli sedda och hörda.  

Alle pedagogerna nämnde olika situationer där språket blir ett viktigt verktyg för 

förskolebarn. En av de mest vanliga situationerna på förskolorna är utan tvekan 

påklädningssituation.  

 

Vi försöker berätta för barnen vad dem ska ta på sig beroende på vädret. Barnen får prova sig fram 

själv med att hitta till exempel sin mössa, väntar och regnkläderna. Vi säger först vad dem ska ta på 

sig och sen så ser vi om barnen förstår vad dem olika begreppen innebär. Ella 28/10-2015 

 

Ella berättade vidare även att barnen som kommer från småbarnsavdelning till 

syskonavdelningen bör kunna förstå olika begreppen, och även kanske kan räkna till fem. 

Detta har pedagogerna själv bestämt i sina inlärningsmöten på förskolan. 

5.2 Hur ser förskolepedagogerna på användning av modersmål i 

förskolan? 

 

Pedagogen Ella påpekar att ett bra utvecklat modersmål är grunden för senare utveckling av 

ett nytt språk.  

 



 24 

Hemma så pratar min familj bara modersmålet med varandra, då barnen får och har möjligheten att 

prata och utveckla sitt andraspråk som är svenska i mitt tillfälle ute bland vännerna, förskolan och i 

andra sammanhang. Ella 28/10-2015 

 

Även i lek och samspel med andra barn oberoende kulturell- och språklig bakgrund klarar 

barnen att hitta olika sätt att kommunicera med varandra. Ella och andra pedagogerna ser 

modersmålet som något positivt, just för det att kunna använda sitt modersmål är med att 

utveckla andraspråket - svenskan. Men det finns en gräns att använda det i förskolan, då 

svenskan är det ordinarie språket som ska användas.  

 

Jag tycker helt ärligt att blir för mycket om man ska använda sitt modersmål som det ”fasta” språket i 

förskolan, utan jag tycker barnen kan använda det när dem har behov för det. Behovet kan vara när 

man leker med en annan kompis med samma modersmål, när mamman eller pappan hämtar han eller 

henne osv. Ella 28/10-2015 

 

Pedagogerna menar att man ska fokusera först på det svenska språket i förskolan. Många 

personalen tycker det är roligt och även lärorikt att barn kan få möjligheten att prata 

modersmålet på förskolan. Pedagogen Samantha berättar vidare att många barn får 

modersmålsinlärning på förskolan med hjälp av modersmålslärare, där barnen får leka och 

kommunicera på deras modersmål. 

 

Jag har upplevt att om det finns flera barn med samma modersmål, så byter dem språk efter en stund 

även när den tiden med modersmålsläraren är över. I bland frågar jag vad dem pratar om, och då kan 

barnen börja skratta och säga vi glömde att prata svenska med varandra. I många situationer händer 

detta, men vi ser inte det som något negativt. Båda barnen och vi pedagogerna skrattar, och barnen 

rättar upp sig själv sen. Samantha 28/10-2015 

 

Amanda berättar under intervjun att det finns många möjligheter att utveckla och stödja 

barnets språkutveckling. Pedagoger som pratar modersmålet är en av möjliga sätt att stödja 

barn i sitt modersmål.  

 

Barnen skapar och bekräftar sin identitet genom alla möjligheterna pedagogerna erbjuder barnen, som 

tillexempel om när vi pedagoger inte ser något negativt i att barnen pratar sitt modersmål med sina 

föräldrar. Samantha 28/10-2015 
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Under intervjuerna som blev genomförda, bekräftade pedagogerna att förskolepedagoger som 

kan barnets modersmål kan vara till hjälp vid utveckling av båda språken. Pedagogerna ser 

inte något negativt i att prata modersmål på förskolan. Pedagogerna har även upplevt att under 

lämning och hämtning så byter ganska många av föräldrar och barn från modersmål till 

svenskan. 

 

Vi i vår avdelning tycker att föräldrarna ska prata modersmålet med sitt barn, vi ser inget fel i det, men 

många föräldrar förstår inte meningen i att prata modersmålet. För deras barn kommer ändå prata 

svenska för att kommunicera med sina kompisar och med oss pedagoger. Theresa 06/11-2015 

 

Som tidigare nämnt bekräftade pedagogerna att, ett bra och väl utvecklat förstaspråk 

(modersmål), leder till att barnet lär sig andra språk snabbare och smidigare. Detta kunde 

pedagogen Samantha bekräfta genom sina 17 åriga arbetserfarenheter som förskollärare. Hon 

belyste även att språk och lärande hänger ihop, och därför bör vi som pedagoger ha mer 

kunskap inom detta ämne. 

 

5.3 Sammanställning av data 

 

Här presenteras sammanställningen av datan  oberoende ordningsföljden av intervjuerna som 

blev gjorda. Slutsatsen visar: 

 

 Allmänt tycker pedagogerna att det är föräldrarnas uppgift att lära sitt barn 

modersmålet, och inte förskolans. Utan förskolan och förskolepedagogerna kan bidra 

till att stödja barnen i deras modersmål. 

 Välutvecklat modersmål är grunden för senare utveckling av andraspråket – svenskan. 

 Benämning av ting och saker, sagor, rim och ramsor, högläsning och andra olika 

aktiviter skapar extra utrymme för den språkliga utvecklingen hos flerspråkiga 

förskolebarnen, och är även ett förekommande stödmaterial för dem. 

 Förskollärarna ger flerspråkiga barnen möjlighet att prata sitt modersmål i förskolan. 

 Generellt ger pedagogerna barnen möjlighet att få sätta ord på allt, något som bidrar 

till lärorik utveckling av språket. 

 Att ha flerspråkig personal/pedagoger skapar större och intressanta möjligheter för 

barnen, då dem kan vara till stor hjälp för alla i verksamheten. 
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 Användning av modersmålet i förskolan hos flerspråkiga barn ger en positiv 

identitetsbekräftelse samt skapar rum för vidare inlärning. 

 Det finns inte någon form av speciella undervisningar för flerspråkiga barn, utan allt 

handlar om pedagogernas personliga vilja, intresse och engagemang. 

5.4 Analys av resultaten 

 

Resultaten visade att förskollärarna ser flerspråkigheten i förskolan som något utvecklade, 

spännande, intressant och lärorikt för båda stora och små. Pedagogerna uppmanar föräldrarna 

att prata modersmålet med sina barn då en av grunderna är att det inte finns tillräckligt med 

språkstöd i förskolan, enligt pedagogerna. Arnberg (1994) belyser vikten av föräldrarnas 

attityd till tvåspråkigheten viktigt, då föräldrarna måste hjälpa sina barn genom att visa positiv 

attityd och beteende i att kunna växa upp mellan två språk och kultur (Arnberg, 1994, s. 26-

27).  

I likhet med Anne Kultti (2012) som lyfter betydelsen av ett interkulturell förhållningssätt för 

förskolepedagoger, och vikten av att flerspråkiga förskolebarns möjligheter ska synliggöras. 

Anders Skans (2011) betonar att det är en fördel om förskolepedagogerna har förkunskaper 

och även intresse till barnets språk och kultur i verksamheten. Pedagogerna nämnde att 

flerspråkig förskolepersonal bidrar till att hjälpa och stödja förälder och förskolebarn 

språkligt. Både Kullti (2012) och Skans (2011) betonar vikten av möjligheterna som finns i en 

flerspråkig miljö, där det finns pedagoger som pratar samma modersmål som barnen. Enligt 

förskolepedagoger och olika studier har jag kunnat konstatera mig att flerspråkig 

förskolepersonal underlättar verksamheten.   

 

Pedagogen Ella sa under intervjun att hon väljer att tala modersmålet med sina barn hemma, 

då det inte finns tillräckligt med resurser på förskolan innan barnen kommer vidare till skolan. 

Därför försöker Ella att ge barnen på förskolan en möjlighet att få utveckla sitt modersmål 

genom lek, aktiviteter och kompisar. Även dem andra pedagogerna kom in på det med att 

barn får bekräftat sin identitet genom att få använda sig av sitt modersmål på förskolan utan 

hjälp av modersmålslärare. Ladberg (2003) påpekar att detta lyfter fram barnets identitet i 

verksamheten, samtidigt som den bekräftas av andra barn (Ladberg, 2003, s. 142-143). 

Läroplanen för förskolan bekräftar detta ”språk och lärande hänger tillsammans liksom språk 

och identitetsutveckling. Förskola verksamheten ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 



 27 

barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen” (Lpfö 98 rev. 2010, s.7). Pedagogen Samantha nämnde att kunna 

uppmuntra flerspråkigabarns språkutveckling kan ske på olika sätt i olika situationer. Till 

exempel i matsituationer, samlingsstund och även under lek. Evaldsson (2006) skriver i Bjars 

(2006) bok ”Det hänger på språket!” att barn medverkar mycket i aktiviteter där det språkliga 

är i fokus med jämnåriga barn. Även genom detta upprätthåller barnen sociala relationerna, 

barnen hittar verbala och icke verbala utryck, olika formar av sociala identiteter i sin språkliga 

samvaro med kamrater (Bjar, 2006, s. 93). Samtidigt insåg pedagogerna också att i 

leksituationer skapas det inlärning i form av det språkliga. Genom lek skapas och utvecklas 

många utvecklingsområden som till exempel språk, som är det grundläggande 

kommunikationsverktyget för alla barn. Som tidigare nämnt i resultatdelen väljer många av 

flerspråkiga barn att kommunicera på sitt gemensamma språk. I Skans (2011) och Polly 

Björk-Willéns (2006) avhandlingar förekommer det att barn väljer att kommunicera på sitt 

modersmål beroende på samtalsperson och situation. Imsen (2009) betonar att barn genom 

samspel med andra skapas det sociala sammanhang, som är något centralt i det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskij poängterar att i ett socialt sammanhang sker lärande och genom detta 

får barnen uppleva och erfara sig språket genom det sociala sammanhanget (Imsen, 2009, s. 

50-53). 

Pedagogerna kommer in på ämnet om sagor, läsning och högläsning som viktiga resurser för 

språkliga utvecklingen hos flerspråkiga förskolebarnen. Säljö (2000) skriver att ”språket är en 

mekanism för att bildligt utrycka lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

kollektiv” (Säljö, 2000, s. 34). Genom att språket speglar mycket av barnens vardag, kommer 

det i uttryck genom barnens erfarenheter och kunskap för medmänniskor och samhället. 

Arnberg (1994) beskriver vikten att läsa för barnen. Genom att läsa speciellt för två- eller/och 

flerspråkiga barn innebär detta en utveckling som ger barnen, bättre ordförråd och nya 

möjligheter för språkliga strukturer, nya begrepp samt att läsning skapar ökad fantasi hos 

barn. Det hjälper även barn med att ge ord på sina känslor. Arnberg (1994) skriver vidare att 

stora tydliga bilder med kort text uppskattas av dem yngsta barnen (Arnberg, 1994, s. 144-

145).  

Det blev sagt i resultaten att pedagogerna inte har någon specificerad kunskap eller fått någon 

kurs på hur man ska arbeta med flerspråkiga barn. Utan pedagogerna som har en stor 

majoritet av flerspråkiga barn, försöker skapa utrymme för deras lärande av det svenska 

språket och även modersmålet. Det gäller bara att förskollärarna har intresset, tiden, viljan och 

motivationen att arbeta för att  uppmuntra flerspråkiga barnen. Pedagogerna nämner att all 



 28 

aktivitet som sagoläsning, målning, rita, bygga, rim och ramsor, sjunga, upprepning av 

begrepp/ord samt vardaglig prat har blivit något mer vardaglig och självklart för 

verksamheten. 

Även om Läroplanen för förskolan (98 rev. 2010) rekommenderar att det ska finnas stöd 

material för att utveckla språken i verksamheten. Även Anne Kultti (2012) belyser i sin 

avhandling att flerspråkiga förskolebarnen inte får den premissen i att kunna utveckla sitt 

modersmål, men istället skapas det möjligheter för utveckling av svenska språket i 

verksamheten. På förskolan Glädjen hade pedagogerna hängt upp plakat där det står 

välkommen på olika språk som representeras på förskolan, detta förekommer i Kulttis (2012) 

avhandling där hon lyfter fram betydelsen av pedagogernas vilja att lära sig ord och begrepp 

på barnens språk vilket bidrar till acceptans av barngruppen och deras nationalitet och språk.  

 

I resultaten la jag också märke till hur förskolepedagoger försöker att skapa naturlig sätt att få 

olika metoder att fungera som blir utvecklande för barnens inlärning. Säljö (2000) beskriver 

den proximala utvecklingszonen som utvecklingen i lärdomen i att tänka, förstå och 

kommunicera på nya sätt som sker i samspel med andra (Säljö, 2000, s. 119-120). Med detta 

belyser man att barn går genom den proximala utvecklingen med hjälp av olika verktyg och 

med sina förskolevänner. Det proximala utvecklingszonen som Vygotskij resonerar kring är 

att en förskolepedagog ska kunna stödja och utmana barnet till det den själv inte uppnår. 

Vidare belyser Vygotskij att förskolepedagoger ska avgöra vilket typ av stöd barnet behöver, 

samtidigt som verksamheten ska erbjuda barnen olika typ av stöd för att barnet ska kunna 

utvecklas i sin process (Säljö, 2000). Säljö (2000) bekräftar även att Vygotskijs 

sociokulturella perspektivet utvecklas med hjälp av andra människor eller verktyg (Säljö, 

2000, s.17-19). Det sociokulturella perspektivet framkommer i de tre olika avhandlingarna 

som studien stödjer sig på. 

Pedagogerna beskrev vikten att benämna allt båda av material och saker. Dem hade skrivit 

namn under deras placering på de olika materialen som finns på avdelningen. Pedagogerna 

förklarar att detta valde dem att göra, för att skapa olika tillfällen där barn får se bokstäverna 

om och om igen, samtidigt som det skapas en språklig utveckling. I Skans (2011) studie 

kunde man öppenbar se hur förskolepedagoger tog till sig nya och olika strategier för att 

arbeta med flerspråkiga förskolebarn. Med detta tolkar jag som att förskolepedagogerna 

arbetar stadigt med att hitta nya strategier för att skapa nya, roliga och utvecklade 

inlärningssituationer för barnen.  Även för pedagoger som inte vet namnet på olika 

materialen, får möjligheten att säga rätt och konkret till barnen. Wedin (2011) skriver att 
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kunna ett språk innebär att man har inblick om ordkunskaper och grammatik som är viktiga 

delar av ett språk. Vidare nämner Wedin (2011) att språket inte bara handlar om att kunna 

många ord, utan att man måste kombinera orden till meningsfulla utsagor (Wedin, 2011, s. 

23-25).  

6.0 Slutdiskussion 

 

Under detta avsnitt kommer sammanfattningen av min uppsats presenteras. Viktiga resultaten 

och eventuellt vidare forskning kring flerspråkighet kommer diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur fyra förskollärare på två olika förskolor i 

två olika kommuner arbetar med flerspråkiga förskolebarn. 

 

Frågeställningar som kommer besvaras i denna undersökning är: 

 

 Hur beskriver förskollärarna sitt språkliga arbete med flerspråkiga förskolebarn? 

 

 Hur ser förskollärarna på användning av modersmål i förskolan? 

 

Det empiriska materialet av studien samlades med hjälp av kvalitativa metoder i form av 

intervjuer som är gjorda med fyra pedagoger. Informanternas svar har blivit kopplat till 

tidigare forskning, relevant litteratur och teori kring flerspråkighet. Genom denna studiegång 

har jag strävat att ge svar på frågeställningarna med hänsyn till syftet. I detta kapitel kommer 

slutsatsen där det viktiga och betydelsefulla för denna studie lyftas fram utifrån 

undersökningens utfall. 

 

Efter studien fick jag genom slutsatserna ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet i 

förskolan. Även Anne Kultti (2012) belyste att positiv förhållningssätt till flerspråkighet är 

bra för barnen, då den flerspråkiga inlärningen och inlärningen av svenska språket sker 

parallellt. Pedagogerna belyste även sina intressen och nyfikenheten kring språkliga arbeten 

med flerspråkiga barn, dock utan att ha någon utbildning inför det. Pedagogerna nämnde 

under intervjuerna att sjunga, läsa sagor och böcker samt andra utvecklade aktiviteter ger 
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barnen en möjlighet att utveckla språket. Vygotskij lyfter upp den proximala 

utvecklingszonen där förskollärarna avgör vilket form av stöd och material barnen behöver 

för utvecklingen av första- och andraspråks utvecklingen. Flerspråkig personal i förskolan, är 

med att skapa trygga ramar för barnen med annat modersmål än svenska. Då pedagoger som 

behärskar barnens modersmål är med på ett lärorikt sätt integrera barnen i förskolan. Även 

Kullti (2012) belyser detta i sin studie kring flerspråkighet.  

 

En annan slutsats som jag la märke till var pedagogernas intresse och strävan att lära sig nya 

ord eller/och begrepp på barnens språk, och även ger barnen möjligheten att säga ordet själv 

på sitt språk. Som till exempel under matsituationen då ett av barnen frågade en av 

pedagogerna om hon visste vad köttbullar och potatis var på hens språk.  

 

Även begreppet välkommen som är skrivit på språken verksamheten representerar. Kultti 

(2012) belyser i sin forskning att lära sig begrepp och ord på barnens modersmål visar 

uppskattning och acceptans av barngruppens olika och unika språk och nationaliteter. En sista 

aspekt som blev påpekad av pedagogerna var modersmålets betydelse i verksamheten. Alla 

pedagogerna som blev intervjuat hade samma åsikt om användning av modersmålet för 

utveckling i många områden, som till exempel ny språkinlärning, lek, kommunikation etc. 

Även Ladberg (2003) belyser att modersmålet har stor betydelse för barns språkutveckling 

(Ladberg, 2003, s. 57). Läroplanen för förskolan (98 rev. 2010) kan kopplas till att 

verksamheten ska stödja varje barn som har svenska som andraspråk, utvecklar sin kulturella 

identitet och kommunikationsförmågan på svenska och på sitt modersmål. 

6.2 Vidare forskning 

 

Under studiegången väcktes många tankar som man kunde göra för att få en mer omfattande 

och djupare studie om pedagogernas arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Intervjun 

för min studie riktades mot förskollärare. Det skulle vara intressant, spännande och lärorikt att 

göra samma studie genom att inkludera förskolechefer och föräldrar, så man på ett sätt fick 

insyn om deras tanker kring flerspråkighet i förskolan.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Yasar Kayhan och jag studerar sista terminen (termin 7) på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Jag kommer under 

denna termin att skriva ett examensarbete som motsvarar 15 högskolepoäng. Mitt syfte med 

uppsatsen är att göra en kvalitativ undersökning om hur pedagoger arbetar med flerspråkiga 

förskolebarn. 

Jag hoppas att Du kan och vill delta i min undersökning genom att tillåta att jag intervjuar 

Dig. Intervjun kommer att ta ungefär 30 min. Jag kommer att använda mig av bl.a., intervjun 

med Dig i forskningssyfte i min uppsats och du kommer självklart att förbli anonym. 

 

Du får gärna mejla mig för mer information eller om Du har någon annan fråga om uppsatsen 

eller intervjun. 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Yasar Kayhan 

 

Yasar01.kayhan@student.sh.se 
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Bilaga 2  

 

Intervju c-uppsats 

 

Hej! 

Mitt namn är Yasar Kayhan och jag studerar sista terminen (termin 7) på 

förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. Jag kommer 

intervjua dig inom ämnet flerspråkighet i förskolan. Intervjun består av 14 frågor och kommer 

användas i mitt examensarbete som motsvarar 15 högskolepoäng. Intervjun kommer ungefär 

ta 30 minuter. Intervjun är självklart anonym, det vill säga att ingen annan än jag kommer se 

dina svar och jag kommer radera all information efter godkänt kurs. Du kan välja att avbryta 

intervjun där om du känner att du inte vill medverka längre. Jag väljer att använda mig av 

diktafon för att kunna transkribera detaljerad senare i min forskning. 

 

Jag hoppas allt känns bra för dig, så att vi kan börja vår intervju. 

 

Jag hoppas du kan introducera dig själv lite för mig. 

1. Hur gammal är du? 

2. När tog Du din förskollärare examen? 

3. Hur länge har Du arbetat som pedagog? 

4. Hur länge har Du arbetat på denna förskola? 

 

5. Skulle Du kunna beskriva verksamhetens/förskolans miljö, och hur den ser ut per dags 

datum? Så att man får en bild över hur verksamheten ser ut och vilka kulturer den 

representerar.  

 

6. Hur uppfattar du begreppet flerspråkighet? 

7. Vad anser du är viktigt att göra för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? 

Ge konkreta exempel. 

8. Anser du att man kan använda flerspråkiga barn som resurser i förskolan? Motivera. 

9. Tycker Du som pedagog att första språket (modersmålet) kan på ett sätt påverka 

barnets andra språk (svenska)? Om ja, på vilket sätt? Ge gärna konkreta exempel. 
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10. Tycker Du som pedagog att man kan använda modersmålet som stöd i förskolan? Om 

ja, hur och varför? 

11. Finns det några utmaningar med att arbeta med flerspråkiga barn? Motivera ditt svar. 

12. Vilka resurser bör tas in eller användas med och för flerspråkiga barn, enligt dig? Och 

varför? 

13. Finns det något material som ni använder för att stöda flerspråkighet på förskolan? 

Motivera ditt svar. 

14. I vilka situationer känner Du att ni borde arbeta mer med tvåspråkiga barns 

språkstimulering/språkutveckling? 

 


