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Abstract  
 
Language is a tool for communication. Through language we build relationships, share and 

create experiences with other people. Furthermore, language is an essential part of our 

identity. Our society is multicultural and it means that many people in Sweden are multilingual. The 

views on multilingualism has not always been positive, they have changed over the years and 

research shows the benefits of being multilingual. 

 

The purpose of this study is to gain knowledge of how preschool is working with multilingual 

children to give them the same opportunities that monolingual children already have from start. 

In this study I have investigated the vision educators have on multilingualism and the way 

they work to promote the development of multilingual children. 

This is an important topic because multilingualism is increasing dramatically in our society. 

There are more and more multilingual preschool children. According to the preschool’s teaching 

programme (Lpfö98 rev2010), every child has the right to develop its mother tongue as well as the 

Swedish language. Every child should also be entitled to the same stimulating environment and the 

same conditions for development and learning. It should feel safe and natural to be himself. 

 

To carry out this study, I have used qualitative methods. It means that I have visited three 

preschools and interviewed three preschool teachers and one preschool director. In my study, I have 

concluded that the preschool teachers I interviewed think highly of multilingualism and on how to 

promote it. They are aware that they need different methods, but especially that they need to keep 

up with the scientific developments. 
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1. Inledning 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att det finns många olika kulturer, traditioner, 

religioner och väldigt många olika språk bland annat.  Enligt Wedin (2011) är språket ett av de 

viktigaste verktygen för att kunna utvecklas i sitt lärande, interagera med andra samt för att kunna 

integreras i samhället (Wedin 2011, s.9).  

 

Det kommer många barn från andra länder till Sverige som inte behärskar det svenska språket men 

som behöver börja på förskolan för att utvecklas och främjas på samma villkor som alla andra barn. 

Flerspråkighet är väldigt aktuellt i dagens samhälle, inte minst bland barnen. Det finns många barn 

som talar svenska samt andra språk men det finns även barn som endast talar ett annat språk och 

ingen svenska alls. 

 

Jag är väldigt intresserad av ämnet flerspråkighet eftersom jag själv är flerspråkig men framförallt 

för att min dotter som går i förskolan också är flerspråkig. Detta innebär att jag får bevittna hennes 

språkutveckling på nära håll, i och med det har jag blivit väldigt intresserad av ämnet och även i hur 

förskolan och dess pedagoger främjar flerspråkigheten för att det ska vara en naturlig del av barnen 

som är flerspråkiga men även för de barnen som är enspråkiga och har svenska som modersmål.  

Jag har hört min dotter som idag är tre år byta mellan svenska och spanska när hon har märkt att det 

behövs, jag har även hört henne översätta ord för sig själv. Jag tycker att det är fascinerande att höra 

och se hennes språkliga utveckling på två olika språk. För mig är det väldigt viktigt att min dotter 

får rätt förutsättningar från oss föräldrar men även från förskola och skola i framtiden för att hennes 

språkutveckling ska främjas på bästa sätt.  
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2. Bakgrund 
Språk är en stor del av människan och enligt Ladberg (2003) kan man även definiera språk som liv 

eftersom språk är en sådan stor del av livet, vi människor har språket eftersom vi behöver språk för 

att kunna samspela med varandra. Detta kan man säga eftersom att det är med hjälp av språket som 

vi människor kan kommunicera med varandra och inleda olika slags dialoger och relationer. Om 

man till exempel inte har det muntliga språket ser man till att kommunicera på andra sätt som till 

exempel teckenspråk. Människan klarar sig inte utan språket, oavsett vilket slags språk det är 

behöver ändå människan det verktyget för att kunna kommunicera och nå fram till andra människor. 

Om man inte har tillgång till något slags språk blir man ensam eftersom samspelet med andra 

människor då går förlorad (Ladberg 2003, s.7).  

 

Någonting som har växt mycket på senare tid är flerspråkighet. Benckert, Håland och Wallin (2008) 

menar att man kan konstatera att de flesta människorna i världen är flerspråkiga, det betyder att 

världens befolkning består av majoriteten flerspråkiga individer än enspråkiga. Om man utgår från 

ett flerspråkigt perspektiv är det naturligt att flerspråkighet ses som en tillgång, att kunna fler än ett 

språk är en fördel. För alla människor är språket ett verktyg och en del av vem man är, om man i sin 

tur är flerspråkig är alla ens språk ett verktyg och en del av vem man är. Flerspråkighet innebär att 

man kan flera än ett språk och om man tittar på förskolorna i dagsläget kan man komma fram till att 

cirka 15,5 % av barnen är flerspråkiga. På förskolor i Sverige idag finns ungefär 100 olika 

modersmål (Benckert, Håland & Wallin 2008, s.7).  

 

Enligt läroplanen för förskolan (98 rev.2010) ska alla barn ha samma villkor och rätt till att främjas 

och utvecklas oavsett förutsättningar och hur många språk man talar. För att detta ska vara möjligt 

behöver vi vuxna som jobbar på förskolan prata om barnets språkutveckling som helhet, om barnet 

till exempel har fler än ett språk ska man se till barnets språkutveckling på samtliga språk och inte 

endast utvecklingen som barnet har i det svenska språket: ”Förskolan skall medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt 

modersmål”(Lpfö 98 rev2010 s.6). Enligt Benckert, Håland och Wallin (2008) har alla barn rätt till 

samma utveckling, lärande samt till att ta del av vårt samhälle på lika villkor men för att detta ska 

vara möjligt behövs det en gynnsam identitetsutveckling och språkutveckling på barnets alla språk. 

Detta är ytterst viktigt eftersom att alla språk som barnet kan tänkas ha är en del av barnets identitet 

och personlighet (Benckert, Håland & Wallin 2008, s.11), även läroplanen för förskolan (98 

rev.2010) betonar detta: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål 
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än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 

som på sitt modersmål” (Lpfö 98 rev.2010 s.9). 

 

2.1.	  Definition	  av	  begrepp	  	  
Modersmål/ Förstaspråk- Det kan vara svårt att definiera vad som är modersmål för en person, 

har man flera språk så kan det bli komplicerat eftersom det kan vara svårt att bestämma vilket av 

språken som blir modersmålet. Vanligtvis brukar man säga modersmål om det språket barnet lär sig 

från födseln. Detta kan bli komplicerat ifall ett barn möter två eller fler språk redan ifrån födseln. 

Enligt Sandvik och Spurkland (2009) finns det fem olika definitioner om vad modersmål är: 

1. Ursprungslandet: om man till exempel kommer från Danmark så blir danska modersmålet. 

2. Kompetensen: språket man behärskar bäst är modersmålet. 

3. Funktionen: språket som personen använder mest blir modersmålet.  

4. Attityden: språket som individen själv identifierar sig med och som även andra identifierar 

individen med.  

5. Känslospråket: språket som personen känner och tänker på blir modersmålet (Sandvik & 

Spurkland 2009, s.48-49). 

 

Andraspråket- Svensson (2009) menar att andraspråket är det eller dem språk som man lär sig 

efter att grunderna i förstaspråket lärts in, ungefär från tre års ålder. Andraspråket lärs in i den 

kultur och det sociala sammanhang som språkets används i. Eftersom att personen redan har 

tidigare språkliga erfarenheter lärs andraspråket inte in som det förstaspråket gör. Detta innebär att 

personen inte begår samma misstag när man lär sig andraspråket som man kan göra när man lär sig 

sitt modersmål eftersom när man lär sig sitt modersmål har man inga erfarenheter av språk utan då 

lär man sig allt från grunden. När man lär sig ett andraspråk har man redan erfarenheter och 

kunskap om vad språk är och hur man bör använda den (Svensson 2009, s.190). 

 

Flerspråkig- Jag har valt att använda Svenssons (2009) definition om flerspråkighet. Det finns 

väldigt många olika definitioner om vad flerspråkig innebär. Det har varit svårt att hitta en 

definition som täcker begreppet flerspråkig och jag tror att det kan bero på att det inte finns en 

självklar definition om vad flerspråkig innebär eftersom det är så brett. Svensson (2009) menar att 

man använder begreppet flerspråkig när en person kan uttrycka sig bra både muntligt och skriftligt i 

olika sammanhang och på olika språk utan att behöva anstränga sig. Det är vanligt att flerspråkiga 

personer använder det ena språket i vissa sammanhang som till exempel i skolan eller på jobbet och 
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att det andra språket används vid andra sammanhang som till exempel med vänner och familj 

(Svensson 2009, s.190).  

 

Genrepedagogik- Det är en pedagogisk metod som är ursprungligen från Australien. Den här 

metoden används i flerspråkiga miljöer runt om i världen. Metoden innebär att barnen ska lära sig 

om språket samtidigt som de lär sig om de olika ämnesområdena. Undervisningen växlar mellan 

språkets innehåll och funktion men även form och konstruktion. Man ska noggrant gå igenom 

texten för att kunna skapa en djupare förståelse för textens innehåll. Om man går för fort fram 

hinner inte barnen med och en djupare förståelse skapas inte (Utbildningsförvaltningen, 2015). 

Detta begrepp kommer att framkomma i analysdelen, därför valde jag att ha en kort förklaring till 

vad detta innebär.  
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger i förskolan ser på flerspråkighet 

och hur de arbetar med flerspråkiga barn för att främja dessa barn i sin språkliga utveckling. Genom 

den här studien vill jag bidra till ökad kunskap om hur förskolan och pedagogerna tänker kring 

arbetet med barn som har två eller fler språk när de börjar på förskolan.  

 

3.1.	  Frågeställning:	  
 

1. Hur resonerar pedagogerna om betydelsen av flerspråkighet och modersmål på förskolan? 

 

2. Hur vill pedagogerna arbeta för att främja dem flerspråkiga barnens utveckling i 

förskolan? 

 

3. Vilka stöd och resurser får pedagogerna för att kunna arbeta med flerspråkighet? 
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4. Metod 
Jag har i denna studie använt mig av kvalitativ metod för att samla in min empiri eftersom att det 

skapar en öppen forsknings process som går att ändra på om det skulle behövas. Genom att använda 

den här metoden har jag genomfört kvalitativa intervjuer, Ahrne & Svensson (2015) skriver att 

kvalitativ metod ger plats för flexibla och öppna intervjuer vilket kan vara användbart för att kunna 

uppnå studiens syfte (Ahrne & Svensson 2015, s.15). 

 

Det man bör ha i åtanke är att inget resultat är slutgiltig eftersom att vårt samhälle är i ständig 

utveckling. För att få en bra bild om det man väljer att forska kan det vara bra att kombinera olika 

metoder för att samla in empirin för undersökningen (Ahrne & Svensson 2015, s. 8-9). I denna 

studie använde jag mig endast av en metod men hade jag haft mer tid hade jag gärna velat 

kombinera intervjuerna med observationer för att få en mer komplett bild av studiens syfte. 

 

4.1.	  Urval	  
För att samla empirin till denna studie och för att kunna uppnå studiens syfte som i det stora hela är 

att få insyn i hur förskolan och dess pedagoger jobbar med flerspråkighet och flerspråkiga barn i 

förskolan valde jag som tidigare nämnts att ha intervjuer som metod. Jag reflekterade och funderade 

länge på var det skulle passa att göra mina intervjuer och även på vilka personer som jag borde 

intervjua för att kunna få svar på mina frågeställningar. Med vilka personer menar jag vilken roll de 

olika informanterna som jag har valt att ha med i studien har inom förskolan.  

 

För att kunna kontakta informanter till mina intervjuer började jag med att ta kontakt med förskolor 

som låg i mångkulturella områden. Anledningen till att jag valde att kontakta förskolor som låg i 

mångkulturella områden var för att jag ansåg att det skulle vara gynnande för studien att intervjua 

pedagoger som jobbar med flerspråkiga barn. Jag hörde av mig till flera förskolor, jag talade med 

respektive förskolechefer som bad mig maila en intervjuguide och sa att de skulle visa 

intervjuguiden för pedagogerna. Jag fick svar från tre förskolor. I ena förskolan var två förskollärare 

intresserade av att delta i studien. I den andra förskolan var en förskollärare intresserad av ämnet 

flerspråkighet och ville gärna vara med i studien och i den tredje förskolan var det förskolechefen 

själv som deltog i studien. Sammanlagt har jag besökt tre olika förskolor och intervjuat fyra 

informanter, tre förskollärare och en förskolechef för att kunna genomföra mina intervjuer.   

 

 



 10 

 

 

I studien kommer jag att benämna förskollärarna som förskollärare 1, 2, 3 och förskolechefen som 

förskolechef. Förskolorna kommer jag att benämna förskola A, B och C. Alla tre förskolor ligger i 

Stockholms län. Förskola A och B ligger i samma stadsdel som är en mångkulturell stadsdel där de 

flesta är flerspråkiga, medan förskola C ligger i en annan stadsdel som också är mångkulturell med 

många flerspråkiga men det är även många enspråkiga i den här stadsdelen.  

 

Förskollärare 1 och 2 jobbar på samma förskola (Förskola A) och båda har som intresse att hålla sig 

uppdaterade i ämnet flerspråkighet eftersom alla barn på förskolan som de arbetar i är flerspråkiga. 

Förskolan har som inriktning att arbeta med språk och flerspråkighet. Förskollärare 1 har jobbat 

som förskollärare i 35 år. I förskolan som hon arbetar på vistas hon på en avdelning som har barn 

mellan 4-6 år. Hon har alltid haft ett stort språkintresse och har arbetat och utvecklats utifrån sitt 

intresse.  

 

Förskollärare 2 har jobbat två år på förskolan sen hon utbildade sig. Hon har erfarenhet av förskolan 

sedan innan hon utbildade sig då hon jobbade som barnskötare. Även hon har ett stort språkintresse. 

Förskollärare 2 jobbar på en avdelning med barn mellan 1-5 år. Intervjun med förskollärare 1 och 2 

ägde rum i förskolans personalrum och jag genomförde intervjun med förskollärare 1 och 2 

samtidigt. Jag var inte beredd på att intervjun med förskollärare 1 och 2 skulle vara samtidigt utan 

jag trodde att jag skulle intervjua de var för sig. Intervjun blev naturlig och jag upplevde inte det 

som problematiskt att intervjua båda samtidigt. Pedagogerna reflektera, diskuterade tillsammans 

och de jämförde sina svar på de olika frågorna som jag ställde. Båda pedagogerna hade gått igenom 

intervjuguiden som jag hade mailat innan intervjun. 

 

Förskollärare 3 har jobbat inom förskolan i 35 år och som förskollärare i 29 år. Hon jobbar på en 

förskola (Förskola B) som ligger i samma kommun som förskola A, men den ligger i en annan del 

av den här kommunen. Även den här delen av kommunen är mångkulturell och även i den här 

förskolan är alla barn flerspråkiga. Hon jobbar på en avdelning med barn som är tre år. Intervjun 

ägde rum i förskolans personalrum. Förskollärare 3 nämnde innan intervjun började att hon inte 

hade gått igenom intervjuguiden. 

 

Förskolechefen som jag intervjuade har jobbat inom förskolan i 26 år, hon har varit förskolechef i 

tre år. Hon jobbar i en förskola (Förskola C) som ligger i en annan kommun än de tidigare nämnda 
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förskolorna. Även den här kommunen är mångkulturell. Det finns många flerspråkiga barn i den här 

förskolan men det är blandat med barn som är enspråkiga och talar svenska, till skillnad från de två 

andra förskolorna som jag var på där alla barnen är flerspråkiga. Intervjun med förskolechefen ägde 

rum i förskolans personalrum. Förskolechefen berättade att hon inte hade gått igenom 

intervjuguiden innan intervjun ägde rum.  

4.2.	  Genomförande	  
Innan jag påbörjade studien gjorde jag en intervjuguide som innehåller alla mina intervjufrågor och 

en kort presentation om vem jag är och vad min studie skulle handla om och även ha för syfte.  

Det var viktigt för mig att gå igenom min intervjuguide några gånger innan intervjuerna ägde rum 

för att kunna fastställa att frågorna som fanns i intervjuguiden hade potential för att kunna uppnå 

studiens syfte. Jag reserverade mig för eventuella ändringar i intervjuguiden. Min intervjuguide 

skickade jag ungefär en vecka innan intervjuerna ägde rum. Detta gjorde jag för att informanterna 

skulle hinna läsa vad min intervju skulle handla om och även hinna förbereda sig om de ville innan 

intervjun skulle äga rum.  

 

Någonting som jag tänkte mycket på innan jag utförde mina intervjuer var att ge informanterna tid 

att svara på frågorna som jag ställde samt att visa för dem att jag lyssnar på det de säger och att jag 

tycker att det är intressant. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen (2014) menar att genom att visa 

informanterna intresse för vad de berättar så kommer de att vilja berätta mer om det jag vill veta för 

att samla in empiri till min studie (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2014, s.147-148). 

 

Jag valde att spela in samtliga intervjuer eftersom att det gav mig mer tid att lyssna på samtliga 

informanter. Alla informanter gav sitt godkännande för att bli inspelade. Jag har även transkriberat 

samtliga intervjuer. Sammanlagt har jag spelat in cirka 200 minuter.  

 

4.3.	  Etiska	  ställningstagande	  	  
Jag har följt vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer. De fyra principerna består av 

informationskravet som innebär att man ska meddela deltagarna om syftet med sin medverkan och 

om vad jag sedan gör med uppgifterna. Den andra principen kallas för samtyckeskravet och 

innebär att jag som samlar empiri för undersökningen bör få deltagarnas godkännande att vara med 

i studien, informanterna ska också få veta att de kan avbryta sin medverkan när de önskar. Jag har 

endast intervjuat personalen på förskolan och inga barn därför har jag inte behövt skicka ut några 

blanketter till vårdnadshavare utan det har räckt med att pedagogerna har tackat ja till att bli 
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intervjuade. Tredje principen är konfidentialitetskravet, enligt den här principen ska pedagogerna 

som jag har intervjuat vara anonyma, samma gäller förskolorna som pedagogerna arbetar i. Jag har 

följt tredje principen genom att alla informanter är anonyma och även informanterna vet om det, 

förskolorna i min studie är också anonyma. Fjärde och sista principen är nyttjandekravet, denna 

princip står för att empirin som jag samlar från intervjuerna endast får användas i den här studien 

och inte för något annat ändamål i och med detta kommer jag att radera all det inspelade materialet 

efter att arbetet är klar (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5. Teoretisk utgångspunkt  
Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från Ann-Katrins Svenssons teori om språkutveckling där 

hon granskar flerspråkighet, samt Anne Kulttis teori om flerspråkighet. Båda författare utgår från 

Lev S. Vygotskijs sociokulturella teori. I studien har jag valt att använda Svenssons (2009) och 

Kulttis (2012) tolkningar om den sociokulturella teorin eftersom de i sina tolkningar använder 

teorin utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Jag kommer presentera begreppet kompetenta vuxna 

utifrån Svenssons (2009) tolkning eftersom det är ett viktigt begrepp i min analys. Jag har även valt 

att ha med Roger Säljös (2014) tolkning av begreppet mediering som är central i den sociokulturella 

teorin, eftersom jag anser att det begreppet är relevant i studien.  

 

5.1.	  Barnet,	  språket	  och	  miljön	  

Ann- Katrin Svensson är docent i pedagogik vid högskolan i Borås. I hennes bok ”Barnet, språket 

och miljön” har hon beskrivit sin tolkning av flerspråkighet vilket jag har valt att ha med i min 

studie eftersom att jag anser det vara relevant. Hon skriver om flera olika teorier om språkinlärning 

i sin bok och den sociokulturella teorin är en av teorierna hon använder, språkutvecklingen är 

central den sociokulturella teorin. Teorin utgår från att människans utveckling på alla plan är 

kopplat till det sociala, historiska och kulturella. Anledningen till att jag har valt att ha Svenssons 

(2009) tolkning av den sociokulturella teori i min studie är för att hon lyfter fram hur viktig språket 

är i barnets utveckling, hon beskriver även utifrån teorin hur språket tar fart i barnets inre för att 

sedan utvecklas till språk. Att språket påverkas av erfarenheter och miljö är konstaterat i den 

sociokulturella teorin vilket jag även kommer att koppla till i min analys (Svensson 2009, s.32). 

 

Enligt Svenssons (2009) tolkning av den sociokulturella teorin är språket ett redskap som 

människan använder för att uttrycka sig i olika sammanhang, situationer och för att skapa 
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erfarenheter tillsammans med andra. Inom den sociokulturella teorin har man funderat och 

fokuserat över relationen mellan tänkande och språk. Författaren menar att hos det lilla barnet är 

språket och tänkandet två olika saker som inte hör ihop, med det menar hon att språket och 

tänkandet är olika saker när man är liten. Enligt Svensson (2009) utvecklas tänkandet och språket 

var för sig och i och med mognad så går de två samman. När barnet sedan har uppnått en speciell 

språklig nivå kommer tänkandets utveckling att reagera. Svensson (2009) anser att barnets språk 

blir påverkat beroende på vilken kultur barnet lever i. Författaren menar att enligt den 

sociokulturella teorin har språket två olika funktioner, första funktionen finns för att bidra till 

människas sociala delar medan den andra funktionen är att språket är ett verktyg för tänkande 

(Svensson 2009, s.32-33). Hon menar med detta att tänkandet är människans sätt att tala till sig 

själv. Genom tänkandet utvecklar vi vårt inre men även när vi utvecklar vårt inre anpassar vi oss 

efter andra. Människans personlighet bildas i samspel med andra människor eftersom människan 

alltid anpassar sitt beteende efter andra människor och det som anses vara accepterat i samhället, 

därför kan flerspråkiga barn ibland ha svårt att tala sitt modersmål eftersom det inte är den språkliga 

normen som används i samhället. Barnets erfarenheter i sociala sammanhang är i stor vikt vad gäller 

språkutvecklingen men även för den sociala och kognitiva utvecklingen (Vygotsky 1962, i 

Svensson 2009, s.32-33). 

5.1.1.	  Kompetenta	  vuxna	  
Svensson (2009) tar upp i sin bok hur viktigt det är med kompetenta vuxna i den sociokulturella 

teorin. Kompetenta vuxna är viktiga för barnets utveckling och lärande i förskoleålder och i hela 

barnets utveckling. Svensson (2009) menar att en kompetent vuxen ökar utmaningarna för barnet 

och förväntar sig olika saker av barnet vid olika åldrar, detta ger barnet en stimulerande miljö för 

utveckling som är rik med nya upplevelser och erfarenheter att kommunicera om. Detta leder till att 

barnet utvecklar språk och tankeförmåga. Det är viktigt att barn får samspela med andra barn och 

vuxna som utmanar barnet till utveckling och lärande. Barnet måste även få plats att vara delaktig 

och ha inflytande över sin egen undersökning, detta ger barnet mycket att kommunicera om vilket 

leder till att barnets språkutveckling gynnas (Svensson 2009, s.34,37). 

5.2.	  Mediering	  	  
Den sociokulturella teorin utgår från att man utvecklas kollektivt, med det menas att människan 

utvecklas bäst tillsammans med andra och med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap. 

Säljö (2014) skriver att ända från att vi föds skapar vi erfarenheter tillsammans med andra och för 

det mesta använder vi olika redskap. Vi lär oss tillsammans att tolka omvärlden som vi lever i. 

Enligt Säljö (2014) är begreppet mediering ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin. 
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Mediering beskriver samarbetet mellan människan och de kulturella redskapen som människor 

använder för att kunna uppfatta, uppleva och skaffa erfarenheter i omvärlden. Genom mediering lär 

sig barnet om omvärlden med hjälp av olika redskap, kunskap förmedlas och understöds genom 

användandet av redskap. Säljös (2014) tolkning av vad detta innebär i den sociokulturella teorin är 

att människan behöver olika fysiska och intellektuella kulturella redskap för att kunna vara en del 

av samhället, dessa redskap använder människan för att mediera med omvärlden (Säljö 2014, s.80-

81). 

5.3.	  Flerspråkiga	  barn	  i	  förskolan:	  Villkor	  för	  deltagande	  och	  lärande	  	  
Anne Kultti är universitetslektor inom institutionen pedagogik, kommunikation och lärande. 

Kultti (2012)  menar att förskolan är grunden till ett livslångt lärande, det är alltså ett första steg in i 

utbildningsprocessen. Författaren utgår i studien ”Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för 

deltagande och lärande” utifrån barnperspektiv för att utifrån barnperspektiven kunna granska de 

flerspråkiga barnens möjligheter till inflytande och deltagande, hon tolkar barnperspektiven utifrån 

den sociokulturella teorin (Kultti s 17). I sin teori påpekar hon att det inte bara finns ett 

barnperspektiv utan att det finns flera barnperspektiv. De olika perspektiven beror på situationerna 

och olika former av samhällen som finns, med det menas att barn upplever olika situationer och 

samhällen och att perspektiven kan ändras utifrån det (Halldén, 2007; Hendrick, 2000 i Kultti 2012 

s17). Hon menar i sin avhandling att vuxna inte kommer att kunna se världen utifrån ett 

barnperspektiv helt och hållet eftersom att vuxna inte kan veta allt som ett barn har upplevt eller 

vilka erfarenheter ett barn har, däremot kan vi vuxna ha som mål och sträva efter att förstå varje 

barn och deras egna behov. Även om vi inte kan se världen såsom barnen gör måste vi ändå alltid 

göra det som står i vår makt för att möta barnen och deras individuella behov, att alltid vara 

medveten om att alla barn har olika behov är ett måste när man arbetar med barn. För att kunna 

arbeta på det här sättet där vuxna är så viktiga för barnens utveckling betonar även Kultti (2012) hur 

oerhört väsentligt det är med kompetenta vuxna på förskolan. Vi vuxna som jobbar på förskolan 

behöver även kunna ge barnen plats till att ta egna initiativ och göra egna val för att de ska kunna 

vara och känna sig delaktiga, detta är ytterst viktigt för den individuella och språkliga utvecklingen 

(Samuelsson & Johannson 2009, i Kultti 2012 s. 17) 

 

6. Tidigare forskning  
I denna studie utgår jag från 3 avhandlingar om flerspråkighet. 
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Första avhandlingen har jag redan nämnt i min teori del och det är avhandlingen som är skriven av 

Anne Kultti och har som titel ”Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande”. 

Anledningen till att jag utgår ifrån denna forskning är för att hon i sin studie har utgått ifrån hur 

förskolan och dess pedagoger ska arbeta med de flerspråkiga barnen på ett gynnsamt sätt både för 

de flerspråkiga barnen men även för resten av barnen på förskolan. Hon betonar i sin studie att barn 

behöver vara omgivna av vuxna som är medvetna om vad barnen behöver och kan tillgodose varje 

enskilts barns behov, vilket bidrar till barnens totala utveckling, som till exempel den sociala och 

språkliga utvecklingen. I hennes resultat kommer hon också fram till att vuxna behöver 

kommunicera mer med barnen på förskolan även om barnen fortfarande inte kan kommunicera 

verbalt, det kommer att underlätta för barnen att få det verbala språket att komma igång (Kultti 

2012, s.40-41). 

6.1.	  Med	  alla	  barn	  i	  fokus-‐	  om	  förskolans	  roll	  i	  flerspråkiga	  barns	  språkutveckling	  
Den andra avhandlingen som jag har uppmärksammat är en avhandling skriven av Ann-Katrin 

Svensson. Hennes avhandling har som titel ”Med alla barn i fokus- om förskolans roll i 

flerspråkiga barns språkutveckling”. Hennes studie riktar sig till hur förskolan jobbar med de 

flerspråkiga barnen språkutveckling. Jag anser att hennes avhandling är relevant i min analys 

eftersom den tar upp bland annat hur viktig högläsning är för barnets språkutveckling och detta kan 

jag koppla till min analys eftersom att informanterna har berättat hur de jobbar med högläsning för 

att främja flerspråkiga barn.  
 

Ann- Katrin Svensson (2012) skriver att ett av förskollärarens uppdrag är att se till att barnen har 

tillgång till en god miljö som är givande för språkutvecklingen. Flerspråkighet har blivit alltmer 

vanligt vilket medför att man måste öka kunskap och medvetenhet inom ämnet. Det är viktigt att 

man i förskolan är medveten om att flerspråkiga barnen behöver utveckla svenskan såväl som 

modersmålet. Svensson (2012) skriver i sin avhandling att flerspråkiga barn kan vara lite sena i sin 

språkutveckling om man jämför med enspråkiga barn. Detta beror på att de flerspråkiga barnen hör 

för lite av språken som de talar eftersom det är två språk eller fler som de måste hänga med i, 

medan enspråkiga barn hör ett språk konstant vilket gör att deras språkutveckling blir jämnare 

(Scheele, Leseman och Mayo (2010) i Svensson 2012 s.29).  

 

Författaren skriver även om hur viktigt det är att läsa böcker för barnen för att stimulera dem i den 

språkliga utvecklingen. Däremot är det inte bara att ta en bok och läsa den, det finns olika sätt att 

göra det på, samtidigt är även miljön som man läser i ofta avgörande för hur läsningen kommer att 
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utvecklas. Miljön bör vara inbjudande för läsning och språkligt stimulerande. När man läser för 

barn bör man anpassa böckerna till barnens ålder, samtidigt är det viktigt att anpassa språket till 

barnens språkliga förmåga som kan vara olika även om barnen är lika gamla. Barnen kanske är lika 

gamla men det betyder inte att de är på samma nivå i utvecklingen, vi vuxna behöver se till barnets 

individuella behov och utveckling. När man läser med barnen är det viktigt att man lämnar plats till 

att tala med barnen om bokens innehåll. Flerspråkiga barn ska vara medvetna om att man har 

samma förväntningar på dem som man har på enspråkiga barn att uttrycka sig och prata om 

innehållet. Eftersom barn som är flerspråkiga kan ha sämre ordförråd är det viktigt att man samtalar 

mycket med dem om innehållet för att kunna skapa en djupare förståelse för det man läser. 

Svensson (2012) skriver att förskolans uppdrag är att stimulera språket och kulturen för alla barn på 

förskolan oavsett förutsättningar, alltså bör barn som har svenska som modersmål och barn som har 

svenska som andraspråk ha samma villkor redan från start för att utvecklingen ska ske på ett 

gynnsamt sätt men även jämlikt (Svensson 2012, s.33-34). 

6.2.	  Språkande	  i	  förskolan	  och	  grundskolans	  tidigare	  år	  

Den tredje avhandlingen är skriven av Åsa Wedin som är doktor i lingvistik inom 

andraspråksforskning och även professor i pedagogiskt arbete. Framförallt ligger hennes 

forskningsintresse inom flerspråkighet och literacy. Avhandlingen som jag kommer att ta upp i 

studien heter ”Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år”. Även Wedin betraktar språk ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Författaren menar att man bör betrakta samhället som flerspråkigt 

istället för enspråkig vilket kommer leda till att man får en positiv syn på flerspråkighet och man 

kommer sluta se på flerspråkighet som någonting som är komplicerat.  

 

Enligt Wedin (2011) har Sverige alltid präglats av språklig mångfald. Men i skola och förskola har 

man utgått från en enspråkig norm, att utgå från enspråkig norm leder till att vi tror att 

flerspråkighet innebär problem, därför tycker Wedin att man bör ta bort enspråkiga normen helt i 

vårt samhälle. I sin avhandling betraktar Wedin istället flerspråkighet som norm i samhället 

eftersom hon menar att vi lever i ett flerspråkigt samhälle och att barnen som vi möter i förskolan 

redan har mött olika språk i olika sammanhang och situationer. Hon menar att barnen kommer 

fortsätta möta flerspråkigheten och utvecklas inom det för att sedan bli flerspråkiga människor som 

kan kommunicera och samspela med andra människor i detta flerspråkiga samhälle som vi har idag 

(Wedin 2011, s.9-10).  
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Wedin tar upp barns tidiga språkutveckling och betonar barns medfödda förmåga att lära sig språk 

genom social samvaro och interaktion. Hon beskriver också hur viktigt det är för dem som arbetar 

med barn att veta vad man som vuxen kan göra för att leda barnen i förskolan i deras utveckling. I 

förskolan lägger man trots allt grunden för ett livslångtlärande som kommer följa under hela 

utbildningstiden. Man måste redan i förskolan låta barnen få kunskap om vad som förväntas av dem 

i olika sammanhang (Wedin 2011).  

 

Något som Wedin skriver om i sin bok är genrepedagogiken, även jag tar upp detta i min analys 

efter att en informant berättade om det och hur de jobbar med det (se s.3). Genrepedagogiken är 

något man mest har använt i skolan men på senare tid har man även kunnat introducera det i 

förskolan fast på en grundläggande nivå. Wedin är positiv till genrepedagogiken och skriver att 

genrepedagogiken bidrar till en språklig och kulturell rik miljö som ger möjligheten att utvecklas 

inom språket (Wedin 2011, s.97-98).  

 

7. Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras resultaten av mina intervjuer för studien. Syftet med undersökningen 

är att få reda på hur de intervjuade pedagogerna tänker och agerar kring främjandet av de 

flerspråkiga barnen i förskolan. I den här delen av uppsatsen har jag även analyserat svaren på mina 

intervjuer. 

 

Studiens frågeställning: 

 

1. Hur resonerar pedagogerna om betydelsen av flerspråkighet och modersmål på förskolan? 

 

2. Hur vill pedagogerna arbeta för att främja dem flerspråkiga barnens utveckling i förskolan? 

 

3. Vilka stöd och resurser får pedagogerna för att kunna arbeta med flerspråkighet? 

 

7.1.	  	  Hur	  resonerar	  pedagogerna	  om	  betydelsen	  av	  flerspråkighet	  och	  modersmål	  
på	  förskolan?	  
Den här delen har jag delat upp i två underrubriker. Här har jag samlat empiri om hur synen på 

flerspråkighet har sett ut och ser ut enligt mina informanter, samt om hur man tänker kring 
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användandet av barnens modersmål i förskolan. Empirin som jag har samlat under den här delen 

finns till för att kunna svara på fråga ett i min frågeställning.  

7.1.1.	  Synen	  på	  flerspråkighet	  då	  och	  nu	  
I förskola A berättade förskollärare 1 att synen har ändrats mycket och hon tror att en av 

anledningarna till detta är att folk har blivit mer öppna än förut. Hon menar att folk har varit väldigt 

rädda för det främmande och för det man inte hade kunskap om. Hon tror att folks rädsla bidrog till 

att barnen blev rädda för att prata om de inte kunde svenska, vilket kunde resultera i att barnen 

lämnade förskolan utan att prata enligt hennes egna erfarenheter. Målet som de har i förskola A i 

dagsläget är att alla barn ska vilja/kunna prata innan de lämnar förskolan.   

 

Förskollärare 3 som jag intervjuade på förskola B berättade att det har ändrats en hel del. Förut 

ansåg man inte det vara viktigt att barnen pratade sina modersmål vilket bidrog till att barnen inte 

ville prata sina modersmål: ”Nu är det är väldigt viktigt att barn får prata sina modersmål. Barnen 

känner sig stolta över sina språk och byter mer än gärna till sina modersmål”. 

Förskollärare 3 tror att man nu har insett hur viktigt det är med modersmålet och barnen har fått 

känna det vilket visar sig i att barnen är stolta och trygga med att vara flerspråkiga.  

 

Förskolechefen som jag intervjuade berättade att hon förut upplevde att man inte tyckte att barnen 

hade ett behov av att prata sina modersmål eftersom det endast skulle bidra till att barnen inte lärde 

sig svenska språket ordentligt. Nu har man insett att fallet inte är så och att det är tvärtom. Hon 

menar att hon själv har upplevt att barn som har flera språk lär sig svenskan snabbare: ”Jag ser mer 

och mer att de barnen som har fungerade hemspråk lär sig svenska mycket fortare eftersom att de 

har fler ord att koppla saker till” (Förskolechefen).  

 

Analys: Efter intervjuerna kan jag se att informanterna anser att flerspråkighet har ändrats mycket 

genom åren. Förut ansågs flerspråkighet vara något negativt som bromsade barnets utveckling och 

nu har det blivit ett redskap och komplement till dem flerspråkiga barnen. Kultti (2012) påpekar i 

sin avhandling att barn som har fungerande modersmål hemma lär sig svenska fortare eftersom de 

har fler ord att koppla saker till. I dagens samhälle bevittnar pedagogerna att barnen känner sig 

stolta över sina modersmål och pratar gärna sina modersmål. Kultti (2012) skriver även att barn som 

känner sig nöjda och stolta över att kunna hantera flera språk gärna växlar och byter mellan språken 

(Kultti 2012, s.45-46). Informanterna i denna studie anser att flerspråkigheten är ett redskap och att 
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det är bra att synen på flerspråkighet ändras till det bättre eftersom det bidrar till de flerspråkiga 

barnen att känna att deras modersmål accepteras.  

7.1.2.	  Användandet	  av	  modersmålet	  i	  förskolan	  	  
Förskolechefen i förskola C anser att modersmålet är viktig nu jämfört med hur man såg på 

modersmålet förut. Förut tyckte man att barnen inte skulle prata sina modersmål eftersom det kunde 

skapa att barnen blev sena i språkutvecklingen samt att barnen lättare skulle lära sig svenska om de 

inte pratade sina modersmål. Nu tror förskolechefen att man vet att det inte är så utan man har nu 

forskat och kommit fram till att språken kompletterar varandra. Förskolechefen fortsätter med att 

berätta att många föräldrar snabbt vill att barnen ska lära sig svenska för att komma in i samhället 

och in den svenska kulturen och kan därför lämna modersmålet åt sidan, men hon hävdar att det är 

viktigt att inte ta ifrån barnen deras identitet. Hon menar därför att det är viktigt för föräldrarna att 

få höra att modersmålet ska hållas vid liv så att de tänker på det och fortsätter att uppmuntra sina 

barn att använda modersmålet. När man pratar om sådant med föräldrarna måste man ha en 

vetenskaplig grund för det man påstår så att man kan gå tillbaka och referera till forskning om det 

skulle behövas. Förskolechefen menar att det finns olika studier som visar att barn som har ett 

fungerande modersmål lär sig svenska snabbare än barn som inte har ett fungerande modersmål 

hemma. Förskolechefen menar att även hon har upplevt detta med flerspråkiga barn.  

 

I Förskola A berättar förskollärarna att de kartlägger barnens språkutveckling, de gör detta för att 

kunna få översikt över barnens språkutveckling på samtliga språk. Kartläggningen gör de 

tillsammans med barnens föräldrar för att även de ska kunna ta del av sina barns språkutveckling. 

Enligt förskollärare 1 har föräldrar efter kartläggningen av språkutvecklingen blivit överraskade, 

eftersom de har trott att deras barn kan modersmålet mycket bättre än vad kartläggningen visar. Hon 

menar att detta leder till att föräldrar får insyn i hur det verkligen ser ut och blir mer aktiva i barnets 

språkutveckling.  

 

Analys: Förskolornas syn i helhet har visat på att de anser att modersmålet är ytterst viktig för 

barnens språkutveckling, självkänsla och trygghet. Informanterna anser att modersmålet är en del av 

barnens identitet och att barnen har rätt att utveckla sin identitet, även läroplanen för förskolan (98 

rev2010) styrker detta: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner 

trygghet i den” (Lpfö 98 rev2010). Förskolechefen anser att det är viktigt att de flerspråkiga barnen 

ska få känna och uppleva att deras modersmål är ett redskap som de kan dra nytta av och vara stolta 

över. Hon tycker också att barnens modersmål ska främjas och utvecklas parallellt med det 
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svenskaspråket. Svensson (2012) påpekar att förskolan ska jobba för att flerspråkiga barn ska 

utvecklas på samma villkor som enspråkiga barn och detta betyder att man ska stimulera barnets 

modersmål likaväl som svenskaspråket (Svensson 2012, s.29). 

 

Förskolorna arbetar på att uppmana barn och föräldrar till att använda sina modersmål hemma. 

Förskollärarna i förskola A berättar att de har olika metoder för att kartlägga barnens 

språkutveckling och om barnen är flerspråkiga har de metoder för att kartlägga barnens 

språkutveckling på barnens samtliga språk. Detta leder till att föräldrarna får insyn i barnens 

språkutveckling både för svenskan men även för modersmålet. Genom att göra såhär kan förskolan 

samarbeta med hemmet för att barnet ska få bästa möjliga förutsättningar för att kunna utveckla 

både svenskan och modersmålet. Läroplanen för förskolan (98 rev2010) skriver att förskolan ska 

sträva efter att barn som har ett annat modersmål än svenska ska utveckla sin förmåga att 

kommunicera både på svenska och sitt modersmål (98 rev2010, s.11). 

	  

7.2.	  Hur	  vill	  pedagogerna	  arbeta	  för	  att	  främja	  dem	  flerspråkiga	  barnens	  

utveckling	  i	  förskolan?	  

Den här delen har jag delat upp i tre underrubriker som tillsammans ska svara på fråga två i min 

frågeställning.  

7.2.1.	  Arbeta	  med	  flerspråkiga	  barns	  utveckling	  	  
Här har jag samlat det som informanterna har berättat om hur de arbetar och följer upp flerspråkiga 

barns utveckling.  

 

Förskola A berättar att de följer ett systematiskt kvalitetsarbete kring flerspråkighet. Systematiskt 

kvalitetsarbete innebär att man följer utvecklingsprocessen på olika plan och sedan sammanställer 

resultaten för att kunna se om man har uppnått målen. Det är viktigt att man fastställer vart man 

började för att sedan kunna följa upp resultatet. Detta gynnar barnen och även verksamheten i 

helhet. Om man ser att man inte har kunnat nå målen så får man byta strategi, detta system använder 

man för att kunna se vart man finner sig i utvecklingen.  

 

Förskolechefen på förskola C berättar att hon tror att blandningen av miljö och kompetenta samt 

medvetna pedagoger är extremt viktigt för barns utveckling och lärande på alla plan. Barnen har rätt 

till en bra och stabil grund att stå på. Förskolechefen fortsätter med att tala om att på deras förskola 
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arbetar de mycket med tecken kommunikation, bilder och dylikt för att ge barnen olika alternativ till 

kommunikation. Hon berättar att man bör vara tydlig med kommunikationen och tala tydligt till 

barnen så att de får en chans att förstå och lära sig. För att detta ska vara bra anser förskolechefen 

att man behöver kompetenta vuxna på förskolan som vet vad som krävs och hur man ska utmana 

barnen för att leda dem i utvecklingen. Tillsammans med resten av personalstyrkan brukar de ibland 

prata om olika frågor som kan tänkas dyka upp kring flerspråkighet. Hon nämner ett exempel som 

hon har varit med om och det var att de gjorde en språkanalys av ett barn som har svenska som 

andraspråk och spelade in det här barnet. Det man kunde höra var att barnet pratade med en korrekt 

språklig grammatik på modersmålet och när barnet skulle översätta samma sak till svenska blev det 

fel och det är för att svenskan inte hade samma meningsuppbyggnad som på barnets modersmål:  

 

Om man gör en språkanalys av ett barn som man samtidigt spelar in kan man höra att 

barnet pratar med en korrekt språklig grammatik i modersmålet och de översätter det 

direkt till svenskan och därför blir det fel på svenska för vi har inte samma menings 

uppbyggnad som i andra länder (Förskolechefen) .  

 

Förskolechefen menade att genom att göra en sådan språkanalys av barnet kan man gå in djupare i 

vad barnet behöver hjälp eller vägledning med. 

 

Analys- I förskola A berättade de om systematiskt kvalitetsarbete och hur det sättet att arbeta 

gynnar barnens utveckling, även skolverket skriver om det här sättet att arbeta och menar att det är 

ett bra sätt att arbeta kring flerspråkighet (Kvalitetsarbete i praktiken, 2014).  

Förskolechefen i förskola C berättar att kompetenta pedagoger och en stimulerande miljö är två av 

de viktigaste faktorerna för att kunna främja barns utveckling på alla olika plan. Åsa Wedin (2011) 

anser att kompetenta vuxna på förskolan är ytterst viktigt, hon skriver att barnen behöver vuxna som 

kan leda och uppmärksamma barnen om vad som krävs av dem i olika språkliga sammanhang för 

att kunna utvecklas på bästa sätt, hon menar att man måste lägga grunden till allt lärande redan i 

tidig ålder (Wedin 2011, s.40). 

7.2.2.	  Olika	  metoder	  för	  att	  främja	  språkutvecklingen	  
I förskolorna som jag har varit på för att genomföra mina intervjuer har de arbetat på olika sätt. De 

har använt olika metoder och material men deras syfte har varit liknande. Jag har valt att redovisa 

en del av metoderna som informanterna har berättat om som de använder för att kunna främja 

språkutvecklingen.  
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I förskola B berättade förskollärare 3 hur de kan välja att jobba med en pedagogik som kallas för 

genrepedagogik (se s.3) på deras förskola. Det är frivilligt att jobba med den pedagogiken men 

enligt henne är det en bra metod för att stimulera barnens språkutveckling. Hennes beskrivning av 

genrepedagogik:  

 

Man bör inte bara läsa en bok rakt av, man ska planera själv stycke för stycke vad man 

vill åstadkomma med boken, vilka ord som man vill lyfta fram. Man kan jobba med 

enkla böcker eftersom att det i alla böcker finns händelser eller språk som man kan 

fördjupa sig i. Sen går man steg för steg, allt beror på åldrarna. Alla olika steg är inte 

alltid lämpliga för alla åldrar, till exempel som att fackspråk kanske inte är så lämplig 

för tre-åringar, man försöker beta av en bok genom att man lägger de flesta genrerna i 

innehållet (Förskollärare 3). 

 

Eftersom hon jobbar på en förskola där alla barn är flerspråkiga så är deras arbete alltid riktad till att 

stimulera flerspråkiga barns utveckling på olika nivåer och inte minst språket. Det som är viktigt i 

förskolan är att man prövar olika metoder och strategier för att kunna uppnå en utveckling. Det är 

alltid viktigt att ha ett bestämt syfte med vad man gör för att kunna se om man har uppnått syftet 

med den metoden man har använt. De jobbar även med andra vanliga arbetssätt för att främja 

språkutvecklingen såsom ramsor, språkpåsar, dockor och liknande material.  

 

I förskola A berättade förskollärare 1 och 2 att de jobbar mycket med det enskilda barnet och dess 

utveckling och för att kunna göra det arbetet effektivt jobbar de med barnen i smågrupper. De anser 

att arbetet med smågrupper är mer strukturerat. 

 

Förskolechefen förklarade hur pedagogerna på förskolan jobbade med främjandet av 

språkutvecklingen. När hon började jobba på förskolan som hon är chef över nu behövde de hitta 

olika metoder och material för att främja språkutvecklingen. Hon menar att det är viktigt att hela 

tiden hänga med i utvecklingen och i den nya forskningen som presenterar nya metoder och 

material ständigt. Det är viktigt att kunna teorin men ännu viktigare är att kunna sätta teorin i 

praktik: ” Det funkar inte att bara tre sitter på kunskapen, alla måste höja förståelsen, få in det 

teoretiska och sen faktiskt också göra det praktiskt” (Förskolechefen). 

Ett bra sätt menar förskolechefen är att hitta metoder som leder till att man får in mer språk i 

vardagen, i rutinerna för att lära barnen språket. Man kan till exempel försöka få in språket i 
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matsituationerna och i hallsituationerna som oftast är väldigt bra situationer att lära i eftersom det 

finns så mycket att samtala om. Det som är ytterst viktigt är kompetenta vuxna för att arbetet ska 

lyckas och bli bra. Förskolechefen fortsätter med att berätta att alla barn är olika och har därför 

olika behov. Vissa barn behöver tecken som ett alternativt kommunikationssätt, medan det finns 

andra barn som förstår språket bättre med hjälp av bilder, andra behöver seriesamtal. 

Men förskolechefen menar att det allra viktigaste är att hänga med i utvecklingen. I dagsläget är det 

läroplattor, appar och allt som hör till det aktuella materialet. Hon berättar att på hennes förskola 

arbetar de mycket med språkappar för att utveckla språkutvecklingen. Hon avslutar med att markera 

att det är syftet med arbetet och materialen som man använder som kommer leda och främja 

barnens språkutveckling. 

 

Analys: Förskollärare 3 och förskolechefen har ungefär samma utgångspunkt, de menar att syftet 

med arbetet är att kunna följa upp arbetet och faktiskt kunna se om man har uppfyllt syftet. Det 

andra är att ha olika metoder och strategier för att kunna ta vidare arbetet, desto mer metoder som 

finns desto bättre eftersom det ger mer frihet att kunna byta metod om det inte skulle funka med den 

man har valt från början. Förskolechefen menar också att det är ett måste att hänga med i 

utvecklingen och i forskningen eftersom det ständigt uppdateras och kommer med nya metoder och 

strategier. Även Säljö (2014) påpekar hur viktigt det är med olika metoder för att främja 

utvecklingen, att kunna ha flera olika metoder och strategier är viktigt eftersom allt inte blir som 

man har planerat (Säljö 2014, s.81).  

 

Förskollärare 3 berättade också om hur de jobbar med genrepedagogik och om syftet med det. Åsa 

Wedin (2011) berättar också om genrepedagogik och om hur pedagogiken kan gynna barn som är 

flerspråkiga eftersom den här sortens pedagogik ger tillgång till en språklig och kulturell rik 

omgivning. Genrepedagogiken kan också vara bra för enspråkiga barns språkutveckling som inte 

har tillgång till en språklig rik omgivning förutom i förskolan (Wedin 2011, s.97). 

 

I förskola A lyfter förskollärare 1 och 2 hur viktigt det är att arbeta med smågrupper eftersom då får 

man en chans att kolla på det enskilda barnet. Barn ligger i olika nivåer och behöver 

uppmärksammas för att vi vuxna ska kunna vara ett redskap i deras utveckling. Svensson (2009) 

och Kultti (2012) beskriver ur ett sociokulturellt perspektiv hur viktigt det är att ha kompetententa 

vuxna bland barnen som kan utmana barnen, det är med hjälp av andra barn och vuxna som barnen 

lär sig och utvecklas på bästa möjliga sätt (Kultti 2012, s.40). Enligt Svensson (2009) är kompetenta 
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vuxna ett av de viktigaste redskapen i förskolan inte endast för språkutvecklingen utan för hela 

barnets utveckling (Svensson 2009, s.34,37). 

7.2.3.	  Högläsning	  som	  metod	  för	  främjandet	  av	  flerspråkiga	  barn	  
I den här delen har jag samlat material om hur förskolorna jag besökte anser att högläsning fungerar 

som metod för att främja de flerspråkiga barnen. 

 

På både förskola A och B är alla barn flerspråkiga i dagsläget. Båda förskolorna talade mycket om 

hur de använde läsning för att stimulera språkutvecklingen för de flerspråkiga barnen.  

Förskollärarna på förskola A berättade mycket om att de jobbade i smågrupper med barnen på 

avdelningarna för att på det sättet få ett mer strukturerat arbete kring läsningen. De menade att 

genom att arbeta i smågrupper fick alla barn en chans att prata om boken och dess innehåll.  

 

På förskola B berättade förskollärare 3 att de jobbade mycket med böcker. På hennes avdelning 

brukar de oftast dela upp barnen i två och två och ge dem uppgiften att berätta för varandra vad de 

nyss hade fått lyssna på. Genom att göra så får alla barn en chans att prata om det som de har 

uppfattat och förstått om boken. Samtidigt får barnen socialisera sig med varandra genom att 

använda den här metoden. Enligt förskollärare 3 uppskattar barnen denna metod att jobba med 

böcker och läsning. Hon påpekar att det är viktigt att tänka på att läsa böcker som passar barnens 

åldrar men samtidigt ta hänsyn till att alla barn är på olika nivåer i språkutvecklingen även om de är 

lika gamla. Hon menar att alla barn ligger på olika nivåer oavsett ålder.  

 

Analys: I både förskola A och förskola B jobbar de mycket med högläsning men på olika sätt. Båda 

förskolor menar att det bästa är att jobba med läsning i smågrupper eftersom att det ger alla barn en 

chans att komma på tal. I förskola A jobbar de i smågrupper för att alla barn skulle få tala om 

boken. I förskola C jobbar de också i smågrupper men där parar de istället ihop barnen två och två 

så att det blir en dialog mellan två barn. Svensson (2012) skriver i sin avhandling hur viktigt det är 

att jobba med barn i smågrupper speciellt när man läser, för då kan alla barn få prata om vad man 

precis har läst, det blir också lättare för resten av gruppen att lyssna om de inte är så många. Genom 

att göra på det här sättet lyckas man skapa en djupare förståelse kring boken och dess innehåll och 

det är trots det som är syftet för att barnen ska kunna nå en språkligutveckling (Svensson 2012, 

s.33-34). Svensson (2012) markerar också i sin avhandling hur viktigt det är jobba med 

högläsningen med flerspråkiga barn eftersom att de oftast har ett mindre ordförråd än vad 

enspråkiga barn har och detta beror på att enspråkiga barn får höra och tala ett språk konstant 
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medan barn med flera språk hör för lite av varje språk. Genom att läsa mycket böcker och använda 

sig av språket tydligt när man talar med barnen kan man stimulera och hjälpa dem att utöka sitt 

ordförråd (Scheele, Leseman och Mayo (2010) i Svensson 2012 s 29).  

 

Enligt Säljös (2014) tolkning av begreppet mediering som är central i den sociokulturella teorin är 

mediering ett samarbete mellan människorna och de kulturella redskapen som omgivningen 

erbjuder. Om man skulle ta som exempel böckerna som man använder i förskolorna med syfte till 

att leda barnen i utvecklingen skulle man kunna säga att böckerna är kulturella redskap eftersom i 

det här fallet sker det ett samarbete mellan människorna och böckerna som man använder för att 

kunna skapa en förståelse hos barnen, det sker alltså mediering mellan böckerna och barnen då 

böckerna blir barnets redskap för att utvecklas och lära sig (Säljö 2014, s.80-81). 

7.3.	  Vilka	  stöd	  och	  resurser	  får	  pedagogerna	  för	  att	  kunna	  arbeta	  med	  

flerspråkighet?	  

Jag anser att det viktigt att få kunskap om hur mycket stöd förskolorna får för att kunna arbeta kring 

flerspråkighet, därför har jag samlat informanternas svar om hur mycket stöd de får och i vilken 

form. Empirin som jag har samlat här ska svara på fråga tre i min frågeställning.  

 

I förskolorna A och B ansåg samtliga förskollärare att de fick resurser och stöd för att kunna leda 

och främja barnens flerspråkighet. Förskolorna A och B ligger i samma stadsdel och de berättar att 

deras stadsdel har satsat väldigt mycket på språkutveckling och flerspråkighet. I den här stadsdelen 

är majoriteten barn som har andra modersmål än svenska, därför är det ytterst viktigt att de får det 

stödet.  

 

Förskollärare 3 i förskola B berättade att de har möjlighet att gå på korta fortbildningar och att de 

även har tillgång till något som de kallas för ”kulturpeng: ”Vi har också något som vi kallar för 

kulturpeng som vi kan främja språket med, genom kulturella utflykter som till exempel barnteater” 

(Förskollärare 3). Hon fortsätter med att berätta att de brukar få bokpaket en eller två gånger per år. 

Det kommer en stor låda till varje avdelning. De har en pedagogisk ledare på förskolan som har som 

uppgift att spana efter böcker som tar upp likabehandlingsplan, olika kulturer och där ingår även 

förändrade familjekonstruktioner.  

 

I förskola A får de som börjar jobba där gå på en tvådagars kurs i flerspråkighet och när de går den 
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här kursen ska de läsa Susan Beckerts bok ”Flerspråkighet i förskolan”. Båda förskollärare påpekar 

att boken är väldigt lätt att läsa, vilket är bra eftersom då får alla chansen att hänga med även om 

man inte har ett stort språkintresse. De får även välja att gå på olika fortbildningar inom språk om 

intresset finns. Förskollärare 2 påpekar att stadsdelen är väldigt noga med att personalen inom 

förskolan ska hålla sig uppdaterade inom språkutveckling. I förskola A upplever de att de har 

väldigt goda resurser och stöd. 

 
I förskola C berättade förskolechefen att de ibland har tillgång till något som kallas för ”språkpeng” 

hon berättar dock att de inte alltid får tillgång till det:  

 

Man får dock inte alltid den här ”språkpengen” och därför har jag ifrågasatt 

kommunen i den här frågan för att få reda på hur och på vilka grunder de gör 

beräkningen, för jag vet att det är flera barn som har andra modersmål än 

kommunen räknar på. Därför undrar jag vad de grundar sin beräkning på. För jag 

vet att många föräldrar fyller i att barnet pratar svenska när de gör sin ansökan 

till en förskoleplats men att egentligen pratar de ett annat språk hemma och då 

blir det väldigt fel (Förskolechefen).  

 

Hon fortsätter med att berätta vad de kan göra när de får ”språkpeng”. Hon säger att med de 

pengarna kan de köpa in nytt material, skicka pedagoger på olika utbildningar som till exempel 

teckenspråksutbildning. Man kan även ta in extra personal vid inskolning av barn som inte kan prata 

svenska när de börjar på förskolan. Förskolechefen menar att det finns massor av saker man kan 

göra med bidraget och att det är viktigt att man får stöd och resurser för att kunna jobba med språk.  

 

Analys: Informanterna anser att man behöver stöd och resurser för att kunna utveckla arbetet kring 

flerspråkighet eftersom det krävs ökad kunskap om ämnet för att barnen ska kunna få rätt ledning i 

sin utveckling och lärande. Svensson (2012) skriver i sin avhandling hur flerspråkigheten ökar och 

att det innebär att en ökad medvetenhet och kunskap om ämnet ska infinna sig för att kunna främja 

flerspråkiga barn i förskola (Svensson 2012, s.29). Man behöver stöd och resurser i olika former. 

Att till exempel kunna gå på olika utbildningar inom språkutveckling och kunna ta in böcker som 

främjar språkutvecklingen är viktigt för barnens utveckling.  

 

 Förskola A och B som ligger i samma stadsdel ansåg att de fick stöd och resurser för att kunna 

driva fram arbetet med flerspråkighet. De påpekade att deras stadsdel satsade på arbetet med 
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flerspråkighet. De menade att stadsdelen är väldigt mån om att uppmuntra personalen på 

förskolorna om att hålla sig uppdaterade inom flerspråkighet. 

 

I förskola C var förskolechefen inte nöjd med stödet och resurserna eftersom deras förskola många 

gånger blev utan stöd och resurser eftersom kommunen inte tyckte att det var nödvändigt på deras 

förskola efter sina egna beräkningar. Att grunden till allt lärande redan läggs under barnens tidiga 

ålder tycker förskolechefen borde bli mer uppmärksammat, även Kultti (2012) markerar i sin 

avhandling om att det livslånga lärandet börjar i förskolan och att därför borde man satsa ännu mer 

på förskolorna (Kultti 2012, s.40). 

 

8. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker. Underrubrikerna består av frågorna som är studiens 
frågeställning.  
 
Studiens frågeställning: 
 
1. Hur resonerar pedagogerna om betydelsen av flerspråkighet och modersmål på förskolan? 

 

2. Hur vill pedagogerna arbeta för att främja dem flerspråkiga barnens utveckling i förskolan? 

 

3. Vilka stöd och resurser får pedagogerna för att kunna arbeta med flerspråkighet? 

 

8.1.	  Hur	  resonerar	  pedagogerna	  om	  betydelsen	  av	  flerspråkighet	  och	  modersmål	  
på	  förskolan?	  
Utifrån pedagogernas svar tror jag att pedagogerna som jag intervjuade tänker och reflekterar 

mycket över flerspråkighet. Informanterna som deltog i studien beskriver att synen på flerspråkighet 

och barnens modersmål har ändrats. Förut ansåg man inte att barnens modersmål behövdes eftersom 

man trodde att det kunde försena språkutvecklingen. Förskollärare 1 menar att man inte visste bättre 

då och att människor var rädda för det som var främmande, därför valde man bort barns modersmål 

och när man gjorde det vände man ryggen till flerspråkighet. Barnen drabbades och många barn 

som var flerspråkiga ville inte prata. Enligt förskollärare 1 har det ändrats och nu ser man barnens 

modersmål som en tillgång för barnen som är flerspråkiga. Förskollärare 3 berättar att barnen 

känner stolthet över att kunna flera språk, även jag har upplevt detta under min praktik då ett barn 

har hört en annan människa prata barnets modersmål. Barnet har då med stolthet berättat att han 
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förstår vad personen säger. Jag upplever liknande händelser ofta eftersom hela min släkt är 

flerspråkig. Personligen tror jag starkt på att uppmuntra barnen som är flerspråkiga att utveckla sina 

modersmål eftersom jag själv är flerspråkig och vet att båda mina språk är en del av vem jag är. 

Informanterna i min undersökning har gjort det tydligt för mig att det är ytterst viktigt att se över 

vilka signaler man sänder till barnen om hur man tänker och tycker om olika saker. Vilken 

inställning man har till flerspråkighet och hur man tänker angående andra språk på förskolan är 

någonting som man som vuxen måste vara medveten om. I dagsläget är barnen glada och stolta över 

att prata flera språk och det beror på att samhället har utvecklats och att det har forskats om ämnet, 

nu har man kunskap om vad flerspråkighet egentligen är och innebär. Vuxna som jobbar med barn 

har ändrat inställning till flerspråkighet och det märks inte minst på barnen som visar stolta upp att 

de är flerspråkiga. Kultti (2012) skriver att vuxnas inställning och normkritiska tänkande betyder 

mycket för barnens egen inställning och tänkande (Kultti 2012,s.79). Informanterna har påpekat hur 

viktigt vuxnas inställning är runt barnen oavsett om man är på förskolan eller hemma. Barn är 

väldigt bra på att ta till sig olika signaler och känslor som vi sänder. När vi jobbar med barn måste 

vi räkna med att alla barn är individer och med det menas att alla barn är olika och har olika 

förutsättningar redan från födseln. Vi måste ta hänsyn till alla barns olika behov och göra barnens 

olika behov till en del av vardagen, genom att visa barnen att alla är lika mycket värda kommer 

allas behov att bli naturliga och ingen kommer att ifrågasätta det. Barn behöver förstå redan i tidig 

ålder att ingen är sämre eller bättre, de måste lära sig att acceptera varandras olika bakgrunder och 

att alla är lika viktiga för samhället oavsett förutsättningar, jag kopplar detta till ett citat ur 

läroplanen för förskolan (98 rev2010): 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning (Lpfö98 rev2010, s.8).  

 

8.2.	  Hur	  vill	  pedagogerna	  arbeta	  för	  att	  främja	  dem	  flerspråkiga	  barnens	  
utveckling	  i	  förskolan?	  
Min andra fråga i frågeställningen valde jag att ha med för att kunna få bättre insyn i hur 

pedagogerna som jag intervjuade vill arbeta för främjandet av flerspråkighet. Förskolorna som jag 

besökte jobbade på olika sätt för att främja flerspråkighet. De hade olika metoder och en av 

förskolorna hade en kartläggning över barnens samtliga språk för att kunna veta vart barnen låg i sin 
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språkligautveckling på samtliga språk. Informanterna berättar om olika metoder som de använder 

på respektive förskolor. I förskola B berättade förskollärare 3 att personalen kan välja att jobba med 

genrepedagogik som är en speciell pedagogik för att kunna arbeta kring läsningen med barnen. I 

förskola A och B jobbar de mycket med högläsning tillsammans med barnen. Högläsning i 

smågrupper är något som informanterna i förskola A och B anser vara viktigt för språkutvecklingen 

eftersom då får alla barn en chans att bli sedda och hörda. I förskola C reflekterade förskolechefen 

mycket kring hur viktigt det är att hålla sig uppdaterad i den nya forskningen som ständigt 

uppdateras och utvecklas. Efter att ha analyserat svaren jag fick från intervjuerna och litteraturen 

som jag har läst under tiden som jag har skrivit denna studie, har jag kommit fram till att det finns 

väldigt mycket olika metoder och sätt att främja flerspråkiga barnens språkutveckling. Metoderna 

och materialen ändras ständigt och för att kunna hänga med i detta är det viktigt att vi vuxna hänger 

med vetenskapen och forskningen. Säljö (2014) styrker också vikten av att ha olika metoder och 

strategier när man jobbar med barn i förskolan. Det är inte alltid säkert att man fångar barnens 

intresse med en särskild metod och om man inte kan fånga barnens intresse behöver man genast 

byta metod till en annan metod som kan ge barnen mer i sin utveckling i längden. Syftet med 

metoden som man väljer att använda ska vara främjande för barnens språkutveckling (Säljö 2014, 

s.80). För att göra det möjligt att hänga med i utvecklingen gäller det framförallt att dela upp 

uppgifterna till hela personalstyrkan på förskolan och sedan tillsammans reflektera tillsammans om 

det så att alla kan ta del av alla viktiga delar. Viktigast är att alla i verksamheten är medvetna om 

hur viktigt det är att hålla sig uppdaterade inom vetenskapen och forskningen.  

 

Efter att ha analyserat min empiri och litteratur som jag har använt till att utföra denna studie kan 

jag konstatera hur viktigt det är med kompetenta vuxna på förskolan. Det är viktigt att alla som 

jobbar inom förskolan förstår vad kompetenta vuxna och en stimulerande miljö innebär. Vuxna på 

förskolan är en del av barnens miljö och därför är det ytterst viktigt att barnen omgivs av 

kompetenta vuxna. Under min utbildning har det kommit upp hur relevant det är med kompetenta 

vuxna på förskolan för barnens skull och jag har alltid tänkt att det måste vara en av de viktigaste 

faktorerna och enligt mina informanter är det också det. Kultti (2012) styrker hur viktigt det är med 

kompetenta vuxna på förskolan, hon menar att barns utveckling och lärande sker främst tillsammans 

med andra barn och medvetna vuxna (Kultti 2012, s.40).  
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8.3.	  Vilka	  stöd	  och	  resurser	  får	  pedagogerna	  för	  att	  kunna	  arbeta	  med	  
flerspråkighet?	  
Min tredje fråga i frågeställningen handlar om vilka stöd och resurser förskolorna får för att arbeta 

med främjandet av flerspråkighet. Förskola A och B var nöjda och tyckte att de fick bra resurser och 

stöd. De menar att deras stadsdel satsar mycket på flerspråkighet och de tror att det beror på att de 

flesta barnen på förskolorna i deras stadsdel är flerspråkiga. De får bland annat gå olika kurser, de 

får pengar för att göra olika kultur besök med barnen, de köper in böcker och annat som kan anses 

vara främjande för språkutvecklingen. Till skillnad från förskola A och B så upplever 

förskolechefen på förskola C att de inte alls hade tillgång till bra stöd och resurser. Detta beror på 

att kommunen som förskolan ligger i gör egna beräkningar om hur många flerspråkiga barn som 

finns på förskolan. Förskolechefen menar att kommunens beräkningar är fel och att de absolut 

skulle behöva mer stöd och resurser för att främja flerspråkighet. Förskolechefen berättar att stödet 

som de kan få är i form av pengar. Pengarna kan användas exempelvis till att personalen går på 

olika fortbildningar, köpa in nytt material eller anställa personal vid speciella tillfällen, som till 

exempel vid inskolningen av ett barn som inte pratar svenska kan man ta in personal som talar 

barnets modersmål för att kunna underlätta inskolningen för barnet. Jag tycker personligen att det är 

problematiskt att kommunen gör beräkningar som inte stämmer och att förskola C blir utan stöd och 

resurser på grund av det. Det är barnen som är flerspråkiga som blir drabbade eftersom om 

personalen inte får stöd och resurser för att kunna främja flerspråkighet får inte heller barnen rätt 

ledning i sin språkligautveckling. Även om det inte skulle vara många flerspråkiga barn på den 

förskolan måste de barnen som är flerspråkiga främjas, i annat fall ser man inte till individens behov 

utan man väljer att kolla bort eftersom dem är minoritet. Barnen som är flerspråkiga måste bli sedda 

oavsett om de är många eller inte.  

 

9. Avslutning 
Jag anser att syftet har blivit uppfyllt med hjälp av frågorna i frågeställningen. Syftet var att 

undersöka hur ett antal pedagoger i förskolan ser på flerspråkighet och hur de arbetar med 

flerspråkiga barn för att främja dessa barn i sin språkliga utveckling. Med hjälp av frågorna i 

studiens frågeställning har jag samlat empiri från mina fyra intervjuer. Tillsammans med 

informanternas svar och litteraturen som jag har läst har jag tagit reda på hur pedagogerna som 

deltog i studien jobbar och vill jobba för att främja flerspråkigheten. Det är för mig viktigt att känna 

till de stöd och resurser förskolorna har tillgång till för att kunna främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. Förskolan måste veta vad de kan räkna in till det främjande-arbetets uppdrag samt 
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vad de kan räkna med ifrån kommun och landsting i form av stöd och resurs. Flerspråkiga barn 

måste få erbjudas all det stöd de har rätt till. Det har klart och tydligt hänt mycket med forskningen i 

ämnet samt med förskolorna. I takt med att antalet barn med flerspråkighet ökat har förskolorna 

utvecklats och forskningen har bäddat för omställning och annorlunda tänk.  

 

Enligt materialet som jag har samlat och litteraturen som jag har läst så är flerspråkighet ett ämne 

som uppmärksammas men enligt mig så borde det uppmärksammas ännu mer. Detta för att jag tror 

att flerspråkighet kommer att fortsätta öka eftersom världen är och kommer att förbli mångkulturell.  

 

10. Vidare forskning 
Syftet med denna studie var från början att ta reda på hur förskolorna tänkte kring att jobba med 

nyanlända barn som inte hade någon vetskap om det svenska språket överhuvudtaget. 

Detta kom att ändras eftersom jag i ganska tidigt skede av mitt arbete insåg att jag skulle behöva 

mycket längre tid på mig att göra en sådan undersökning, eftersom det är en så bred fråga men 

samtidigt något som förskolorna inte har ställt sig in på.  

 

Jag försökte få tag i en förskola som jobbade med detta men det gick inte att komma i kontakt med 

dem och anledningen till att jag inte besökte förskolan var att det låg i en annan stad långt från 

Stockholm. Även om jag hade kommit i kontakt med denna förskola hade det behövts mycket mer 

för att kunna svara på min första frågeställning och jag hade inte tillräckligt med tid på mig.  

Det är enligt mig ett oerhört intressant ämne att fortsätta studien med och det skulle jag gärna vilja 

göra. Detta var som sagt det jag egentligen skulle velat skriva om och jag skulle gärna ta vidare 

studien till att forska om just det. Man behöver mer tid för att kunna utföra studien och besöka olika 

förskolor i landet för att få en mer övergripande bild av hur det ser ut och hur de olika kommunerna 

runt om i landet arbetar eller har tänkt arbeta med denna fråga.  

 

 Även om många skulle skriva om det nu när det är aktuellt tror jag ändå på att man behöver öka 

medvetenhet och kunskap om det ämnet eftersom samhället och alla individerna i vårt samhälle är 

under ständig utveckling och förändring. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

Hej mitt namn är Viktoria Ståhl, jag studerar på Södertörns högskola till förskollärare med 

interkulturell profil. Jag går just nu min sista termin och har precis påbörjat C- uppsats kursen.  

 

Min uppsats kommer att handla om flerspråkiga barn, jag kommer att fokusera på att vinna kunskap 

i hur man jobbar med barn som är flerspråkiga för att främja deras utveckling. Jag vill vinna 

kunskap i hur man jobbar med barn som är flerspråkiga och redan är integrerade i samhället men 

jag vill även vinna mer kunskap i hur man hjälper barn som är nyanlända och inte behärskar det 

svenska språket att utvecklas.  

 

Intervjun kommer att ta ungefär 40-45 minuter. Här nedanför finns frågorna som jag kommer att 

utgå från, det kan komma att ändras beroende på svaren som jag får.  

 

Frågor:  

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Hur främjar pedagogerna de flerspråkiga barnen i förskolan i deras utveckling? Är det något man 

borde ändra på eller tillägga i det här arbetet? 

 

Har detta sätt att främja de flerspråkiga barnen ändrats/utvecklats sedan du började jobba? (denna 

fråga beror på hur länge man har jobbat) 

 

Hur leder pedagoger de flerspråkiga barnen i förskolan i deras utveckling? 

 

Upplever ni på förskolan att ni får det stödet och resurser som ni behöver för att arbeta med 

flerspråkighet? 

 

Brukar ni prata om ämnet flerspråkighet i personalmöten eller vid liknande sammankomster?  
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Hur kommer förskolan att arbeta om det skulle komma många barn som inte behärskar det svenska 

språket? Är detta något man funderar över på förskolorna, eller tar man det som det kommer? Har 

man redan tänkt ut någon sorts plan? Vad anser du om det här, tänker du på det? 

 

Etiska ställningstagande 

Det kan vara bra att veta att pedagogerna som jag intervjuar kommer att vara anonyma i min studie, 

samma gäller för förskolorna som pedagogerna som jag intervjuar arbetar i. Pedagogerna har också 

rätt till att avbryta sin medverkan i min studie när de önskar.  

Inspelning av intervjun eller dylikt sker endast om pedagogen samtycker.  

 

Jag vill tacka alla som väljer att medverka i min studie, eftersom att ni gör det möjligt för mig att ta 

reda på mer inom det här ämnet som bara blir mer relevant i vårt samhälle och som är något som vi 

alla tillsammans behöver veta mer om för att alla barn ska kunna ha samma villkor redan från start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


