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Abstract:  
Denna studie handlar om flerspråkighet i förskoleklass och undersöker hur 
pedagogerna förhåller sig till flerspråkighet samt hur de beskriver att de använder 
andra modersmål i sin verksamhet. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer 
med fyra förskollärare som arbetar i förskoleklasser med flerspråkiga barn. Som 
analysverktyg för att se hur resultatet besvarar studiens forskningsfrågor används 
den sociokulturella teorins begrepp den närmaste utvecklingszonen och stöttning. 
Resultatet av studien visar att pedagogerna är medvetna om betydelsen av att de 
flerspråkiga barnen får använda sina modersmål i verksamheten och pedagogernas 
berättelser visar även på ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet. I resultatet 
framkommer också hur pedagogerna beskriver flera olika sätt de använder sig av 
andra modersmål i sin verksamhet. Analysen visar hur det kan tolkas som olika 
sätt att stötta de flerspråkiga barnens språkutveckling både på modersmålet och på 
det svenska språket. Resultatet visar även att pedagogerna beskriver hur de 
anpassar sin undervisning efter barnens språkliga nivå för att alla ska ha möjlighet 
att tillägna sig den undervisning som förekommer i förskoleklassen. 

Nyckelord: Förskoleklass, flerspråkighet, modersmål, språkutveckling, 

pedagogers förhållningssätt, närmaste utvecklingszonen, stöttning.  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Inledning 
Under senare år har flyktingströmmarna till Sverige ökat vilket resulterar i att 

också antalet barn med annat modersmål än svenska ökar i förskolor och 

förskoleklasser. Skolverkets statistik visar att nästan en fjärdedel av alla barn i 

förskoleklass under läsåret 2015/2016 hade annat modersmål än svenska 

(Skolverket, 2016-02-12), medan det bara några år tidigare, läsåret 2012/2013, 

endast var en knapp femtedel av förskoleklassbarnen som hade annat modersmål 

än svenska (Skolverket, 2013-03-27). Enligt läroplanen (Lgr 11/16, s. 21) ska 

”undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för 

elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt 

modersmål”, vilket kan ställa nya krav på förhållningssättet hos förskoleklassens 

pedagoger som i sin verksamhet möter allt fler barn med olika modersmål och 

språk. Jag är intresserad av att studera pedagogernas förhållningssätt till 

flerspråkighet och inkludering av de olika modersmålen i förskoleklassens 

vardagliga verksamhet då jag tycker det är ett viktigt ämne att uppmärksamma. 

Min förhoppning är att studien ska ge kunskap till både blivande och redan 

verksamma pedagoger om hur flerspråkighet kan inkluderas och användas i 

verksamheten. 

Bakgrund 

Under 2016 reviderades grundskolans läroplan vilket innebar ett förtydligande av 

förskoleklassens syfte och innehåll. Enligt den reviderade läroplanen ska 

förskoleklassens undervisning utgå från elevernas behov och ”ta tillvara olikheter 

och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för 

olika sätt att tänka och vara” (Lgr 11/16, s. 20). Flerspråkiga elever i 

förskoleklassen ska även, som tidigare nämnts, ha möjlighet att använda sina 

modersmål i verksamheten (Lgr 11/16, s. 21). Även i Skollagen (2010:800, 9 kap. 

10§) skrivs det fram att flerspråkiga elever ska ges möjlighet till utveckling både i 

svenska språket och sitt modersmål.  

I Skolverkets stödmaterial Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet (2014) 

står det att de flerspråkiga barn som får möjlighet att utveckla båda sina språk 
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också kan få lättare att utveckla sin läsfärdighet. Därför är det viktigt att 

flerspråkiga barn uppmuntras att använda sina modersmål på ett meningsfullt sätt 

i verksamheten (Skolverket, 2014, s. 41). Vidare framhålls i materialet betydelsen 

av att pedagogerna har ett nyfiket och öppet förhållningssätt till flerspråkigheten 

och uppmärksammar och synliggör barnens olika språk i verksamheten både 

genom material och i miljön (Skolverket, 2014, s. 42).  

Förskoleklassen som verksamhet särskiljer sig något från övriga pedagogiska 

verksamheter. Förskoleklassens uppgift är, enligt skolverket, att ”stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning” (Skolverket, 

2014, s. 13). Förskoleklassen är dock varken förskola eller skola utan ett 

mellanting som, när den startades 1998, var tänkt att sammanlänka förskolans och 

skolans pedagogik. Genom förskoleklassen ville Skolverket föra in förskolans syn 

på lärande, att det sker genom lek och skapande, till skolans arbetssätt utifrån att 

”lärande sker ständigt och inte bara i arrangerade inlärningssituationer” (Skol-

verket, 2014, s. 11). 

Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt presenterar jag studiens syfte samt de frågeställningar som ligger till 

grund för studien.  

Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om pedagogers förhållningssätt till 

flerspråkighet och olika modersmåls användning i förskoleklassens verksamhet. 

Frågeställningar 

Hur uttrycker sig pedagoger om flerspråkigheten som en del av verksamheten? 

Hur beskriver pedagoger att de använder barns olika modersmål i verksamheten? 

Hur beskriver pedagoger att barns olika modersmål synliggörs i verksamheten? 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som berör 

flerspråkighet och pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet. Sökning av 

tidigare forskning har gjorts genom databaser som Libris, Summon och Google 

Scholar. De sökord jag använt är bland annat flerspråkighet, förskola, 

förskoleklass, modersmål, svenska som andraspråk, språkutveckling, mångkultur, 

förhållningssätt, multilingual, preschool, sweden, samt olika kombinationer av 

dessa ord.   

Flerspråkighet i verksamheten 

Skans (2011) har i sin studie intervjuat pedagoger om deras tankar och arbete i en 

flerspråkig förskola. Pedagogerna i studien anser att arbetet med barnens 

språkutveckling är det viktigaste i förskolan och enligt studien är det också det 

enda lärandeinnehåll som förekommer i den undersökta verksamheten (Skans, 

2011, s. 120). Ett så starkt fokus på enbart språkligt lärande kan enligt Skans 

(2011, s. 65) innebära en risk för att barnen går miste om möjligheter till annat 

innehållsligt lärande i förskolan. Studien visar också att det språkutvecklande 

arbetet främst sker genom pedagogstyrda helgruppsaktiviteter där pedagogerna 

har planerat ett innehåll utifrån att det ska vara språklärande, både på barnens 

modersmål och på svenska (Skans, 2011, s. 64, 122). Det språkutvecklande arbetet 

i aktiviteterna stöttas på flera olika sätt, genom pedagoger som använder andra 

modersmål, genom teckenspråk och bilder, samt genom konkretisering av sånger 

och sagor (Skans, 2011, s. 122). I studien nämns även att pedagogerna inte lika 

ofta tar möjligheten till språklärande i situationer som inte är direkt planerade för 

detta (Skans, 2011, s. 64). Vid exempelvis måltiden är det situationens praktiska 

innehåll som fokuseras och pedagogerna tar inte tillvara på de möjligheter till 

språkutvecklande diskussioner som förekommer i situationen (Skans, 2011, s. 

106).  

Lunneblad (2006) har studerat pedagogers arbete och förhållningssätt kring 

kulturell mångfald i en förskola. Begreppet kulturell mångfald innefattar även 

språk i Lunneblads (2006, s. 133) definition. Studiens resultat visar att 
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pedagogerna har intentioner att arbeta med barnens olika modersmål för att kunna 

integrera dessa i verksamheten, men att det faktiska arbetet med barnens språk i 

praktiken snarare fokuserar på att underlätta för de flerspråkiga barnen att förstå 

svenskan (Lunneblad, 2006, s. 141). I verksamheten arbetar pedagogerna mer med 

att synliggöra det gemensamma hos barnen än det som skiljer dem åt. Ett exempel  

som visar detta är en matsituation där ett barn uppmärksammar och undrar över 

varför några barn får en annan sås. Pedagogen svarar då på ett sätt som undviker 

att synliggöra skillnader hos barnen utan istället visar på likheten med vad de 

övriga barnen får, det gemensamma förstärks (Lunneblad, 2006, s. 135). Detta 

arbetssätt resulterar, enligt Lunneblad, i att den mångfald pedagogerna i studien 

säger sig vilja arbeta med inte alls blir synliggjord i verksamheten (Lunneblad, 

2006, s. 143).   

Kultti (2012) har studerat vilka villkor flerspråkiga barn ges för språkutveckling, 

kommunikation och deltagande i förskolan, genom att under en längre period 

observera barns deltagande i olika språkliga aktiviteter. Studiens resultat visar att 

de flerspråkiga barnen kan delta i språkliga aktiviteter på olika sätt, genom att 

fysiskt göra något, till exempel att äta, sjunga eller göra rörelser till sånger, men 

också genom att observera och imitera andra barn (Kultti, 2012, s. 169). Studien  

visar att det svenska språket är normen i verksamheten och grunden för 

deltagande i  olika aktiviteter. Studien visar också att barnen själva verkar veta i 

vilka situationer det passar, eller inte passar, att använda något annat språk. 

Barnen använder sig endast av modersmålen i den fria leken, om de där har en 

kamrat med samma modersmål, eller i samspel med en pedagog som kan språket 

(Kultti, 2012, s. 177). Kultti menar att pedagogerna inte aktivt uppmuntrar till att 

använda andra modersmål och resultatet visar även att det är barnen själva som 

initierar användningen av andra språk (Kultti, 2012, s. 113, 178). I likhet med det 

Lunneblad (2006, s. 135) skriver om att synliggöra likheter visar även Kulttis 

studie hur pedagogerna osynliggör andra modersmål för att istället framhäva 

betydelsen av det gemensamma i verksamheten (Kultti, 2012, s. 178). 
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Pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet 

I Skans (2011) studie visas ett inkluderande förhållningssätt till flerspråkighet i 

verksamheten. Pedagogerna i studien har en uttalad vilja att arbeta med alla de 

språk barnen har, både svenska och andra modersmål, men också teckenspråk 

vilket används som stöd i verksamheten (Skans, 2011, s. 62, 118). Flera av 

pedagogerna i studien har dessutom samma modersmål som en del av barnen, 

vilket också används som en resurs för att stödja barnen i verksamheten (Skans, 

2011, s. 91). Genom att pedagoger och barn tillåts använda flera olika språk i 

verksamheten kan barnens flerspråkiga utveckling stöttas (Skans, 2011, s. 124) 

samtidigt som det också visar barnen att just deras modersmål är betydelsefullt 

och att det accepteras inom förskolan. Det kan också ha en positiv påverkan på 

barnens delaktighetskänsla inom gruppen (Skans, 2011, s. 119).  

I Lunneblads (2006) studie visas ett förhållningssätt som skiljer sig något från vad 

Skans studie visar. Förhållningssättet utgår från ett rättvisetänkande hos 

pedagogerna och innebär att alla barn ska få samma mängd uppmärksamhet i 

verksamheten då det skulle kunna bli orättvist om barnens olika språk skulle 

användas olika mycket. Resonemanget grundar sig i pedagogernas uppfattning om 

att de själva behöver ha kunskap om alla språk för att kunna arbeta med dem. Då 

pedagogerna menar att en del av de språk barnen har är lättare att förstå och 

använda än andra, skulle detta kunna leda till att de språk som pedagogerna själva 

förstår kanske uppmärksammas och används mer än de språk som pedagogerna 

har svårare att förstå. Detta skulle kunna innebära en orättvisa mot barnen 

eftersom inte alla språk skulle få samma plats i verksamheten, skriver Lunneblad  

(2006, s. 139).  

Möller (2010, s. 85) visar på ytterligare ett förhållningssätt i en artikel om synen 

på mångfald i skolan ur både policy- och praxisperspektiv. Artikeln är baserad på 

en studie i en skola med uttalad internationell profil och en hög andel elever med 

annat modersmål än svenska (Möller, 2010, s. 86). Enligt artikeln har den 

studerade skolan enligt sin policy för avsikt att stärka de flerspråkiga elevernas 

självkänsla i förhållande till sina bakgrunder (Möller, 2010, s. 88). Skolan har 

även satsat på flerspråkigheten genom en del språkinriktade projekt vilka har 
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inneburit en ökad tillgång på flerspråkiga lärare samt att en del undervisning 

kunnat bedrivas på flera språk (Möller, 2010, s. 94). Studiens resultat visar dock 

att dessa satsningar minskat eller försvunnit på grund av ekonomiska orsaker 

(Möller, 2010, s. 96). Resultats visar också att den syn på språklig mångfald som 

framhävs i skolans policydokument inte efterlevs i praktiken då det svenska 

språket utgör normen i undervisningen (Möller, 2010, s. 98). Lärarnas 

förhållningssätt till flerspråkighet i klassrummet i kombination med att det 

svenska språket utgör undervisningsspråk resulterar i att eleverna inte alls tillåts 

att använda sina modersmål under lektionerna. Om eleverna pratar på sina 

modersmål i klassrummet tillrättavisas de av läraren. Eleverna själva berättar i 

studien att modersmålen endast får användas utanför klassrummet och lektionerna 

(Möller, 2010, s. 98 ff). 

Flerspråkiga barns språkutveckling och modersmålets betydelse för 

skolgången 

I en artikel, baserad på en studie kring klassrumsspråket och vilken betydelse det 

har för flerspråkiga elevers språkutveckling skriver Wedin (2011a, s. 210) att 

många barn som kommer till skolan med andra modersmål än svenska måste lära 

sig svenska både på vardagsnivå och på undervisningsnivå samtidigt under 

skoltiden. Detta ställer en del krav på läraren, som måste anpassa sin 

kommunikation i klassrummet så att även de flerspråkiga eleverna kan förstå den 

kunskap som undervisningen erbjuder (Wedin, 2011a, s. 223). Wedin menar att 

det är viktigt att läraren är tydlig i sin kommunikation med alla elever. Men 

kanske framförallt för de flerspråkiga eleverna. Hon visar detta med ett exempel 

där en lärare under en kort sekvens av en lektion använder sig av flera olika tilltal 

då hon pratar till gruppen. Hon säger både ni/du/man när hon menar alla elever, 

vilket kan leda till förvirring för eleverna, menar Wedin (2011a, s. 218, 223). I en 

annan artikel diskuterar Wedin (2008, s. 254) monologens betydelse i 

klassrummet, då främst för flerspråkiga elever. Med monolog menas att en person 

”uttrycker en längre sammanhängande tanke” (Wedin, 2008, s. 241). Möjligheten 

att få föra monologer i klassrummet utgör en viktig del i språkutvecklingen för 

flerspråkiga elever då det kan hjälpa dem att skapa förståelse för det språk som 
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används i skolan (Wedin, 2008, s. 242). I resultatet som presenteras i artikeln visar 

det sig dock att eleverna får väldigt litet utrymme till att tala någon längre stund. 

Det är istället läraren som står för de flesta monologerna (Wedin, 2008, s. 254). 

Bristen på möjligheter till monologer hos barnen blir också synlig i Skans (2011) 

studie. Pedagogerna tar inte vara på de möjligheter till längre samtal som initieras 

av barnen (Skans, 2011, s. 106). I ett språkutvecklingsperspektiv visar Skans 

(2011, s. 129) studie på betydelsen av pedagoger som behärskar barnens 

modersmål. Dessa kan utgöra ett stöd för barnen vid användning av det svenska 

språket i den vardagliga verksamheten. Om detta stöd saknas och barnet endast får 

modersmålsstöd vid enskilda tillfällen kan möjligheten för barnet att skapa 

förståelse för verksamhetens vardagliga innehåll påverkas (Skans, 2011, s. 129 f). 

Sammanfattning 

Tidigare forskning inom flerspråkighet i pedagogisk verksamhet visar på att 

arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling vanligtvis innebär att pedagoger 

fokuserar på att, med modersmålet som stöd, lära dem förstå och prata svenska, 

snarare än att låta barnens alla språk bli synliga. Detta trots att det både hos 

förskolepedagoger och skolledningar finns en uttalad vilja att arbeta med 

flerspråkiga barns modersmål och göra dessa till en integrerad del av 

verksamheten (Kultti, 2012; Lunneblad, 2006; Möller, 2010). Pedagogerna väljer 

också att fokusera på det alla barn i gruppen har gemensamt istället för att 

uppmärksamma mångfalden. Det som de alla har gemensamt i förskolan är det 

svenska språket, vilket blir det som hamnar i verksamhetens fokus (Kultti, 2012; 

Lunneblad, 2006). Skans (2011) studie skiljer sig lite från de övriga. Den visar att  

både pedagogerna och barnen använder alla olika språk i verksamheten för att 

gynna språkutvecklingen både på svenska och på modersmålet. Tvärtemot Skans 

studie visar Möllers (2010) studie hur pedagoger inte alls tillåter andra modersmål 

under lektioner i klassrummet utan där är svenska det enda språket som accepteras 

för undervisningen. Den forskning jag presenterat visar hur pedagoger mest 

fokuserar på att lära flerspråkiga barn svenska. Forskningen visar inte hur de olika 

modersmålen kan integreras och bli en del av verksamheten för att uppmuntra och 

utveckla ett barns alla språk. Något jag genom min studie vill försöka ge en bild 
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av. Jag har valt att studera förskoleklassen då tidigare studier är gjorda mestadels i 

förskola eller grundskola. Utifrån mina sökningar kan jag se att det saknas 

forskning som rör just förskoleklassen och flerspråkighet i den verksamheten. 

Begrepp 
I detta avsnitt förklarar jag några begrepp som förekommer i det här arbetet. Jag 

förklarar hur de definieras av andra forskare och myndigheter, samt hur jag 

använder dem i min studie. 

Flerspråkighet 

Skolverket (2013, s. 7) skriver i stödmaterialet Flera språk i förskolan - teori och 

praktik om flerspråkighet och skiljer där mellan institutionell och individuell 

flerspråkighet. Det förstnämnda innebär en flerspråkig förskola vars verksamhet 

bedrivs på mer än ett språk. Det sistnämnda innebär att det är barnet som 

använder flera språk till vardags. Skans (2011, s. 28) använder i sin studie 

begreppet flerspråkiga barn för att benämna barn som använder flera språk i sin 

vardag. Då jag använder begreppet flerspråkighet i detta arbete menar jag, i likhet 

med Skans (2011), personer som använder flera olika språk i vardagen. Till 

exempel ett barn som i förskoleklassen pratar svenska men som pratar ett eller 

flera andra modersmål i hemmet. 

   

Modersmål 

Begreppet modersmål kan vara svårt att definiera menar Sandvik och Spurkland 

(2015, s. 54). Författarna ger exempel på flera olika definitioner av vad ett 

modersmål kan vara. Modersmålet kan vara kopplat till det ursprungsland en 

person har eller det språk personen är mest kompetent på och använder mest. 

Modersmål kan också definieras utifrån vilket språk en person identifieras med 

eller det språk personen exempelvis tänker på, det vill säga känslospråket. Själva 

använder författarna begreppet flerspråkighet som definition för modersmål då de 

menar att ett barn kan ha flera språk redan från de är små (Sandvik & Spurkland, 

2015, s. 54 f). Skolverket (2013, s. 8) tar upp en liknande problematik som 
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Sandvik och Spurkland (2015) kring modersmålet som begrepp och menar att det 

kan syfta på endast ett språk och samtidigt ses som en motsats till svenskan. 

Skolverket (2013, s. 9) använder begreppet modersmål med definitionen att det är 

det eller de första språk ett barn lär sig eller det språk ett barn identifieras med. I 

min studie använder jag begreppet modersmål för att beteckna det eller de första 

språk barnet lärt sig, annat än svenska, och som barnet använder i sin hemmiljö 

och med sin familj. Samma definition gäller i min studie även för vuxna som har 

annat modersmål än svenska. 

Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori och de begrepp som kommer 

ligga till grund för analysen av mina insamlade data. 

Sociokulturellt teori 

Eftersom jag vill undersöka pedagogers syn på flerspråkighet och hur den 

inkluderas och synliggörs i förskoleklass har jag valt att utgå från sociokulturell 

teori, där språk ses som en grund för utveckling och lärande. Jag kommer att 

använda begreppen den närmaste utvecklingszonen och stöttning som 

analysverktyg för studien. 

Den sociokulturella teorin har sitt ursprung i Vygotskys tankar om utveckling och 

lärande. Teorin innebär att ett barns omvärld utgörs av olika sociala och kulturella 

kontexter och det är barnets tolkning av dessa kontexter som leder till utveckling. 

Utveckling och lärande sker således i samspel med omgivningen på det sätt som 

omgivningen erbjuder (Säljö, 2000, s. 66). Språk och kommunikation är det som 

sammankopplar barnet med dess omvärld. Inom sociokulturell teori menar man 

att barns språkutveckling och lärande sker genom kommunikation och sociala 

samspel med andra människor (Lindö, 2009, s .33; Sandvik & Spurkland, 2015, s. 

42; Skans, 2011, s. 19; Säljö, 2000, s. 66; Wedin, 2011b, s. 38). För flerspråkiga 

barn blir det därför viktigt att de erbjuds en språkstimulerande miljö och 

möjligheter till interaktion med både vuxna och barn (Wedin, 2011b, s. 39). 
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Den närmaste utvecklingszonen 

Ett centralt begrepp inom sociokulturell teori är den närmaste utvecklingszonen 

vilket avser det område som ligger mellan nivån där barnet kan något själv och 

nivån där barnet kan något med hjälp av en mer kunnig person (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s. 43; Säljö, 2000, s. 120). För barns språkutveckling innebär 

den närmaste utvecklingszonen att barn behöver få möta och använda språk på en 

nivå som ligger lite över vad de själva klarar av, men i samspel med någon som 

kan språket bättre (Wedin, 2011b, s. 38). I detta har pedagogen stor betydelse då 

det gäller att vara uppmärksam på vilka språkliga kunskaper barnet redan besitter 

för att på så sätt kunna utmana barnet på rätt nivå, det vill säga inom den närmaste 

utvecklingszonen. Det blir viktigt för att kunna möjliggöra en språklig utveckling 

(Lindö, 2009, s. 33). En viktig aspekt för pedagogen att tänka på för att kunna 

utmana barnet på rätt sätt inom den närmaste utvecklingszonen är att försöka se 

vad barnet kan komma att kunna med lite hjälp, och inte enbart se till vad barnet 

kan just nu (Sandvik & Spurkland, 2015, s. 44). Det är där pedagogen sedan går in 

och stöttar barnet. 

Stöttning 

Begreppet stöttning (scaffolding) liknas inom sociokulturell teori vid en 

byggnadsställning. Det är pedagogen som utgör denna stöttande 

byggnadsställning runt barnet då hon eller han utmanar barnet inom den närmaste 

utvecklingszonen. När barnet sedan utvecklat den nya kunskapen behöver inte 

pedagogen längre stötta detta och byggnadsställningen plockas bort (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s. 43). Ur ett flerspråkighetsperspektiv blir stöttningen särskilt 

viktig för barn med annat modersmål än svenska. De kan behöva stöttning i sin 

utveckling av svenska språket för att de sedan ska kunna klara av skolan (Lindö, 

2009, s. 34). En sådan stöttning för flerspråkiga barn kan rent konkret innebära att 

pedagogen talar tydligt och på ett enklare språk med barnet eller att pedagogen 

ställer frågor som är möjliga att besvara utifrån barnets språkliga nivå (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s. 44). Säljö (2000, s. 123) exemplifierar stöttning med att en 

vuxen kan strukturera en uppgift genom att dela upp den i mindre bitar som gör 

det lättare för barnet att förstå hur uppgiften kan lösas.  
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Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod jag använt mig av för insamling av data. Jag 

tar även upp hur urval och genomförande har gått till, hur jag bearbetat och 

analyserat insamlad data, samt hur jag förhållit mig till de forskningsetiska 

principerna. Jag skriver också om studien tillförlitlighet. 

Kvalitativ intervju 

Vilken metod som används i en studie styrs främst av vilket syfte studien har 

(Harboe, 2013, s. 37). Syftet med min studie är att undersöka pedagogernas 

förhållningssätt till flerspråkighet och jag har därför valt att använda mig av 

kvalitativ intervju som metod. En kvalitativ intervju avser att ta reda på en annan 

människas uppfattning om något (Kihlström, 2007, s. 48). Vad som kännetecknar 

en kvalitativ intervju eller undersökning är att den möjliggör för forskaren att, 

genom endast ett fåtal informanter, fördjupa sig inom det bestämda område som 

undersökningen avser att ge kunskap om (Harboe, 2013, s. 36). Som stöd för 

genomförandet av intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide (se bilaga 1) 

där jag skrivit ner de frågor jag tänkt ställa under intervjun. Intervjuguiden 

innehöll öppna frågor för att ge de intervjuade möjlighet att svara utifrån sin egen 

uppfattning (Kihlström, 2007, s. 51). Frågorna behöver inte nödvändigtvis ställas i 

den ordning de är skrivna utan kan anpassas efter hur den intervjuade svarar, 

vilket gör intervjuerna halvstrukturerade (Harboe, 2013, s. 58; Kvale, 1997, s. 

121). 

Urval 

Studien är genomförd i en medelstor svensk stad, i en skola som rymmer 

förskoleklass samt årskurs 1-6. Skolan har en hög andel elever med annat 

modersmål än svenska, ungefär 65% av eleverna är flerspråkiga. I studien ingår 

fyra förskollärare som alla har flera års erfarenhet av arbete i förskola och 

förskoleklass samt erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. Samtliga 

pedagoger har svenska som modersmål. Pedagogerna valdes ut genom att jag hade 
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kännedom om dem sedan tidigare och därmed visste att de alla arbetar i 

förskoleklasser med flerspråkiga barn, vilket också gör de lämpliga att intervjua i 

min studie. De fyra pedagogerna arbetar alla i olika förskoleklasser inom skolan 

och en av förskoleklasserna har dessutom en språkförberedande roll där 

undervisningen anpassas för de flerspråkiga barn som ännu inte pratar så mycket 

svenska. I övrigt arbetar alla förskoleklasser efter samma planering och med 

liknande uppgifter och även samarbete mellan klasserna förekommer. Andelen 

flerspråkiga elever i de studerade pedagogernas förskoleklasser varierar således 

mellan 30% - 100%, vilket utgör en intressant  variation för studien. Nedan följer 

en kort presentation av de förskollärare som ingår i studien (Namnen är 

fingerade). 

Annika är en svenskspråkig förskollärare som har arbetat i en av skolans 

förskoleklasser under några år. Hon har tidigare även arbetat något år på en 

mångkulturell förskola. I Annikas klass är ca 40% av barnen flerspråkiga och de 

har arabiska, kurdiska, engelska, filippinska och somaliska som modersmål. 

Stina är en svenskspråkig förskollärare som har arbetat med flerspråkiga barn på 

skolan i ungefär sex år, i förskoleklass och på fritids. I Stinas klass är ca 50% av 

barnen flerspråkiga. De modersmål som förekommer hos barnen är ryska, 

kurdiska, arabiska, tigrinja, thailändska och spanska. 

Lotta är även hon en svenskspråkig förskollärare som arbetar i en förskoleklass 

med språkförberedande inriktning. Tidigare har Lotta arbetat flera år på olika 

förskolor med flerspråkiga barn från många olika länder. I Lottas klass är 100% av 

barnen flerspråkiga och har modersmål som arabiska, kurdiska och ukrainska. Ett 

av barnen pratar även engelska. 

Eva är också en svenskspråkig förskollärare som under flera år har arbetat med 

flerspråkiga barn i en av skolans förskoleklasser. Eva har ca 30% flerspråkiga barn 

i sin klass och dessa har arabiska och kurdiska som modersmål. 
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Genomförande 

Till att börja med frågades rektorn på den aktuella skolan om lov att få genomföra 

studien där och därefter tillfrågades pedagogerna om att delta i studien. Varje 

pedagog fick sedan ett informationsbrev (se bilaga 2) och tider för när 

intervjuerna skulle genomföras bestämdes. Pedagogerna intervjuades enskilt för 

att få varje individs uppfattning utan påverkan från någon annan. Intervjuerna 

genomfördes på pedagogernas arbetsplatser, i ett avskilt rum som varje pedagog 

valde. Under två av intervjuerna blev vi dock avbrutna av personer som kom in i 

rummet av olika anledningar. Med mig till intervjuerna hade jag min intervjuguide 

(se bilaga1) med frågor, ett anteckningsblock och penna för att ha till hands om 

anteckningar skulle behöva göras under intervjun. Även mobiltelefonen som 

skulle användas för att spela in intervjuerna medtogs. Inför varje intervju 

försäkrade jag mig om att mobiltelefonen hade gott om batteri och att den var satt 

i ett läge så ingen skulle kunna ringa och störa under intervjun. Även om 

pedagogerna informerats genom informationsbrevet att intervjuerna skulle spelas 

in och lämnat sitt samtycke tillfrågades de ändå vid intervjuns början om 

inspelningen, vilket alla fyra pedagoger godkände. Vid samtliga intervjuer satt jag 

och pedagogen mittemot varandra vid ett bord och mobiltelefonen var placerad 

mellan oss, på bordet. Jag ställde mina frågor i en ordning som passade efter hur 

pedagogen svarade på föregående fråga. För att få ytterligare förtydliganden från 

informanterna ställde jag även följdfrågor utifrån vad de svarade.  

Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna har det inspelade materialet transkriberats så gott som 

ordagrant. Stakningar och andra småord har jag valt att inte ta med i 

transkriptionen då de inte tillför någon information till intervjun (Harboe, 2013, s. 

116). Vid transkriberingen har även de namn på elever, andra pedagoger eller 

verksamheter som pedagogerna nämner anonymiserats av etiska skäl för att de 

inte ska kunna identifieras. Efter transkriberingen av intervjuerna kan svaren 

behöva struktureras för att hitta eventuella teman eller kategorier i svaren enligt 

Harboe (2013, s. 116). Transkriptionerna har därför lästs igenom och de olika 

pedagogernas svar har sorterats och sammanställts under respektive intervjufråga 

för att få en överblick över hur alla pedagoger har svarat. Därefter har 
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transkriptionerna genomlästs ytterligare en gång och pedagogernas svar har 

sorterats utifrån studiens frågeställningar. Efter dessa sorteringar har jag hittat 

kategorier i pedagogernas gemensamma svar utifrån de likheter och skillnader 

som visat sig under sorteringsprocessen. De kategorier jag fått fram är 

Flerspråkighet berikar men svenskan ska vara i fokus, Modersmålens 

användningsområden och Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet. 

Resultatet har sedan analyserats utifrån studiens frågeställningar med hjälp av 

begreppen den närmaste utvecklingszonen och stöttning. Jag ville ta reda på dels 

hur resultatet svarar på frågeställningarna, dels hur resultatet kan förstås utifrån 

begreppen. 

Forskningsetiska principer 

Vid studier som inbegriper andra människor är det viktigt att, som forskare, 

förhålla sig till de forskningsetiska principerna gentemot de individer som deltar i 

studien. Det är framförallt viktigt att ta hänsyn till de fyra huvudkraven om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

6). Här nedan förklarar jag vad dessa krav innebär samt hur jag har förhållit mig 

till dem i min studie.  

Informationskravet innebär att den som deltar i en studie ska informeras om hur 

studien är tänkt att gå till och vad som är studiens syfte. Den deltagande ska också 

få information om vad deltagandet innebär samt att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De pedagoger som deltagit i min studie har fått 

information om studien genom ett informationsbrev där ovan nämnda information 

finns med samt information om hur studien kommer gå till och hur insamlat 

material kommer hanteras. Informationsbrevet finns med som en bilaga sist i 

dokumentet (se bilaga 2).  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska lämna sitt samtycke till att medverka i 

studien. Även om samtycke har lämnats har deltagaren rätt att ångra sin 

medverkan under studiens gång, och ska då ha möjlighet att avbryta sitt 

deltagande om denne så vill  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9 f). Pedagogerna i min 

studie har alla lämnat muntligt samtycke innan intervjuerna genomförts. De har 
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även vid intervjuernas början lämnat samtycke till att intervjuerna spelas in, enligt 

vad som angetts i informationsbrevet (se bilaga 2).  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om en studies deltagare ska hanteras 

och förvaras på ett sätt så att ingen utomstående kan få tillgång till dessa och 

därmed kunna identifiera någon deltagare (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Jag har i 

min studie beaktat  konfidentialitetskravet genom att avidentifiera deltagarna i det 

skriftliga arbetet. Redan vid transkriptionen av intervjuerna har jag valt att koda 

deltagarna, och även namn på personer och förskolor/skolor som nämns i 

intervjuerna, för att förhindra identifiering. Inspelningarna av intervjuerna har 

raderats när de blivit transkriberade och det skriftliga materialet förvaras under 

arbetets gång på en lösenordsskyddad dator som endast jag har tillgång till, och 

även det materialet kommer att raderas när examensarbetet är klart och godkänt. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och material som samlas in i samband med 

en studie enbart används för det syfte som avsetts vid insamlandet och som 

meddelats de deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Min insamlade 

data kommer endast att användas i det här examensarbetet. 

Studiens tillförlitlighet 

För att en kvalitativ studie ska vara tillförlitlig krävs det att dess insamlade data 

går att lita på, menar Harboe (2013, s. 138). Det är viktigt att de intervjuade svarar 

sanningsenligt på frågorna och att intervjuaren registrerar svaren så att all 

information kommer med (Harboe, 2013, s. 138). För att öka tillförlitligheten i 

min studie och för att inte missa något av vad informanterna säger har 

intervjuerna spelats in med ljudupptagning (Kihlström, 2007, s. 51). Huruvida 

informanterna svarar på ett sanningsenligt sätt eller ej kan jag inte uttala mig om 

utan jag kan endast förlita mig på att de varit ärliga i sina svar. Något som stärker 

tillförlitligheten i studien är dock att de intervjuade pedagogerna har erfarenhet av 

det de tillfrågas om, vilket är viktigt enligt Kihlström (2007, s. 49). 

Intervjufrågorna har också varit öppna för att ge de intervjuade möjlighet att 

själva ge sin uppfattning i frågan (Kihlström, 2007, s. 48). Ledande frågor i en 

intervju kan påverka svaren och därmed även påverka studiens tillförlitlighet 
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(Kvale, 1997, s. 213). För att inte påverka de intervjuades svar med min egna 

förförståelse och därmed även studien tillförlitlighet har jag i intervjuerna undvikit 

att prata så mycket utan låtit de intervjuade själva få berätta utifrån de frågor som 

ställts (Harboe, 2013, s. 58). Då studien endast innehåller ett fåtal informanter kan 

resultatet inte generaliseras till alla pedagoger i liknande situationer (Kvale, 1997, 

s. 210).   

Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat jag fått fram efter att transkriptionerna har 

bearbetats och kategoriserats. Resultatet presenteras utifrån kategorierna 

Flerspråkighet berikar men svenskan ska vara i fokus, Modersmålens 

användningsområden och Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet. 

Flerspråkighet berikar men svenskan ska vara i fokus 

Pedagogerna i studien visar alla en positiv inställning till flerspråkighet och de 

menar att det är något som berikar verksamheten och att det är en tillgång att ha 

flera olika språk i en klass. Flerspråkighet ses som något bra eftersom det 

samtidigt speglar dagens samhälle.  

Det är bra att det [flerspråkighet] finns, tycker jag, i en klass, för att så ser Sverige ut 
idag. (Annika i intervju). 

Det positiva med att kunna flera språk är något som pedagogerna även lyfter för 

eleverna vilka uppmuntras att använda sina olika språk i verksamheten. 

Pedagogerna vill visa att det finns ett värde i att vara flerspråkig. Att ha tillgång 

till och använda sig av sitt modersmål utgör också en del av barnens självkänsla 

och identitet. 

Jag tycker att de måste få använda sitt språk, det tycker jag faktiskt är viktigt, för på 
sitt språk, det är där de har alla känslor, de har alla nyanser. Om man skulle bli 
förbjudna att använda till exempel arabiska här och bara prata svenska, då tror jag att 
de tappar mycket av sig själv. (Eva i intervju). 
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Samtidigt som pedagogerna är positiva till flerspråkigheten menar de ändå att det 

är det svenska språket som ska vara i fokus i skolan. I gemensamma situationer 

och i större grupper, som i undervisningspass och vid matbordet, strävar 

pedagogerna efter att barnen ska prata svenska så alla kan ha chans att förstå och 

vara delaktiga i samtalen. Det ger också en möjlighet för de flerspråkiga barnen 

att själva få använda och utveckla sina kunskaper i svenska, menar Annika. De 

andra modersmålen används oftare i mindre styrda situationer som fri lek eller vid 

den modersmålsundervisning som skolan erbjuder. Enligt några av pedagogerna, 

Annika och Eva, använder barnen modersmålen så mycket hemma, vilket också är 

en anledning till att de vill lägga ett större fokus på att barnen ska prata svenska i 

förskoleklassen. 

Meningen är att de ska lära sig svenskan i skolan och sen uppmuntrar vi alltid att prata 
sitt hemspråk hemma och gå på hemspråksundervisning och sådär, för att det är bra att 
ha med sig flera språk. (Annika i intervju). 

Både Annika, Eva och Stina menar också att det kan vara negativt för flerspråkiga 

barn är om det blir för många elever med annat språk, eller för många olika språk i 

en klass. Det är bra att det är blandade språk men det ska helst vara lite större 

andel svensktalande elever för att elever med annat modersmål ska få möjlighet 

att både höra och använda svenska tillsammans med sina kamrater, menar 

pedagogerna. 

Modersmålens användningsområden 

Modersmålen används, som tidigare nämnts, i situationer som är mindre styrda av 

pedagogerna och det är framförallt tre olika användningsområden som framträder 

i intervjuerna. Det första området är den fria leken. Där använder de flerspråkiga 

barnen sina modersmål i större utsträckning. Det är vanligt att de barn som har 

samma modersmål, exempelvis arabiska, också dras till varandra i leken, enligt  

flera av pedagogerna, och då pratar barnen även sitt gemensamma språk i leken, 

vilket också pedagogerna visar förståelse för och accepterar. 
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Det är ju det gemensamma lekspråket, det är ju det de känner sig mest bekväma i. 
(Stina i intervju). 

Det andra området är lärarledda aktiviteter. Pedagogerna menar att de använder 

modersmålen genom att fråga barnen hur något sägs på deras språk. De använder 

olika språk för att säga till exempel hej och andra fraser, eller för att svara ja under 

morgonsamlingen när barnen ropas upp.  

Vi frågar gärna vad saker heter på andra språk och de får välja vilket språk vi säger ja 
på. (Stina i intervju). 

Ett annat exempel som flera pedagoger tar upp är att de har gjort flaggor från olika 

länder och skrivit ’hej’ på alla språk. De brukar även prata med barnen om de 

olika länderna och om olika högtider och hur de firas i olika familjer och kulturer.  

Det är ju kul att man kan dela med sig av olika kulturer tycker jag. (Annika i intervju). 

Pedagogerna använder också andra språk när de räknar eller pratar om färger och 

kan då låta något barn få berätta hur detta sägs på till exempel kurdiska eller 

arabiska. Ibland sjunger de olika klasserna sånger på olika språk och Eva berättar 

att det händer att några barn vill sjunga sånger på sina modersmål, vilket de också 

får göra. Sedan får de berätta för de övriga i klassen vad sången handlar om, vad 

det de sjöng betyder. Annika och Lotta berättar även om att det finns några appar i 

lärplattorna de har i verksamheten, där barnen kan byta språk om de vill. En del 

av de flerspråkiga barnen skriver även sina namn på båda sina språk på t.ex sina 

arbetsböcker, berättar Stina och Lotta. 

Det tredje området för användning av modersmål är för att hjälpa andra. Några av 

pedagogerna menar att man kan lära sig av varandra och att barn med samma 

modersmål kan hjälpa och stötta varandra på sitt gemensamma språk i 

verksamheten. Ett barn med annat modersmål kan också få fungera som en slags 

tolk om det kommer en ny elev som inte kan så mycket svenska men som har 

samma modersmål som barnet i klassen. Barnet får då förklara och berätta för den 

nya eleven vad pedagogerna säger eller vad de ska göra, menar en pedagog. Flera 
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av pedagogerna nämner också att de flerspråkiga barnen ibland kan få fungera 

som tolk till sina föräldrar om dessa inte kan så mycket svenska och därmed inte 

heller förstår pedagogerna.  

Om man inte når fram hemma så får man försöka nå fram genom barnen. (Lotta i 
intervju). 

     

Lotta, vars förskoleklass har en språkförberedande roll, ser lite annorlunda på 

modersmålen och hur de kan användas i verksamheten. Hon tar in och försöker 

även själv använda de andra språken i sin undervisning. Lotta har även hjälp av en 

arabisktalande språkstödjare (då arabiska är det vanligaste språket bland barnen i 

klassen) som hjälper till att översätta sagor och sånger till arabiska så att barnen 

lättare ska förstå vad de handlar om. Lotta menar att det är viktigt att barnen 

förstår på sina språk för att de sedan ska kunna förstå även på svenska och barnen 

uppmuntras att både tala och skriva på sina modersmål samtidigt som de även 

uppmuntras att försöka prata svenska också. Dock finns det inget språkligt 

material, som exempelvis böcker eller andra texter, på andra språk än svenska i 

verksamheten menar alla pedagogerna. Modersmålen används i den 

språkförberedande förskoleklassen som ett stöd till barnen när de ska lära sig 

svenskan enligt pedagogen, som också menar att man bör tänka på hur barnen lär 

sig svenska och vad som är viktigt i deras lärande. 

Vi fokuserar ju på svenska, det gör vi ju, just för att stärka upp det svenska språket, 
men för att stärka upp det svenska språket så behöver vi även använda de modersmål 
som vi har att tillgå för att förstärka upp. (Lotta i intervju). 

Om jag ska lära mig ett språk, vad är viktigt för mig då? Är det viktigt att det ska bli 
alla sidor i boken eller är det viktigt att jag förstår det jag gör? Och hur ska miljön vara 
runt mig? Kan jag höra ett främmande språk om det är alldeles för mycket ljud till 
exempel? Såna här saker, att man tänker i många dimensioner, tycker jag är viktigt. 
(Lotta i intervju). 

Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet 

I intervjuerna framkommer att pedagogerna anser det viktigt att ha ett bra 

förhållningssätt med en positiv syn på flerspråkighet. Stina pratar om att man 
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behöver vara öppen och inte ha förutfattade meningar om barnens kunskap och 

förståelse bara för att de pratar ett annat språk än svenska. Man måste kunna se 

förbi sina eventuella förutfattade meningar och inte ta något för givet utan istället 

faktiskt lära känna barnet i fråga, menar hon. Erfarenheten av att arbeta med 

flerspråkiga barn påverkar också pedagogernas arbetssätt, menar de. Det krävs 

mer eftertänksamhet i undervisningen. Det är även viktigt att vara tydlig i arbetet 

med flerspråkiga barn. Man behöver tänka på hur man ger instruktioner och vad 

man menar, berättar pedagogerna. Det är även viktigt att stanna upp och kolla av 

så alla har förstått vad man sagt. Undervisningen måste också anpassas efter 

barnen och alla pedagoger använder sig av bildstöd och visualisering för att 

ytterligare förtydliga för barnen det de arbetar med. Bildstödet kan underlätta för 

både de flerspråkiga och de svenskspråkiga barnen, menar pedagogerna. I arbetet 

med flerspråkiga barn får pedagogerna prova sig fram för att hitta arbetssätt och 

metoder som fungerar med barnen.  

Det går inte att bara köra på, liksom, på gamla rutiner, utan tänka om och slänga om. 
(Lotta i intervju). 

Annika berättar att det kan vara lite jobbigare för de flerspråkiga barnen att till 

exempel lyssna på en hel saga om de inte riktigt förstår språket. Samtidigt menar 

hon att barnen i hennes klass ändå klarar av detta och att de förhoppningsvis också 

lär sig något från det. Flera av pedagogerna menar att arbetet tar längre tid i en 

klass med flerspråkiga barn eftersom de måste förtydliga mer. De kan också 

behöva bryta ner instruktioner eller uppgifter i mindre bitar för att barnen ska 

förstå. Ett sådant arbetssätt gör att de kanske inte kommer lika långt som en 

enspråkig klass skulle göra, menar flera av pedagogerna.  

Det blir ju liksom ett mer tungjobbat jobb, fast mer lärorikt på något vis. (Annika i 
intervju). 

Annika menar också att man behöver jobba lite extra med att få in de flerspråkiga 

barnen i gemenskapen i klassen, särskilt om de har lite svårt med svenskan. 

Pedagogerna behöver stötta och peppa barnen att delta i lekar och att fråga sina 
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kompisar om de inte förstår. Pedagogerna pratar även om att det kan vara svårt att 

nå fram med detaljer om barnet inte behärskar svenska språket så bra. Det kan 

även vara svårt för barnet att förmedla sig till pedagogen om det har hänt något 

som barnet vill ha hjälp av pedagogen att reda ut. Pedagogerna menar också att 

det blir svårt att lösa konflikter när varken barnet eller pedagogen har tillräckliga 

språkkunskaper och ingen förstår den andra fullt ut. 

Så känner man sig lite handikappad ibland eftersom jag inte kan lösa konflikter, på 
arabiska till exempel, med de som inte kan förklara på svenska. (Stina i intervju). 

Sammanfattning 

Studiens resultat visar att pedagogerna beskriver en positiv syn på flerspråkighet 

och att det är något som är viktigt för barnen att använda, samtidigt som de menar 

att de i skolan ska fokusera på det svenska språket. Pedagogerna beskriver att de 

använder barnens olika modersmål i förskoleklassen och resultatet visar på tre 

olika områden där modersmålen används. Det är i den fria leken där det är barnen 

själva som tar initiativet till att använda sina modersmål. Det är i pedagogstyrda 

aktiviteter då pedagogerna till exempel frågar barnen hur något sägs på deras 

språk eller att de sjunger sånger på de olika språken. Till sist används 

modersmålen som hjälp. Det kan vara de flerspråkiga barnen som hjälper varandra 

att förstå en uppgift genom att prata sitt modersmål. Det kan även vara så att ett 

barn med annat modersmål får agera tolk till föräldrar eller nya elever som inte 

kan så mycket svenska. Resultatet visar även hur en pedagogs beskrivning av  

arbetet med att ta in andra modersmål i sin verksamhet är lite annorlunda än de 

övriga pedagogernas beskrivningar. Med hjälp av en språkstödjare översätts sagor 

och sånger som de sedan sjunger eller läser på både svenska och arabiska. 

Resultatet visar också hur pedagogerna beskriver att de anpassar sitt arbetssätt när 

de har flerspråkiga elever genom att förtydliga mer och även stötta med bilder om 

det behövs. Det krävs mer eftertänksamhet i arbetet med flerspråkiga barn och 

pedagogerna menar att det är viktigt med ett positivt förhållningssätt till 

flerspråkigheten.  
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Analys 
I detta avsnitt kommer resultatet att med begreppen den närmaste 

utvecklingszonen och stöttning som verktyg analyseras utifrån de frågeställningar 

som ligger till grund för studien. 

Hur uttrycker sig pedagoger om flerspråkigheten som en del av 
verksamheten? 

Resultatet visar hur pedagogerna beskriver en dubbel syn på flerspråkighet i 

verksamheten, dels ses flerspråkighet som något positivt och berikande, dels är 

svenskan det språk som fokuseras och strävas efter i verksamheten. Utifrån vad 

som framgår i resultatet tolkar jag att det finns en strävan, från pedagogernas sida, 

efter att alla barn ska prata svenska i gemensamma situationer och i större 

grupper. Detta för att ge de flerspråkiga barnen möjlighet att använda och utveckla 

sin svenska tillsammans med andra barn och vuxna. Utifrån analysen kan detta ses 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Det kan tolkas som ett sätt för pedagogerna att 

utmana de flerspråkiga eleverna inom den närmaste utvecklingszonen, genom att 

de får möta och använda svenska språket på en nivå som är högre än deras egen 

(Wedin, 2011b, s. 38). På samma sätt går det att tolka pedagogernas uttalade syn 

på önskat antal flerspråkiga elever i förhållande till svenskspråkiga elever i en 

klass eller grupp. Enligt flera av pedagogerna är en något större andel 

svenskspråkiga än flerspråkiga elever att föredra för att gynna de flerspråkiga 

elevernas användning av det svenska språket. Det är dock bara de pedagoger som 

har både flerspråkiga och enspråkiga (svenskspråkiga) barn i sina klasser som 

uttrycker detta. Detta synsätt kan också tolkas som ett sätt att utmana eleverna i 

deras närmaste utvecklingszon. Genom att fokusera på svenskan i verksamheten 

får de flerspråkiga eleverna möjlighet att utveckla sin svenska i samspel med 

andra barn och vuxna som behärskar språket bättre än de själva. 

I resultatet visas hur pedagogerna ser sitt eget förhållningssätt till flerspråkiga 

barn som viktigt. Exempelvis menar en pedagog, Stina, att det är viktigt att se 

barnet och vilka kunskaper det har och inte bara utgå från sina egna förutfattade 

meningar om vad man tror att barnet kan eller inte kan. Stinas uttalande kan tolkas 

som viktigt i förhållande till den närmaste utvecklingszonen. Om pedagogen ska 
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kunna utmana barnet på rätt nivå behöver hon känna till barnets nuvarande 

kunskapsnivå (Lindö, 2009, s. 33). Resultatet visar också hur pedagogerna anser 

att flerspråkigheten påverkar deras arbetssätt. De får tänka efter mer hur de lägger 

upp sin undervisning och instruktioner till eleverna så de anpassas efter elevernas 

nivå. Pedagogerna säger också att de använder mycket bildstöd för att göra 

verksamheten tydlig för de flerspråkiga barnen. Genom analysen av resultatet kan 

detta tolkas som att pedagogerna använder sig av flera olika sätt för att stötta de 

flerspråkiga elevernas förståelse av både det svenska språket och av 

undervisningens innehåll. Denna typ av stöttning, genom att förenkla och 

förtydliga menar Lindö (2009, s. 34) är viktigt för barn med annat modersmål än 

svenska. Ytterligare ett exempel som kommer fram i analysen av resultatet är att 

pedagogerna ibland måste dela upp och bryta ner uppgifter och instruktioner i 

mindre bitar för att eleverna lättare ska kunna förstå dem. Exemplet visar på hur 

pedagogernas arbetssätt kan tolkas som stöttning. Arbetssättet liknar också Säljös 

(2000, s. 123) beskrivning av stöttning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I 

resultatet syns också en pedagog, Annika, som menar att det för barn med annat 

modersmål än svenska kan vara lite jobbigt att lyssna på en hel saga på svenska 

men att de ändå klarar det. Att låta barnen sitta och lyssna på en hel saga på 

svenska trots att de kanske inte förstår allt, kan också tolkas som ett sätt där 

barnen utmanas inom närmaste utvecklingszonen då språket i sagan ligger lite 

över barnens nivå. En pedagog beskriver hur hon arbetar med att få in de 

flerspråkiga barnen i klassgemenskapen genom peppning och uppmuntran till 

samspel. Utifrån analysen kan beskrivningen tolkas som ett möjligt sätt för 

pedagogen att stötta barnen inom den närmaste utvecklingszonen.  

Hur beskriver pedagoger att de använder barns olika modersmål i 

verksamheten? 

Pedagogerna beskriver att de använder barnens olika modersmål på flera sätt i 

verksamheten. Enligt pedagogerna tillfrågas de flerspråkiga barnen hur olika ord 

sägs eller vad olika saker heter på deras språk. Detta kan tolkas som att 

pedagogerna försöker ta reda på vad barnen kan på sitt modersmål för att därifrån 

kunna utmana barnet på rätt nivå även i svenska språket. I likhet med vad Lindö 

(2009, s. 33) menar, måste pedagogen veta barnets kunskapsnivå för att veta hur 
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barnet kan utmanas för att nå en utveckling. Det kan också tolkas som att 

pedagogerna stöttar barnens modersmålsutveckling genom att uppmuntra 

användning av även det språket. Den tolkningen kan även göras på den del av 

resultatet där en pedagog beskriver att barnen ibland sjunger sånger på sina 

modersmål. Genom att barnen får sjunga på sitt språk och sedan förklara på 

svenska vad sången handlar om får de använda både sitt modersmål och svenskan 

i samspel med de andra barnen och pedagogerna. Detta kan samtidigt tolkas som 

att barnen erbjuds en sådan språkstimulerande miljö som Wedin (2011b, s. 39) 

benämner som viktig för flerspråkiga barn. Resultatet visar också hur 

pedagogerna berättar att de tar hjälp av barn med andra modersmål för att förklara 

för föräldrar eller nya elever med få svenskkunskaper det pedagogerna vill 

förmedla. Ett flerspråkigt barn kan, enligt pedagogernas uttalanden, ibland få 

rollen som tolk i förskoleklassens verksamhet. Genom analysen skulle detta kunna 

förstås som att pedagogerna utmanar barnets flerspråkiga utveckling inom den 

närmaste utvecklingszonen då barnet får använda både sitt modersmål och 

svenska i samspel med personer som har mer kunskap om språken än barnet själv. 

Dels pedagogerna som kan svenskan bättre och dels föräldrar som kanske kan 

modersmålet bättre (Wedin 2011b, 38).  

Lottas beskrivning av hur hon använder barnens modersmål skiljer sig från  övriga 

pedagogernas beskrivningar, visar resultatet. Dels beskriver hon att hon själv 

använder barnens modersmål där hon kan, till exempel genom att sjunga på olika 

språk. Dels beskriver hon hur hon använder modersmålen, med hjälp av en 

språkstödjare, som stöd för inlärning av svenska i verksamheten. Barnen tillåts   

använda både svenska och modersmålet menar Lotta och framhäver vikten av att 

förstå på sitt eget språk för att kunna skapa förståelse på svenska. Detta kan 

förstås som att Lotta stöttar barnens modersmålsutveckling och på samma gång 

stöttar och utmanar barnens svenskspråkiga utveckling. Det kan också tolkas som 

ett sätt för Lotta att ta reda på barnens språkliga kunskapsnivå för att, som Lindö 

(2009, s. 33) menar, kunna veta på vilken nivå barnet kan utmanas inom den 

närmaste utvecklingszonen.  

!28



Hur beskriver pedagoger att barns olika modersmål synliggörs i 

verksamheten? 

Analysen av resultatet visar på två olika sätt som pedagogerna beskriver att de 

flerspråkiga barnens modersmål synliggörs i verksamheten. Dels sker det genom 

barnen själva, på deras initiativ och dels genom att pedagogerna på något sätt 

synliggör de olika språken i verksamheten. När modersmålen synliggörs genom 

barnen sker det främst i den fria leken där barnen kan välja vem de vill leka med 

och vilket språk de ska använda i leken, vilket Stina beskriver. Modersmålen blir 

också synliga när barnen skriver sina namn på flera språk på sina arbetsmaterial, 

som Lotta och Stina berättar. Pedagogernas beskrivning av att de tillåter och 

accepterar att olika språk används på detta sätt kan tolkas som ett sätt att indirekt 

uppmuntra till språkutveckling på modersmålet genom barnens kommunikation 

och samspel med varandra (Wedin, 2011b, s. 39).  

De sätt som pedagogerna själva menar att de synliggör de olika modersmålen på 

är när de till exempel gör olika länders flaggor och sedan skriver något ord, som 

till exempel ’hej’, på respektive språk. Pedagogerna berättar även att de erbjuder 

appar i lärplattorna där barnen har möjlighet att byta språk till sina modersmål om 

de vill. Lotta beskriver att hon synliggör modersmålen genom att, med viss hjälp 

av en språkstödjare, översätta sånger och sagor till barnens språk så barnen får 

möjlighet att höra dessa både på sitt modersmål och på svenska. De olika sätten  

pedagogerna beskriver att de synliggör språk på kan tolkas som erbjudanden till 

en språkstimulerande miljö. Flera av pedagogerna säger också att de ibland pratar 

om olika länder och om hur högtider firas i olika kulturer och menar att det är ett 

sätt att synliggöra flerspråkigheten i klasserna. Utifrån analysen kan jag dock inte 

tolka detta som något som tycks stötta eller utmanar barnens språkutveckling utan 

snarare som ett sätt för pedagogerna att lyfta och visa på verksamhetens mångfald. 

Sammanfattning 

Analysen visar att de sätt pedagogerna beskriver att de arbetar med flerspråkiga 

barn kan tolkas som att de på flera olika sätt strävar efter att stötta och utmana de 

flerspråkiga barnen och deras svenska språkutveckling inom den närmaste 

utvecklingszonen. Dels genom beskrivningen att de lägger fokus på det svenska 
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språket i verksamheten, dels genom hur de menar att de förtydligar uppgifter och 

instruktioner i sitt arbete för att underlätta för barnen att förstå vad det är de gör. 

Utifrån hur pedagogerna beskriver att de uppmuntrar barnen att använda sina 

modersmål så visar analysen att de kan tolkas stötta även språkutvecklingen på 

modersmålet. Detta tolkas också som ett sätt för pedagogerna att ta reda på 

barnens språkliga kunskapsnivå på både modersmålet och svenskan för att kunna 

utmana barnen på rätt nivå. Analysen av pedagogernas berättelser visar även att 

modersmålen synliggörs både av barnen själva och av pedagogerna och att de 

olika språken tillåts i verksamheten tolkas som ett sätt att uppmuntra användning 

av flera språk och att barnen erbjuds en språkstimulerande miljö. 

Diskussion 
I detta avsnitt presenterar jag resultatdiskussion och metoddiskussion. Jag 

presenterar mina slutsatser från studien samt ger förslag på vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

Här diskuterar jag mitt analyserade resultat i förhållande till den forskning som 

presenterats i avsnittet Tidigare forskning samt till förskoleklassens styrdokument. 

Ett dubbelt förhållningssätt till flerspråkighet  

Det övergripande syftet med studien har varit att bidra med kunskap om 

pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet och modersmålens användning i 

förskoleklassens verksamhet. Analysen av resultatet visar hur pedagogerna 

uttrycker en dubbelhet i förhållande till flerspråkighet eftersom de å ena sidan 

menar att flerspråkighet är något bra och positivt, något som berikar 

verksamheten. Å andra sidan menar de att det är det svenska språket som är i 

fokus i verksamheten, framförallt i gemensamma situationer som undervisning 

och i matsalen. Jag kan utifrån denna dubbelhet som visas i min studie se vissa 

likheter med Lunneblads (2006, s. 141) studie som visar på hur pedagogernas 

intentionella arbete med barns modersmål i praktiken innebär att utveckla de 

flerspråkiga barnens svenska. Även om pedagogerna i min studie uttrycker en 

positivitet till flerspråkighet och andra modersmål i verksamheten visar resultatet 
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ändå att mycket av det arbete med flerspråkiga barn som pedagogerna beskriver 

handlar om att barnen ska använda och utveckla sin svenska. Ett exempel är då 

pedagogerna berättar hur de förtydligar genom bildstöd eller när några av 

pedagogerna menar att det i en grupp inte bör vara för många elever med andra 

modersmål om de ska kunna utveckla sin svenska på ett bra sätt. Jag kan utifrån 

min analys även se likheter med Möllers (2010) artikel, men med en markant 

skillnad. I artikeln är det i den undersökta skolans policydokument som ett 

positivt förhållningssätt till flerspråkighet uttrycks och inte hos pedagogerna. Det 

positiva förhållningssättet överensstämmer inte med pedagogernas praktik där det 

svenska språket utgör normen (Möller, 2010, s. 98). Även Kulttis (2012, s. 177) 

studie visar på det svenska språket som norm trots att det i verksamheten finns 

flerspråkiga barn. Vad som mer framgår i Kulttis (2012, s. 177 f) studie är att 

modersmålen mest används i den fria leken, utifrån barnens initiativ och att 

pedagogerna inte uppmuntrar till användning av modersmålen. Pedagogerna i min 

studie beskriver också hur modersmålen främst används av barnen i den fria 

leken. Men till skillnad från pedagogerna i Kulttis (2012) studie menar 

pedagogerna i min studie att de även uppmuntrar sina flerspråkiga elever att 

använda sina modersmål både i förskoleklassens verksamhet och i hemmet. Jag 

förstår det dock som att denna uppmuntran inte verkar utgöra någon stor del av 

den pedagogiska verksamheten. Att pedagogerna beskriver en uppmuntran till 

användning av olika språk i verksamheten tycker jag ändå visar på att 

pedagogerna har en förståelse för modersmålens betydelse för barnen i jämförelse 

med de pedagoger som Möller (2010, s. 98 ff) skriver om som inte alls tillåter 

andra modersmål i klassrummet. Detta kan även tolkas som att pedagogerna i min 

studie verkar arbeta utifrån läroplanen (Lgr 11/16, s. 21) där det står att barn ska 

få möjlighet att använda sina modersmål i verksamheten. Hur detta ska göras är 

dock inte preciserat, vilket medför att pedagogernas uttalade uppmuntran till 

användning av de olika språken skulle kunna ses som deras sätt att tolka 

läroplanens intentioner. Det kan också vara så att dubbelheten som visas hos 

pedagogerna i min studie kan ha att göra med att förskoleklassen ses som ett slags 

mellanting mellan förskola och skola, som jag skrev om i bakgrunden 

(Skolverket, 2014, s. 11). I förskoleklassen förekommer både den fria leken som 

liknar förskolans verksamhet och mer skolliknande undervisningssituationer. 
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Enligt pedagogerna i min studie, i likhet med Kulttis (2012) studie av förskolan, 

använder de flerspråkiga barnen, på eget initiativ, sina modersmål under den fria 

leken, vilket också pedagogerna menar att de accepterar. Men i de situationer som 

mer liknar skolans undervisning uttrycker pedagogerna i min studie att de 

fokuserar på det svenska språket och de flerspråkiga barnens utveckling och 

kunskaper i svenska. Detta kan jämföras med Möllers (2010) studie av skolan, där 

svenska språket utgör undervisningsspråket. De skiftande förhållningssätt till 

flerspråkigheten och användning av olika modersmål som uttrycks av 

pedagogerna  i min studie kan på så sätt förstås utifrån förskoleklassens pendling 

mellan förskoleliknande och skolliknande verksamhet. 

Anpassning och stöttning i verksamheten 

Analysen av mitt resultat visar hur pedagogerna beskriver att de förhåller sig till 

flerspråkigheten då de menar att de måste vara extra tydliga i arbetet med 

flerspråkiga barn, både med hur de ger instruktioner och hur de lägger upp och 

anpassar undervisningen efter barnen. När jag analyserade mitt resultat tolkade jag 

denna tydlighet som en strävan från pedagogerna efter att stötta de flerspråkiga 

barnen i deras svenska språkutveckling. Betydelsen av anpassning och mer 

tydlighet med flerspråkiga barn visar sig också i Wedins (2011a) artikel. Wedin 

(2011a, s. 223) belyser vikten av att  pedagogen är tydlig i sin kommunikation 

med flerspråkiga elever för att dessa ska kunna tillgodogöra sig den 

svenskspråkiga undervisningens innehåll när eleverna samtidigt håller på att lära 

sig det svenska språket på vardagsnivå. Pedagogerna i min studie berättar också 

att de anpassar sin verksamhet efter barnen och att de använder mycket bildstöd 

för att öka barnens förståelse. Jag kan i dessa sätt att stödja barnen se vissa 

likheter med pedagogerna i Skans (2011, s. 122) studie som stöttar sina 

flerspråkiga barns förståelse och språkutveckling genom att konkretisera sagor 

och sånger med hjälp av olika föremål för att göra innehållet tydligt. Det finns en 

skillnad mellan pedagogerna i Skans (2011) studie och pedagogerna i min studie. I 

Skans (2011, s. 64) studie vill pedagogerna att verksamhetens innehåll ska vara 

språklärande även på barnens modersmål, inte bara på svenska. Men analysen av 

min studie visar på att de förtydliganden och anpassningar om pedagogerna 

nämner mer görs för att underlätta förståelse och utveckling av svenska språket. 
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Varför pedagogerna i min studie uttrycker ett större fokus på det svenska språket 

skulle kunna förstås utifrån att det är just en förskoleklass, då förskoleklassens 

uppgift är att ”förbereda eleverna för fortsatt utbildning” (Skolverket, 2014, s. 13). 

Detta skulle då kunna ge en förklaring till det en pedagog säger i min studie, att 

det är meningen att barnen ska lära sig svenska i skolan. Om barnen i 

förskoleklassen ska förberedas för skolan och undervisningen i skolan sker på 

svenska behöver ju barnen ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ta del 

av skolans undervisning (Lindö, 2009, s. 34). Därför fokuseras det mer på att 

utveckla de flerspråkiga barnens svenska än modersmål i förskoleklassen, som jag 

ser det.   

Modersmålen som hjälp för den svenska språkutvecklingen   

Som jag nämner i avsnittet om tidigare forskning skiljer sig Skans (2011, s. 62) 

studie något i förhållande till de andra studierna som presenteras. Studien visar på 

ett positivt förhållningssätt och syn på flerspråkighet hos pedagogerna. De 

använder sig medvetet av barnens alla språk i sin verksamhet. På ett liknande sätt 

kan jag i min studie se hur Lotta utmärker sig från de övriga pedagogerna i 

beskrivningen av sitt förhållningssätt till användning av barns olika modersmål i 

verksamheten. I intervjun uttrycker Lotta ett medvetet sätt att ta in och använda 

sig av barnens modersmål parallellt med svenskan i verksamheten. Detta för att 

barnen med stöd av sina kunskaper på modersmålet lättare ska kunna förstå 

verksamhetens innehåll och utveckla svenskan, enligt henne. Lotta beskriver även 

att hon har hjälp av en språkstödjare som kan de flesta barnens modersmål, 

arabiska, och som fungerar som en länk mellan barnens egna språk och 

verksamhetens svenskspråkiga undervisning. Denna sortens stöd återfinns också i 

Skans (2011, s. 129) studie som visar på vilken betydelse det har för flerspråkiga 

barns svenskspråkiga utveckling att det finns någon pedagog som kan prata 

barnens modersmål. Vad som är gemensamt med dessa två utstickare, Skans 

(2011) studie och Lotta i min studie, är att de båda visar på ett samband mellan 

pedagogers språkkunskaper och deras förhållningssätt till andra modersmål i 

verksamheten. I Skans studie finns pedagoger som talar samma språk som barnen 

och i min studie har Lotta  uttryckligen hjälp av en person som talar samma språk 

som flera av barnen. Denna hjälp kan tänkas underlätta möjligheten för Lotta att ta 
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in och använda även de andra språken i sin verksamhet på ett sätt som inte riktigt 

är möjligt för de övriga pedagogerna i min studie eller i de andra studierna som 

presenterats under tidigare forskning. Även om Lotta, precis som övriga 

pedagoger i min studie, menar att hon har som fokus att barnen ska använda 

svenska språket i verksamheten så beskriver hon ett annat sätt att använda barnens 

modersmål som stöd för att de ska kunna lära sig svenska. Det beror på, tror jag, 

att Lotta har just den hjälpen hon menar att hon har i språkstödjaren, vilket gör att 

hon möjligen kan använda sig mer av de olika språken på ett annat sätt än vad de 

som inte har tillgång till en språkstödjare kan. Lotta menar också att det är viktigt 

att använda modersmålen för att kunna stärka barnens svenska språkutveckling 

genom att de får förståelsen på sitt språk och kan sen översätta därifrån till 

svenska för att även förstå på svenska så småningom. Vad min studie visar till 

skillnad från tidigare forskning, då framför allt Skans (2011) studie, är att det i 

Skans studie är de flerspråkiga pedagogerna som använder andra modersmål i 

verksamheten. I min studie är det en svenskspråkig pedagog, Lotta, som valt att 

använda ett annat modersmål med hjälp av en person som kan språket. Detta  

uttalade förhållningssätt hos pedagogen visar på en insikt om betydelsen av 

modersmålet för att kunna utveckla det svenska språket. Av pedagogernas 

beskrivningar att döma verkar det som att pedagogernas förhållningssätt till 

flerspråkligheten kan påverka verksamheten och de flerspråkiga barnens 

möjligheter att utveckla det svenska språket och att förstå den undervisning som 

sker i förskoleklassen. Studiens övriga pedagoger beskriver att de använder 

barnens modersmål i sina verksamheter på andra sätt än vad Lotta beskriver. 

Pedagogerna beskriver att de använder modersmålen genom att fråga barnen vad 

något heter på deras språk och det förekommer även att barnen kan sjunga något 

på sitt språk och får sedan berätta om sången på svenska för sina kamrater. Detta 

att barnen får berätta på svenska kan liknas vid monologen som Wedin (2008, s. 

242) skriver om. Genom att barnet får berätta om sången på svenska får det en 

möjlighet att öva sig i, och skapa en förståelse på det svenska språket utifrån sitt 

modersmål. 
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Att synliggöra modersmålen 

När det kommer till hur de olika modersmålen synliggörs i verksamheten 

beskriver pedagogerna hur barnen tillåts använda modersmålen i både tal, skrift 

och genom möjligheten att välja sitt språk i appar. I analysen tolkas detta som 

olika sätt att erbjuda barnen en språkstimulerande miljö. Jag förstår det dock som 

att det tycks bli lite upp till barnen själva att faktiskt välja de andra språken, att 

pedagogerna erbjuder möjligheten men barnen ansvarar för att ta vara på den. 

Återigen tror jag det handlar om pedagogernas förhållningssätt till 

flerspråkigheten och på vilket sätt de tänker att den ska vara en del av 

verksamheten. Exemplet här ovan kan tolkas som att pedagogerna verkar 

accepterar att andra språk används i verksamheten samtidigt som de själva inte 

verkar göra något konkret för att göra flerspråkigheten till en del av verksamheten. 

Det verkar däremot Lotta göra som berättar hur hon med hjälp av en språkstödjare 

översätter sagor och sånger som sedan sjungs och läses tillsammans med barnen. 

Det kan tolkas som att hon på detta sätt synliggör barnens olika modersmål på ett 

aktivt sätt i sin verksamhet. Jag tolkar det som att förhållningssättet till 

flerspråkighet verkar skilja sig mellan pedagogerna beroende på hur stor andel 

flerspråkiga barn varje pedagog har i sin klass. Lotta som enbart har flerspråkiga 

barn visar ett annorlunda förhållningssätt än de övriga pedagogerna i studien. 

Resultatet visar på hur denna skillnad kan påverka möjligheterna för barnen att 

använda och utveckla alla sina språk. En annan intressant aspekt som 

framkommer i resultatet i frågan om att synliggöra de olika språken är att flera av 

pedagogerna i intervjuerna kommer in på kultur istället. De berättar att de pratar 

om hur olika högtider firas inom de olika kulturer som barnen representerar, som 

ett sätt att synliggöra flerspråkligheten i verksamheten. Det är intressant att se hur 

språk likställs med kultur när det, som jag förstår det, inte nödvändigtvis behöver 

hänga samman. Man kan då fråga sig vad det beror på. Varför innebär ett annat 

språk plötsligt en annan kultur? Då detta inte ligger inom ramen för min studie 

kommer jag inte gå in närmare på det, utan det var bara en intressant reflektion jag 

gjorde utifrån mitt resultat.  
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Metoddiskussion 

I denna studie valdes kvalitativ intervju som metod då syftet var att undersöka 

pedagogers förhållningssätt till flerspråkighet och användning av olika modersmål 

i sina verksamheter. Genom kvalitativa intervjuer har jag kunnat fördjupa mig i 

några få personers uppfattning inom ett visst område (Harboe, 2013, s. 36). Något 

som talar emot kvalitativ intervju som metod är att resultatet, på grund av det lilla 

antalet informanter, inte går att generalisera på samma sätt som i en kvantitativ 

studie. Dock kan resultatet av kvalitativa intervjuer ändå vara pålitligt eftersom 

det är informanternas egen uppfattning om ett område som synliggörs (Harboe, 

2013, s. 36; Kvale, 1997, s. 260). Informanterna i min studie har dessutom 

erfarenheter av det de intervjuas om, vilket är viktigt för att studien ska vara 

tillförlitlig (Kihlström, 2007, s. 49). 

Jag hade sedan tidigare en viss kännedom om informanterna i studien och den 

praktik de arbetar i och för att inte detta ska påverka intervjuerna eller min 

tolkning och analys av resultatet är det viktigt att kunna bortse från eventuella 

förutfattade meningar om det och de som studeras (Skans, 2011, s. 47). Jag har 

försökt vara så neutral och objektiv som möjligt när jag genomfört mina intervjuer 

dels genom att ha öppna frågor som låtit pedagogerna få berätta, dels genom att 

jag själv inte pratat så mycket under intervjun. Den intervjuade har fått berätta 

utifrån sig och sin uppfattning, detta för att inte påverka den intervjuades svar med 

min egen förförståelse i ämnet, vilket Harboe (2013, s. 58) menar kan vara ett bra 

sätt för att få fram den intervjuades uppfattning i en intervju. Under två av 

intervjuerna blev vi störda av personer som kom in i rummet. Min uppfattning är 

dock att störningarna inte påverkade intervjuerna nämnvärt. Efter störningarna 

fortsatte båda informanterna att berätta vidare. Jag upplevde inte att avbrotten fick 

informanterna att tappa tråden i sina berättelser. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning vilket är en metod som ger den 

fördelen att allt som sägs av både informanterna och intervjuaren fångas upp och 

finns med när intervjuerna sedan ska transkriberas (Kihlström, 2007, s. 51). Hade 

jag endast antecknat svaren under intervjuerna kanske jag inte skulle ha fått med 

allt som sagts vilket skulle kunna innebära att resultatet snarare skulle utgå från 
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min tolkning av intervjuerna än vad som faktiskt sagts. Däremot visar inte 

ljudupptagningen hur informanterna uttrycker sig genom kroppsspråk och 

minspel. Vid transkriptionen går även andra språkliga uttryck som exempelvis 

informanternas tonfall förlorade (Harboe, 2013, s. 116). Om jag istället valt att 

filma intervjuerna kunde jag även ha fått med dessa uttryck, men då det är 

pedagogernas tankar som efterfrågas i studien har jag valt att enbart spela in 

ljudet. 

Jag valde att göra intervjuer eftersom det var pedagogernas uppfattning jag 

efterfrågade i studien och jag anser att intervju då är en lämplig metod för att få 

reda på detta. Jag kunde istället ha observerat hur pedagogerna arbetar med att ta 

in flerspråkighet i sin verksamhet men då hade det varit min tolkning av deras 

arbete som presenterades istället för, som nu, deras uppfattning och tankar. Mitt 

resultat visar inte någon generell verklighet och allmänt gällande sanning, utan det 

visar endast hur dessa pedagoger ser på sitt eget arbete med flerspråkighet. Om de 

verkligen arbetar så som de säger i intervjuerna visar inte denna studie. En 

kombination av intervjuer och observationer skulle kanske varit en annan metod, 

men risken är då att studien skulle kunna bli en slags kontroll av om de arbetar så 

som de säger sig arbeta, vilket inte varit syftet med studien. Av den anledningen 

har jag heller inte valt att genomföra studien på det sättet utan genom att enbart 

intervjua pedagogerna. 

Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till 

flerspråkighet och användning av barnens olika modersmål i förskoleklassens 

verksamhet. Utifrån studien kan jag förstå det som att det finns vissa svårigheter i 

hur man som pedagog kan förhålla sig till flerspråkigheten i sin verksamhet. 

Studien visar på en viss dubbelhet hos pedagogerna, där det å ena sidan framhålls 

som viktigt att uppmuntra och använda barnens olika modersmål i verksamheten, 

å andra sidan vill man fokusera på utvecklingen av det svenska språket hos de 

flerspråkiga barnen. Denna dubbla syn kan också kopplas till förskoleklassen i sig 

som även den har en viss dubbelhet i sin verksamhetsform då den kombinerar 

förskolans lekfulla lärande med skolans lärarledda undervisning. Enligt min 
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tolkning av pedagogernas beskrivningar verkar barnen vara mer fria att använda 

sina modersmål i den fria leken medan det i de pedagogstyrda undervisnings-

situationerna är det svenska språket som är i fokus. Jag ville med den här studien 

undersöka pedagogers förhållningssätt till användning av barnens olika 

modersmål i verksamheten då tidigare forskning visar på hur pedagoger mer 

fokuserar på att lära flerspråkiga barn svenska än att göra alla språk delaktiga i 

verksamheten. Min studie visar många exempel på hur pedagogerna uttrycker att 

de förhåller sig till användning av barns modersmål i förskoleklassens verksamhet 

och den visar hur pedagogerna beskriver att de stöttar både modersmålet och den 

svenska språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen. Samtidigt visar min studie 

hur pedagogernas beskriver att arbetet med flerspråkiga barn till stor del handlar 

om att dessa barn ska lära sig och utveckla sitt svenska språk. I studien 

framkommer att pedagogernas förhållningssätt till viss del påverkar hur de olika 

modersmålen används och synliggörs i verksamheten. Det tycks också vara så att 

pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet och användning av modersmålen 

i verksamheten påverkas av andelen flerspråkiga barn i en klass. Detta blir synligt 

i studien genom pedagogen som bara har flerspråkiga barn i sin förskoleklass och 

uttryckligen tar in och använder de andra språken på ett helt annat sätt än vad de 

pedagoger gör som bara har några få flerspråkiga barn i sina klasser. Studien visar 

att det, oavsett antalet flerspråkiga barn i en klass, är viktigt att som pedagog vara 

tydlig i arbetet med flerspråkiga barn och det är viktigt hur man planerar och 

lägger upp sin undervisning så den passar alla barn oavsett språklig bakgrund och 

kunskap. Utifrån studien kan slutsatsen dras att det finns en viss dubbelhet i 

förhållningssättet till flerspråkighet i förskoleklassen: Ska man stärka 

modersmålet eller ska man stötta den svenska språkutvecklingen? Eller går det att 

göra både och i verksamheten? Min tolkning utifrån studien är att pedagogernas 

förhållningssätt verkar påverka hur de olika språken används i förskoleklassen. 

Jag tänker att det viktiga är inte att som pedagog behöva kunna barnens alla olika 

språk utan det viktiga är att ha viljan att låta språken bli en del av verksamheten 

för att på så sätt gynna barnens språkutveckling på alla sina språk.  

Min förhoppning med denna studie är att den ska kunna bidra med kunskap till 

både verksamma och blivande förskollärare om hur man kan förhålla sig till och 
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tänka kring arbetet med flerspråkighet och barns modersmål i förskoleklassen och 

hur dessa språk kan göras till en del av den dagliga verksamheten. Jag hoppas 

också att studien kan fungera som ett stöd för förskollärare som inte har så stor 

erfarenhet av flerspråkighet när de möter detta i sitt arbete.  

Förslag till vidare forskning 

Då studien endast visar på de intervjuade pedagogernas beskrivningar av sitt 

arbete med flerspråkiga barn väcker den en del frågor som kan vara intressanta för 

vidare forskning. Till exempel skulle samma verksamhet kunna studeras genom 

observation för att få en mer konkret bild av hur arbetet med flerspråkigheten ser 

ut i verksamheten. Det skulle även vara intressant att gå mer på djupet och studera 

hur de olika arbetssätt rörande språk som visas i denna studie påverkar de 

flerspråkiga barnens vidare skolgång. Ytterligare en intressant fråga som väckts 

under arbetet med min studie är hur pedagogerna kopplar modersmålen till kultur. 

Hur kommer det sig att språk och kultur blir till samma sak hos pedagogerna? Vad 

beror det på? Det kan vara ett område att undersöka närmare i vidare forskning.   
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Bilaga 1 - intervjuguide 

Intervjuguide 

Förberedande frågor 
* Vilken yrkestitel har du? 

* Vilken erfarenhet har du av att arbeta med flerspråkiga barn? 

* Hur många barn har du i din klass och hur många av dessa är flerspråkiga? Vilka språk? 

Intervjufrågor 
* Berätta hur du som pedagog tänker kring flerspråkighet och barns modersmål i verksamheten? 

* Vad tycker du är viktigt i arbetet med flerspråkiga barn? 

* Vilka svårigheter kan du uppleva i arbetet med flerspråkiga barn?    

* Hur upplever du att barnens modersmål används i verksamheten? 

* På vilket sätt brukar du själva ta in barnens språk i ditt arbete? 

* På vilket sätt tycker du att de olika språken synliggörs i verksamheten, ex i miljön? 

* Övriga funderingar? 
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Bilaga 2 - informationsbrev 

Information om undersökning av inkludering av flerspråkighet i 
förskoleklassens verksamhet. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur flerspråkiga barns olika modersmål 
och språk inkluderas och synliggörs i den vardagliga verksamheten inom förskoleklassen, genom att 
få del av pedagogers uppfattningar om detta. Det är viktigt att få kunskap om hur flerspråkigheten 
kan inkluderas i verksamheten då många barn i dag har annat modersmål än svenska när de kommer 
till förskoleklassen. Undersökningen omfattar fyra pedagoger som alla arbetar i förskoleklasser där 
barn med andra modersmål än svenska går. Undersökningen kommer att ske i form av intervjuer 
med var och en av de utvalda pedagogerna. Varje intervju beräknas ta ca 30 minuter och kommer att 
spelas in genom en inspelningsfunktion i intervjuarens mobiltelefon. Allt inspelat material kommer 
att transkriberas och därefter raderas. I samband med transkriptionen kommer den intervjuade samt 
eventuella namn som nämns i intervjun att avidentifieras för att svara mot det forskningsetiska 
kravet om konfidentialitet. Transkriberat material från undersökningen kommer att förvaras på en 
dator som är lösenordsskyddad och när arbetet blivit godkänt kommer materialet att raderas. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Undersökningens deltagare kan även få möjlighet att ta del av det färdiga arbetet om så önskas. Om 
du har några frågor eller vill veta mer om undersökningen eller ditt deltagande kan ytterligare 
upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Vänligen Charlotte Forslind, studerande på förskollärarprogrammet, Falun 

Student: Charlotte Forslind     Handledare: Margareta Litsmark  
Telefon: xxxxxxxxxx     Telefon: 023-778104 
E-post: h13chafo@du.se    E-post: mlf@du.se 
  

Ort/datum: __________________________  Ort/datum: _______________________ 

____________________________________ __________________________________ 
Underskrift, student     Underskrift, handledare
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