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Abstract 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn 

har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns 

språkutveckling. Vi undersöker hur förskollärarna beskriver att de arbetar med flerspråkiga barn för 

att stimulera barns modersmål och majoritetsspråk. För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat sex stycken förskollärare på fyra olika förskolor. Vi har 

analyserat datainsamlingen utifrån ett sociokulturellt perspektiv.   

 

I resultatet beskriver förskollärarna hur de arbetar med majoritetsspråk och modersmål i förskolan. 

De använder bland annat högläsning, sång, multimodala medier, rim och ramsor, kroppsspråk och 

bilder för att stimulera språket. Förskollärarna beskriver att vårdnadshavarnas roll är betydelsefull då 

de har kunskaper om sitt barn som förskollärarna kan ta del av. Vårdnadshavarna är alltså till stor 

hjälp för att stimulera barns modersmål. Även miljö och material har stor betydelse för barns 

språkutveckling. Modersmålet är en grund för lärande i andra ämneskunskaper och vidare 

språkutveckling.  

 
 
Nyckelord: 
 
flerspråkighet, språkutveckling, modersmål, andraspråk, kommunikation, förskola, sociokulturellt 
perspektiv 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de intervjuade förskollärarna då vi fått ta del av deras erfarenheter och 

värdefull information som varit betydelsefull i vår undersökning. Vi vill även tacka vår handledare 

som gett tips och stöd i arbetet. Denna studie har gett oss kunskap och skapat en tydligare förståelse 

för hur vi i vårt kommande yrke kan arbeta med flerspråkiga barn på ett språkmedvetet sätt. 
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1 Inledning 
 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Detta område är viktig kunskap för förskollärares yrkesutövning 

i allmänhet, eftersom vi idag lever i ett samhälle som blir alltmer mångkulturellt och globaliserat. 

Skolinspektionens (2017, s.5) statistik visar hur antalet barn med annat modersmål än svenska ökar 

betydligt, då vart femte barn i förskolan är flerspråkigt. Enligt våra tidigare erfarenheter har vi 

uppmärksammat att det förekommer både negativa och positiva synsätt på barn med annat modersmål 

än majoritetsspråket i förskolan. Större andelen förskollärare som vi mött har haft en negativ 

inställning till att arbeta med flerspråkiga barn och har menat att ansvaret inte ligger på förskollärarna. 

I förskolan arbetar förskollärarna efter förskolans styrdokument. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, s.7) betonar att det är förskolans ansvar att erbjuda barnen möjlighet till att utveckla både 

modersmålen och andraspråken. Även Skolverkets rapport (2017) lyfter vikten av att barn ska få 

möjlighet att utveckla sina modersmål parallellt med majoritetsspråket. Skolverkets rapport (2017) 

lyfter att det finns cirka 150 olika språk i Sverige idag. Detta kan bli ett problem i förskolan då vi 

upplevt tidigare att förskollärare inte vet hur de ska arbeta med flerspråkighet. Vi har även upplevt 

tidigare att förskollärare har haft en kluven inställning till arbetet med flerspråkighet och att det 

beaktas som ett problem. Detta ställer vi oss kritiska till, är detta verkligen ett problem? Borde inte 

språket och våra olikheter ses som en tillgång? 

 

I Skolinspektionens (2017, s.6) rapport menar några förskollärare att de inte har kunskap och därför 

inte arbetar målinriktat med flerspråkiga barn, därmed kan det bli en negativ inställning. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016, s.7) betonar vikten av hur språk och lärande är sammanflätande på samma 

sätt som språk och identitetsutvecklingen. Därför är det viktigt att barnen får möjlighet att utveckla 

majoritetsspråket och de egna modersmålen (Skolverket, 2016, s.5). Precis som Bjar och Liberg (2010, 

s.54) beskriver så är det pedagogernas ansvar att fånga upp de språk barnet talar.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar 

med flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

- Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med att stimulera majoritetsspråket hos 

flerspråkiga barn? 

- Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att främja de flerspråkiga barnens modersmål? 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning  
 
Under detta kapitel kommer vi presentera och förklara olika begrepp som används i studien. Vi 

kommer även att presentera litteratur som är relevant för studiens syfte, samt litteratur som presenterar 

bakgrund om språk och språkstimulerande arbetssätt. Begrepp och litteratur kommer att återkomma 

i studien och ingår i teorier om andraspråksinlärning samt flerspråkighet i förskolan.   

 

3.1 Centrala begrepp 
 

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1–5 år där omsorg, fostran samt lärande ska 

sammanflätas och bilda en helhet (Skolverket, 2016, s.4). Förskolan ska lägga grund till barns 

livslånga lärande, den ska erbjuda en trygg och lärorik verksamhet anpassat efter varje barns behov, 

intressen samt förutsättningar (Skolverket, 2016, s.4).  Förskolan ska ge barn möjlighet att lära sig på 

egen hand men också i samspel med andra barn och vuxna (Skolverket, 2016, s.7). I förskolan arbetar 

förskollärare utefter en läroplan, den ger en tydligare förståelse för hur förskolan ska ge det 

individuella barnet de bästa förutsättningarna till utveckling och lärande (Skolverket, 2013). 

 

Modersmål- eller förstaspråk menas de språk som barn lär sig först, där kommunikation och 

interaktion sker i samspel med sin hemmiljö i tidig ålder. Barn behöver inte enbart ha ett modersmål 

då de kan ha föräldrar som har varsitt språk. När de behärskar fler språk kallas detta flerspråkig 

(Skolverket, 2017a). 

 

Flerspråkighet- eller tvåspråkighet är när individen behärskar två eller fler språk. Ett av språken kan 

exempelvis vara barnets modersmål och de andra kan vara barnets andraspråk (Skolverket, 2017b). 
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Simultan språkinlärning ett sätt att bli tvåspråkig/flerspråkig. När en individ från födseln lär sig flera 

modersmål samtidigt på grund av att föräldrarna talar olika språk, kallas detta simultan språkinlärning. 

Barn kan till en början blanda dessa språk för att sedan förstå hur de ska skilja på det (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s.55). 

  
Succesiv språkinlärning är ett annat sätt att bli tvåspråkig/flerspråkig. Då har barnet ett modersmål 

(förstaspråk) och lär sig så småningom ett nytt språk (andraspråk). Barn som kommer från en annan 

kultur får i förskolan ta del av svenskan som sitt andra språk (Sandvik & Spurkland, 2015, s.56). 

 

Majoritetsspråk är det språk som är dominerade i samhället, alltså det språk som de flesta talar. I 

förskolan kan detta exempelvis innebära om fler barn talar svenska och några få arabiska, så är 

svenskan majoritetsspråket (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Minoritetsspråket är det språk som används av färre användare, exempelvis i förskolan där ett barn 

talar ett språk (Nationalencyklopedin, 2016).   

 

Kultur är hur människan använder kommunikationen, idéer och värderingar i ett socialt sammanhang.  

Dominerande frågeställningar kan ifrågasättas i mötet mellan olika kulturer. På så sätt skapas nya 

kulturer och tankeställningar (Säljö, 2000, s.29).   

 

3.2 Litteraturgenomgång 
 
3.2.1 Vad innebär det att lära sig ett språk?  
 

Kommunikationen är en viktig del av människans liv. Bjar och Liberg (2010, s.109, 110) beskriver 

att barnet redan i fosterstadiet kan urskilja och identifiera ljud från mammans röst, därefter kan barnet 

forma joller som är olika språkljud. Språket utvecklas och barnet får en ökad språklig medveten efter 

vilken ålder och stimulans barnet får. Den språkliga medvetenheten skapas med hjälp av olika 

byggstenar, vilket handlar om att barnet blir medveten om olika språkregler. Barnet ska självständigt 

lägga märke till språkets form och språkets betydelse, det vill säga att barnet ska vara medveten om 

språkets olika byggstenar (Svensson, 2005, 20).  

 

En av byggstenarna inom språket är pragmatisk färdighet, som innebär att barnet kan göra sig förstådd 

även om inte grammatiken är korrekt (Sandvik och Spurkland, 2015, s.38). Barnet ska kunna använda 

och förstå språket korrekt samt förstå budskapet bakom. Det handlar även om att barnet ska ha 
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förmågan att kunna anpassa innehållet i interaktionen mellan olika individer. Barnet ska inte bara 

kunna svara på frågor utan också kunna tillföra någonting mer i en konversation. Den fonologiska 

medvetenheten handlar i stället om att se skillnad och förstå språkets form. Svensson (2005, s.22) 

menar att barnet ska kunna urskilja meningar och fraser samt kunna leka med språket, exempelvis 

genom rim och ramsor. Barnet ska kunna urskilja språkljud även om orden låter lika men att 

bokstäverna skiljer sig åt, därefter skapas en organisatorisk färdighet. Sandvik och Spurkland (2015, 

s.38) beskriver att organisatorisk färdighet innebär att barnet ska kunna grammatiken och 

meningsuppbyggnaden i ett språk. Där förståelsen ska finnas för att exempelvis samma ord kan ha 

olika betydelse. Morfologisk medvetenhet handlar om läran att kunna hitta ordets grundformer, alltså 

kunna urskilja sammansatta ord. Barnet ska även kunna urskilja att ett ord är detsamma även om 

böjningen är i singular eller i plural (Svensson, 2015, s.21). 

 

Dessa olika byggstenar bygger upp hur barnet lär sig språket, men vid flerspråkighet kan barnet endast 

ha dessa byggstenar i sina modersmål. Sandvik och Spurkland, 2015, s.43) beskriver dold kunskap 

som innebär att barnet har den språkliga kompetensen men endast i sina modersmål. När den språkliga 

kompetensen behärskas i de olika språken så kan barnet börja kodväxla, som handlar om att barnet 

kan växla mellan olika språk beroende på vilken de talar med (Sandvik, & Spurkland 2015, s.57). 

 
3.2.2 Modersmålens betydelse för flerspråkighet 
 

Bjar och Liberg (2010, s.55) lyfter att modersmålen eller så kallat förstaspråk är de språk som barnet 

utvecklar allra först, det kan vara ett eller flera språk. Andraspråk preciseras som ett språk utöver 

modersmålen, som barnet oftast lär sig i en annan miljö än hemmet. Många barn möter sitt andraspråk 

i förskolan, dessa barn som har ett förstaspråk och ett andraspråk är flerspråkigt. Ett barn som kan 

uttrycka sig på fler än ett språk är flerspråkigt, även om det sker successivt eller simultant.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket, s.59) lyfter att förskolan ska uppmuntra och stimulera modersmålen 

och andraspråket, samt att barn ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Sandvik och 

Spurkland (2015, s.59) beskriver att barnets modersmål hör ihop med identitet och därmed viktig för 

att kunna berikas på annan kunskap. Familj och släkt är en del av barnets identitet och ibland kan 

familjemedlemmar endast modersmålen, därför är det viktigt att barnens modersmål och 

majoritetsspråk stimuleras för att det ska kunna ske en interaktion mellan barn, familj och samhälle. 

Identitet handlar om vem barnet är och vart barnet kommer från, vilket blir en viktig del för barnets 

självkänsla. Förskolans läroplan (Skolverket, s.7) lyfter att språket är en del av identiteten och 

Sandvik & Spurkland (2015, s.59) menar att detta är viktigt för att få en förståelse om sig själv, sin 
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utveckling och sitt eget lärande. Förskolans läroplan (Skolverket, s.9) beskriver att förskolan ska ge 

barn möjlighet att utvecklas och känna trygghet i sin identitet. Flerspråkiga barn som behärskar sina 

modersmål och sedan lär sig majoritetsspråket kan lättare urskilja samt kombinera de olika språken, 

gentemot vad enspråkiga barn kan (Laursen, 2010, s.65). Laursen (2010, s.65) menar att om barn inte 

får möjlighet att utveckla modersmålen tar det längre tid att utveckla majoritetsspråket. Även 

förskolans läroplan (Skolverket, s.7) betonar vikten av att utveckla modersmålen för att lättare lära 

sig majoritetsspråket och andra ämneskunskaper.  I förskolan är det viktigt att tänka på att barn kan 

sitta på en dold kompetens. Sandvik och Spurkland (2015, s.42) menar att barn kan behärska 

modersmålen bra men inte majoritetsspråket. Det betyder alltså inte att barnet är språklöst utan att 

pedagogen inte har tillgång till språket som barnet talar.  

 

3.3 Språkstimulerande arbetssätt 
 
3.3.1 Samtal 
 
Samtalet ligger som en grund för barnets språkliga kunskaper. Riddersporre och Persson (2010, s.160) 

menar att genom samtalen kan pedagogen ge ett meningsfullt lärande för barnen. Askland Sataøen 

(2011, s.232) lyfter att samtalet ger barnen en utvecklad självinsikt samt att det skapar en förståelse i 

olika sammanhang i vardagen. Dessa olika sammanhang kan innebära att pedagoger samtalar med 

barnen i vardagliga situationer för att öka deras språkliga kompetens. Därför är det viktigt att språket 

inte endast utvecklas i de planerande aktiviteterna i förskolan, utan även i de spontana samtalen som 

blöjbyten, påklädnad och maten. Doverborg (2013, s.14) menar att lyssnandet och samtalen bygger 

upp undervisningen i förskolan och skapar en grund för barnen inför framtiden. 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.10) lyfter att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp” (Skolverket, s.10). Genom att få möjlighet att 

tala sitt modersmål samt majoritetsspråket i förskolan utvecklas språket. Förutsättningarna för barns 

språkutveckling är olika då barn växer upp i olika miljöer. Några barn växer upp i miljöer där det ges 

möjlighet till språklig utveckling, där barnen kan vara med och samtala medan andra inte har samma 

möjlighet (Bjar och Lidberg, 2010, 17). Det är därför viktig enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

s.8) att varje barn ges samma möjlighet till språklig utveckling i förskolan. Pedagoger bör ge barnen 

lika mycket talutrymme och tid för att kunna utvecklas. Skolverket (2013, s.24) lyfter den tysta 

perioden i ett barns språkutveckling, där barnet bearbetar det nya språket som har tillkommit. Den 

tysta perioden kan vara längre eller kortare beroende på hur barnet känner. Detta kan hända när 

exempelvis majoritetsspråket inte är modersmålet och ingen annan på förskolan talar barnets språk. 
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Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.7) lyfter också att förskolan ska ta tillvara på barns nyfikenhet 

och intresse för språket.  

 

3.3.2 Rim och ramsor 
 
Språklig medvetenhet menas bland annat att barn ska kunna leka med ord. Genom rim, ramsor och 

att på andra olika sätt leka med ord får barn en fonologisk medvetenhet, där barn lär sig urskilja 

språkets struktur. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.10) lyfter att förskolan ska ge barn 

möjlighet till ökad förmåga att på olika sätt leka med ord. Svensson (2005, s.63) beskriver att när 

barn rimmar behöver det inte vara riktiga ord, de behöver inte heller förstå orden som de rimmar på. 

Om ett flerspråkigt barn exempelvis inte har skapat förståelse för det påhittade ordet har inte barnet 

heller skapat den språkliga medvetenheten. Däremot om ett barn har förmågan att rimma på både 

påhittade ord och riktiga ord så har barnet skapat en språklig medvetenhet.  

 
3.3.3 Högläsning och berättande 
 
Läsning i förskolan är viktig för att skapa en förståelse för språkets utformning, det skapar också en 

språklig meningsfullhet för barnen (Laursen, 2010, s.67). Pedagoger kan öppna dialoger genom att 

ställa öppna frågor under läsningen som ökar barnens ordförråd (Kåreland, 2016, s.76). Sandvik och 

Spurkland (2015, s.77) beskriver att litteratur är språk och att ordförrådet som tillkommer är en viktig 

del för att kunna göra sig förstådd i olika situationer. Barn kan även få ökat ordförråd genom att 

pedagoger är engagerade och sätter ord på vad bilden visar. Genom läsningen ser barn sambandet 

mellan bild och text, därefter börjar barn känna igen symbolerna som är ett första steg inför 

skriftspråket (Fast, 2011, s.145). Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.10) lyfter att förskolan ska 

ge barn ett ökat intresse och förståelse för skriftspråket och dess symboler. Genom samtalen som 

byggs av högläsningen utvecklas även de sociala relationerna, då barn utbyter sina tankar. Barn ska 

få en daglig kontakt med vardagliga och intressanta samtal eftersom det är en viktig del av 

språkutvecklingen (Svensson, 2005, s.12). De dagliga samtalen kan ske utifrån leksakskataloger, 

förpackningar, bildtexter, serier och annat. Fast (2011, s.192) betonar också vikten av att ta tillvara 

på olika texter som finns runt oss i vardagen för att stimulera barns språkutveckling. Förskolans 

läroplan (Skolverket, s.6) beskriver att förskolan ska utgå från barns intressen, behov samt 

förutsättningar och på detta sätt fånga barns nyfikenhet.  

 
3.3.4 Multimodala medier 
  
Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.7) lyfter att barn ska få möjlighet att använda multimodala 

medier i förskolan. Multimodala medier kan leda till inkludering samt delaktighet och ger även 
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variation i kommunikationen (Fast, 2011, s.190). Fast (2011, s.190) menar att multimodala medier 

stimulerar barns språkutveckling då de får möjlighet att uttrycka sig på ett valfritt sätt. Det kan handla 

om sång, rim och ramsor, memory, bild och annat som är viktig för barns språkutveckling. Genom 

multimodala medier kan pedagoger ge variation i de vardagliga aktiviteterna, vilket gör att barns 

språkliga medvetenhet utvecklas (Fast, 2011, s.190). Pedagoger kan anpassa exempelvis rim, ramsor 

och bilder efter barns behov eftersom multimodala medier ger möjlighet till variation. Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, s.7) lyfter att multimodala medier kan vara en tillämpning i förskolan. När 

pedagoger är djupt engagerade i barnets lärande så kan de redan i tidig ålder tillämpa en 

meningsfullhet i språkinlärningen (Fast, 2011, s 66). Barn kan tillsammans i tidig ålder lära sig att 

läsa och skriva genom ett lustfyllt lärande (Fast, 2011, s.180). Fast (2011, s.91) menar också att de 

multimodala medierna är en tillgång för en hel grupp, då barnen får lära sig att lyssna, beskriva och 

argumentera med hjälp av det multimodala stödet. Multimodala medier skapar ett socialt samspel och 

ett lustfyllt lärande, vilket läroplanen för förskolan (Skolverket, s.10) lyfter. Barn skapar alltså 

nyfikenhet för hur de kan använda, tolka och samtala om bilder, texter samt medier av olika slag 

(Skolverket, 2016, s.10). 

 
3.3.5 Sång 
 
Barn kan redan i magen höra musik, de känner igen låtar som har sjungits när barnet var ett foster 

som åter sjungs när barnet är fött (Riddersporre och Söderman, 2012, s.22). De tre musikaliska 

grundelementen är ljud, rörelse och rytm, dessa element har barn med sig redan innan födseln. 

Förskolans läroplan (Skolverket, s.7) lyfter att förskolan ska ansvara för att barn får ett meningsfullt 

och lustfyllt lärande. Barn ska få möjlighet att uttrycka sig genom olika uttrycksformer som bland 

annat sång (Skolverket, 2016, s.10). Jederlund (2011, s.119) menar att musik är något som ska vara 

lustfyllt och inte kravfyllt. Det viktigaste är inte att barn ska sjunga rent, utan i stället använda sången 

på ett lustfyllt sätt för att stimulera språkutvecklingen. Genom sång kan exempelvis pedagoger 

använda rörelse, kroppsspråk eller tecken, vilket gör att barn lär sig flera olika uttrycksformer 

(Skolverket, 2016, s.7). Andra hjälpmedel som kan användas i sång är exempelvis gosedjur, dessa 

ger tydlighet vad sången handlar om. Svensson (2005, s.155) beskriver nämligen att sången har en 

stor roll för språkinlärningen, barnet får en språklig medvetenhet eftersom rytm och språkljud ger en 

positiv känsla samt förståelse hos barn. Svensson (2005, s.157) menar också att om pedagoger gör 

om välkända låtar så kan barn höra skillnad mellan ljud och sammansatta ord. Pedagoger kan alltså 

även använda ljud som de vet att barngruppen har problem med, för att därefter använda sig av de 

olika kända låtarna.  
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Holmberg (2012, s.130), Angelo och Saether (2014, s.169) beskriver sambandet mellan social 

kompetens, språkutveckling och musik. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.7) betonar vikten av 

att lärandet sker i samspel med andra. I musiken stimuleras detta genom att barn måste lyssna på 

varandra, spela tillsammans och lära sig ta initiativ, de får även sätta ord på tankar och upplevelser. 

När pedagoger använder sången så skapas även ett sjungande barn (Jederlund, 2011, s.120). När barn 

undersöker ljud så bearbetas de musikaliska grundelementen vilket leder till en språklig medvetenhet. 

Detta ska tas tillvara på i både planerade och spontana aktiviteter (Jederlund 2012, s.201). 

 

3.3.6 Leken  
 
Genom att leka så skapas en förståelse för verkligheten och barn skapar i leken en språklig 

medvetenhet (Fast, 2014, s.73). Svensson (2005, s.17), Holm och Laursen (2010, s.22) beskriver att 

språklig medvetenhet handlar om att barn lyssnar och funderar på olika språkliga ljud. Leken är en 

viktig del i barns språkutveckling för att det är där barn kommunicerar och samspelar med varandra. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.7) lyfter lekens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Leken ger barn ett lustfyllt lärande och barns språk får möjlighet att utvecklas i den (Skolverket, 2016 

s.7). Barns språkliga kompetens utvecklas tillsammans, både med andra barn och pedagoger. Därför 

är det viktig att pedagoger använder leken i planerade aktiviteter men även att de finns med som stöd 

i den spontana leken (Svensson, 2005, s.27). Brodin (2013, s.88) beskriver vikten av en närvarande 

vuxen, eftersom att det kan finnas barn som är i behov av särskilt stöd i sociala situationer. Alla barn 

har rätt att vara delaktiga och inkluderade i lekar utefter sina behov och förutsättningar.   

 

I leken kommunicerar barn med varandra, de kan använda sig av olika uttrycksformer för att göra sig 

förstådda. Genom leken får barn chans att uttrycka känslor samt att sätta ord på sina känslor. 

Språklekar som rim, ramsor, ordlekar och sånger ger barn möjlighet till språkutveckling. Barn blir då 

medvetna om språkets ljud och uppbyggnad, menar Svensson (2005, s.17). Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, s.6) lyfter också att leken är viktig för språkutvecklingen och att alla ska få samma 

möjligheter. Fast (2009, s.43) menar att i leken används fantasin, där ”fantasin speglar önskningar, 

känslor och tankar” (Fast, 2009, s.43). Barn använder leken för att kunna dela sin fantasi och det är 

viktigt att barn får möjlighet att använda den då de kan börja låtsas läsa, lek skriva och utforska. 

Aspeflo (2015, s.96) beskriver att det kan vara lättare för ett barn att känna sig delaktig i leken när de 

känner meningsfullhet, glädje och begriplighet. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.5) lyfter att 

verksamheten ska anpassas efter barnets behov och förutsättningar. Därför är det viktig att som 

pedagog fånga upp barns olikheter för att de ska kunna börja leka på den nivå där de befinner sig.  
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3.4 Miljön  
 
Miljön ska vara både trygg och utmanade då den har en stor del i barns språkutveckling. Det ska 

finnas material som stödjer barns lärande och utformas utefter barns intressen, behov samt 

förutsättningar (Nordin – Hultman, 2004, s.56). Barn kan vara helt kompetent i ett rum, men 

kompetensen kan förändras i ett annat rum beroende på hur utformningen ser ut. Osnes (2012, s.27) 

menar att de olika miljöerna ska ses utifrån ett barns perspektiv. Vad barn tänker, känner och hur de 

är i olika situationer kan påverkas av vilken miljö de befinner sig i. För att öka den språkliga 

kompetensen kan miljön exempelvis innehålla bilder, texter och symboler. Miljön bör vara utformad 

efter de pedagogiska styrdokumenten. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.6) lyfter att förskolan 

är en kulturell mötesplats. Därför bör miljön vara utformad efter varje barns behov och förutsättningar. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016, s.6) beskriver att förskolan bör ta hänsyn till att alla barn 

kommer från olika livsmiljöer och erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling och lärande.  

 

3.5 Sammanfattning av litteratur 
 
Språk är en viktig del av människan som har funnits med oss sedan fosterstadiet (Bjar och Liberg 

2010, s.109). Språk är uppbyggt med hjälp av olika byggstenar, alltså pragmatisk färdighet, 

fonologisk medvetenhet och organisatorisk färdighet. Dessa byggstenar skapar en språklig 

medvetenhet. Den språkliga medvetenheten handlar om ordförråd, grammatik, språkets form och att 

kunna förstå budskapet bakom en konversation. För att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling 

finns det olika hjälpmedel, som exempelvis högläsning, rim, ramsor, lek och sång. Leken är grunden 

för barns utveckling. Genom leken kommunicerar barnen med varandra och ger möjlighet till en 

språklig medvetenhet. Även miljön har en stor betydelse för barns språkutveckling. Osnens (2012, 

s.27) beskriver att miljön ska vara utifrån ett barns perspektiv eftersom barns tankar och känslor 

förändras i olika miljöer. Vi ska utgå från förskolans läroplan (Skolverket, s.7) som lyfter vikten av 

att lärandet sker i samspel med andra.  

 

3.6 Tidigare forskning  
 
Sökning av tidigare forskning fokuseras på flerspråkiga barn och barns språkutveckling. Vi använ-

der oss av tidigare forskning som är relevant för vårt syfte. Vår sökning sker på Libris, Högskolan 

Dalarnas bibliotek. För att få fram våra avhandlingar användes sökorden: samspel*, pedagoger* för-

hållningssätt* och förskolans miljö*.  
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3.6.1 Samspel 
 
Björklund (2008, s.33) utgår från ett sociokulturellt perspektiv, som handlar om hur språk och 

handling hör ihop. Sociokulturella perspektivet lyfter hur lärandet sker i interaktion med omgivningen. 

Björklund (2008, s.31) menar att ett sociokulturellt perspektiv syftar på hur språket påverkas av 

sociala sammanhang i en gemensam kultur. Det beskrivs att en kultur är en miljö som formats efter 

hur människor har samspelat och hur föremål har använts. Björklund (2008, s.32) förklarar att den 

proximala utvecklingszonen innebär skillnaden mellan vad individen lär sig själv och i interaktionen 

med andra. I förskolan kan alltså barnet ta lärdom av en annan vuxen eller ett mer kompetent barn.  

 

Kultti (2012, s.21) utgår också utifrån ett sociokulturellt perspektiv i hennes studie då det skapar en 

bredare förståelse kring förutsättningarna för utveckling och lärande hos flerspråkiga barn i förskolan. 

Kulttis (2012, s.27) studie visar att barnets förstaspråk inte rymdes i förskolan lika mycket som det 

svenska språket. Med hjälp av det sociala samspelet mellan barn, pedagoger och artefakter kunde det 

däremot skapas delaktighet och inkludering i de olika aktiviteterna i verksamheten. Björklund (2008, 

s.33) lyfter att kommunikationen utvecklas tidigt i samspel med andra. Björklund (2008, s.33) betonar 

även att leken är en viktig del i samspelet, där de lär sig av varandra. Kommunikationen är inte i första 

hand ett medel att förmedla kunskap mellan varandra, utan handlar främst om att skapa en mening i 

det sociala samspelet (Björklund, 2008, s.31).  

 

Willén Björks (2006, s.1) studie visar att det finns en dubbelsidig uppfattning om flerspråkighet i 

förskolan och undersöker därför hur vuxnas samspel ser ut i en flerspråkig miljö med fokus på barnets 

språkbruk. Willén Björk (2006, s.15) lyfter därefter lekens betydelse. I leken skapas samspel och en 

gemenskap i ett socialt sammanhang. Willén Björk (2006, s.18) menar att i leken skapas en social 

meningsfullhet. Willén Björk (2006, s.27) betonar även begreppet multimodala medier och beskriver 

det som ”information uttrycks genom skrift tal, bild och andra visuella medel” (Willén Björk, 2006, 

s.27). Genom de multimodala medierna så skapas alltså ett samspel. Willén Björk (2006, s.28) ger ett 

exempel att om två barn spelar ett spel så sker ett samspel mellan barnen när de olika pjäserna 

förflyttas. Willén Björks (2006, s.40) studie visar att flerspråkiga barnen är kreativa gällande 

språkanvändning, de lär sig snabbt hur de ska göra sig förstådda i olika sammanhang och situationer. 

Studien visar att en flerspråkig förskola har en betydelsefull roll då barnen använder flerspråkigheten 

som en multimodal resurs i deras vardag för att bli delaktiga.   
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3.6.2 Pedagogernas förhållningssätt 
 
Kulttis (2012) studie är fokuserad på flerspråkiga barns språkutveckling samt förskolans roll att stärka 

deras utveckling. Författaren menar att samhället blivit mer mångkulturellt samt globaliserat vilket 

betyder att det ska ges möjlighet att tillämpa ett medborgarskap och att människans olika kompetenser 

ska tas tillvara på (Kultti, 2012, s.15). Kulttis (2012, s.15) studie visar på att pedagogernas roll är 

betydelsefull för språk – och kommunikationsutveckling. Författaren har studerat yngre barns 

språkliga utveckling då hon menar att den språkliga kompetensen tidigt grundläggs. Kulttis (2012 

s.15) avhandling analyserar villkoren som olika förskolor ger för yngre flerspråkiga barns språkliga 

och kommunikativa utveckling samt för hur olika aktiviteter stärker deras deltagande och utveckling.  

Björklund (2008, s.35) lyfter att språket och handling hör ihop, när en pedagog säger ”hämta boken” 

så är handlingen det barnet gör. Björklund (2008, s.63) menar att barn ska förstå instruktioner och 

koppla det som sägs till det som görs. Björklund (2008, s.63) lyfter även att högläsningen är 

betydelsefull för barns språkutveckling. Barn får möjlighet att kommunicera och förmedla 

gemensamma upplevelser. De får lyssna, ställa frågor och skapa viktiga dialoger.  

 

Skans (2011) har i sin avhandling studerat pedagogers didaktiska förhållningssätt i den flerspråkiga 

förskolan för att bidra med kunskap om hur man kan arbeta interkulturellt i förhållande till de 

didaktiska frågorna. Skans (2011, s.22) beskriver att pedagoger ska kunna reflektera utifrån de 

didaktiska frågorna, vad, hur och varför i vardagliga lärandesituationer. Alltså hur det ska läras, vad 

som ska läras och varför det ska läras samt vem det är som ska lära sig eftersom undervisningen ska 

anpassas utefter varje individ. Resultatet i Skans (2011, s.120) studie visar betydelsen av att 

pedagogerna på varierande sätt synliggör språket genom olika pedagogiska aktiviteter, samt att 

flerspråkiga pedagoger är ett extra stöd i förskolan då de kan användas som resurser och språkstöd 

(Skans, 2011, s.83,84). Studien visar att pedagogernas förhållningssätt är viktigt, det är dem som 

organiserar verksamheten och anordnar olika situationer för att skapa kommunikation, interaktion, 

öppenhet och deltagande i barngruppen (Skans, 2011, s.84).  

 

3.6.3 Miljön 
 
Kulttis (2012, s.181) studie visar hur miljön påverkar flerspråkighet. Miljön kan formas så att den 

erbjuder språkliga aktiviteter och ger stimulans. Barn blir delaktiga när pedagoger erbjuder aktiviteter 

som sånger och lekar. Genom dessa aktiviteter vistas barn i en social miljö och skapar då en språklig 

medvetenhet. Kultti (2012, s.181) beskriver hur viktigt sångstunder och sagostunder är för språket. 

Barn får i dessa aktiviteter ett ökat ordförråd och funderar på språkets uppbyggnad. Skans (2011, s.43) 

beskriver att de fysiska verktygen i en miljö gör att barn med minoritetsspråken lär sig 
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majoritetsspråket. ”En interkulturell undervisning måste ta tillvara elevernas språk, kultur och 

erfarenhet, särskilt sett ur motivationssyfte” (Skans 2011, s.43). Han menar att man ska tillvara på 

barnens olika språk i miljön.  

4 Teoretisk utgångpunkt 
 
I denna del förklaras studiens teoretiska perspektiv samt de centrala begrepp vi använt oss av för att 

få en större begriplighet om vår studie. Vi lutar oss på ett sociokulturellt perspektiv då detta synsätt 

berör kommunikation och det sociala samspelet. Det kommer att vara ett verktyg till analys för att 

skapa en bredare förståelse för vad som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Säljö (2000, s.15) beskriver Vygotskijs sociokulturella teori som handlar om att lärandet sker i 

samspel och kommunikation individer emellan. Två centrala begrepp inom denna teori är interaktion 

och kommunikation. Genom att inta ett sociokulturellt synsätt på lärande och utveckling skapas en 

förståelse för den kommunikativa process som sker hos en individ (Säljö, 2000, s.37). När människor 

kommunicerar blir de delaktiga i sociala sammanhang och tar då till sig kunskaper samt färdigheter 

(Säljö, 2000, s.37). Säljö (2000, s.37) menar att barn redan från födseln är i behov av kommunikation 

i samspel med sin omgivning och att språket därför blir ett viktigt redskap i detta. I det sociala 

samspelet får individen ta del av kulturella och sociala erfarenheter som ger barn ny förståelse och 

kunskap för vår omvärld. Säljö (2000, s.29,30) förklarar nämligen att genom den förståelse och 

kunskap som samlas in med hjälp av språket ger individer ett lärande. Alltså en möjlighet att lära av 

varandra samt dela sin erfarenhet som de sedan kan se ur nya perspektiv. Säljö (2000, s.22) beskriver 

att sociokulturella resurser skapas genom kommunikation, vilket menas med att kommunikationen 

sker i samspel och interaktion med andra människor som ger tankar och erfarenheter. Genom 

kommunikationen förs dessa tankar och erfarenheter vidare vilket skapar förståelse för omvärlden 

(Sälj, 2000, s.22). Säljö (2000, s.112) lyfter den proximala utvecklingszon som sker i det sociala 

samspelet. Den proximala utvecklingszonen handlar om att individen i samspel med andra får 

möjlighet att observera, ta lärdom och erövra nya kunskaper i andra situationer (Säljö, 2000, 119). 

Om en individ exempelvis lär sig något av en mer kompetent person så kan individen ta med sig 

kunskapen i andra situationer på egen hand. Därför har förskollärarna en viktig roll i den proximala 

utvecklingszonen, att utmana barnen så att de utvecklar sina språkkunskaper.  
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4.2 Mediering 
 
Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Det handlar enligt Säljö (2000, 

s.81) om att individen i samspel med andra använder språket som verktyg för att kunna förstå varandra. 

Han menar att individen föds och skapas i en viss kultur och börjar använda samma medierade verktyg 

som sin omgivning, vilket i sin tur leder till att vi kommer att förstå vår omvärld på ett visst sätt (Säljö, 

2000, s.81). Det måste alltså ske en samverkan mellan individer och artefakter som används i den 

kontext och kultur vi kommer från för att kunna förstå och agera i vår omvärld. Enligt Säljös (2000, 

s.29) tolkning kan artefakter vara materiella föremål så som exempelvis Ipad och icke materiella 

redskap kan vara språk. Björklund (2008, s.37) menar att artefakter är redskap eller föremål som 

används som hjälpmedel i olika sammanhang. Säljö (2000, s.18) beskriver att om man utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv så studeras individernas olika sätt att använda kognitiva och fysiska 

resurser i interaktion med varandra. Säljö (2000, s.18) menar att språket används som ett redskap, då 

individen själv ska kunna förstå och kommunicera med vår omvärld och för att andra ska förstå hur 

den individen som uttrycker sig är och tänker. I det sociala samspelet använder barnen olika 

kommunikationsformer, så som tecken eller symboler för att göra sig förstådda (Säljö, 2000, s.81). I 

samspel med sin omgivning tar barnen till sig nya erfarenheter som behöver bearbetas i andra 

situationer för att den nya kunskapen ska kunna användas (Säljö, 2000, s.9). Hur en individ ser på 

omvärlden beror på vilken kontext och kultur de formats av, språket är därför ett viktigt verktyg för 

begreppet mediering (Säljö 2000, s.81). Säljö (2000, s.17) förklarar att vi kan använda oss av många 

verktyg som hjälpmedel för att förstå varandra då vi är skapta att samspela och tänka tillsammans 

med andra och ska se individer som kultur – och kommunikationsvarelser. 

5 Metod 
 

I detta kapitel presenteras val av metod, hur vi gått tillväga för att få fram resultatet, samt presentation 

av urval.   

 

5.1 Val av metod 
 
För att ta reda på hur förskollärarna beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling 

har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, detta för att vi ska kunna besvara vårt syfte (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s. 47). Intervjuerna kommer att vara halv strukturerade. Dimenäs (2007, s.48) 

beskriver att det är bra att ställa öppna frågor då detta skapar en dialog utan bestämda svar, därmed 

har vi valt att ställa öppna frågor. En kvalitativ intervju är en lämplig metod för att vi ska kunna vara 

öppna för informanternas tankar, upplevelser och erfarenheter. Därefter kan vi ställa följdfrågor som 
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skapar en dialog. Vårt syfte med denna intervju är att bidra med ökad kunskap för hur några 

förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Vi valde att inte ha 

observationer då vi ville höra hur förskollärarna uttrycker hur de arbetar. Genom intervjuer blir 

samtalen naturliga och vi får svar på hur förskollärarna beskriver att de brukar arbeta i allmänhet. Om 

det i stället hade gjorts observationer skulle detta visa hur förskollärarna arbetar endast vid några få 

tillfällen (Kvale och Brinkmann, 2014, s.43). Vi undvek även enkäter då denna metod inte skulle ge 

lika utförliga svar som intervjuer. 

 

5.2 Urval 
 
Vi har valt att intervjua 6 stycken förskollärare på fyra olika förskolor, två där majoriteten barn är 

flerspråkiga och två där majoriteten är barn med svenska som modersmål. Intervjuerna sker i två olika 

städer i södra Sverige. Pedagogerna som vi valt att intervjua är förskollärare som har olika 

erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn. Några av förskollärarna arbetar på en 

syskonavdelning där barnen är mellan 4-6 år och de andra på en småbarnsavdelning där barnen är 1-

3 år. Vi valde att intervjua förskollärare på olika förskolor, där flerspråkighet är en majoritet samt 

minoritet, för att få en helhetsbild om hur förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barn.  

 

5.3 Genomförande 
 
Vi började med att tillfråga och informera chefer till respektive förskola, därefter tillfrågade vi och 

informerade förskollärarna via ett informationsbrev (Se bilaga 1). Förskollärarna fick skriva under ett 

samtycke som fanns med i informationsbrevet. Vi gjorde en intervjuguide (Se bilaga 2) som innehåller 

14 frågor i Ni form för att tydliggöra hur arbetslaget arbetar och inte endast den enskilda 

förskolläraren. Vi valde att inte skicka intervjuguiden till de intervjuade i förväg, i stället fanns den 

med som ett stöd för oss under intervjuerna. Om informanterna redan svarat på fler frågor i en fråga 

så behövde alltså inte dessa frågor ställas. Informanterna fick välja tid och plats själva. Vi intervjuade 

3 förskollärare var på förskollärarnas förskolor i ostörda rum och varje intervju tog cirka 30 minuter. 

Under intervjun användes följdfrågor för att få ett meningsfullt samtal, informanterna fick berätta 

utan avbrott och ljudinspelning användes på våra mobiltelefoner.  

 

5.4 Bearbetning och analys av materialet 
 
De insamlade materialet bearbetades tillsammans då vi lyssnade på varandras ljudinspelningar flera 

gånger och antecknade det som var relevant. Vi transkriberade alltså informanternas svar då det som 

sagts i intervjuerna skrevs om till skriftspråk och betydelsefulla citat skrevs även ner. Kvale och 
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Brinkmann (2014, s.221) beskriver att ljudupptagningar är betydelsefullt då det ger möjlighet att 

återanvända insamlat material så att viktig data inte försvinner. Vi började kategorisera 

informanternas svar för att se likheter och olikheter vilket gav tydlighet i resultatet. Därefter 

analyserade vi materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där vi bland annat utgick från 

begreppet proximala utveckligszonen och mediering. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2002, s.6) lyfter fyra huvudkrav på forskningsetiska aspekter som beaktats i denna 

studie. I vår studie har vi tagit hänsyn till Informationskravet då förskolechef och förskollärare 

informerades innan om vad det är för intervju, varför den skulle göras och vad som ska göras med 

det insamlade materialet samt vilka rättigheter dem har. Vi har också tagit hänsyn till Samtyckeskravet 

då deltagarna informerades om att det är frivilligt att delta och att det är okej att avbryta medverkan 

när som helst. Vi har även tagit hänsyn till Konfidentialitetskravet då deltagarna informerades om att 

inga namn nämns i studien. Vi tog sedan hänsyn till Nyttjandekravet då information om att det 

insamlade materialet används i forskningssyfte och raderas direkt när studien är inlämnad. 

 

5.6 Trovärdighet 
 
För att få studien trovärdig har vi utgått från de två teoretiska begreppen reliabilitet och validitet. 

Kvale och Brinkmann (2014, s.224) beskriver att validitet handlar om att en undersökning görs utan 

eget tyckande, vilket vi tagit hänsyn till i denna studie. Reliabilitet innebär att en studie ska vara 

tillförlitlig, att metoden ska vara relevant för studiens syfte. Vi har utgått från våra frågeställningar 

samt syfte under studiens gång och använt en metod som stärker detta.  Kvale och Brinkemann (2014, 

s.225) menar att när flera stycken transkriberar intervjuer så skapas olika synsätt och tolkningar av 

datainsamlingen. I vår studie har vi två olika synsätt och tolkningar av det insamlade materialet, vilket 

ger en större trovärdighet då fler perspektiv ger en större inblick vad som egentligen sägs i de olika 

ljudinspelningarna. Vi använder relevanta frågeställningar under intervjuerna så att transkriberingen 

inte blir för lång. Skulle vi få för mycket onödig information kan det vara svårt att få med det som är 

relevant för studiens syfte (Kvale och Brinkemann, 2014, s.231). Vi har jämfört vår studie med 

avhandlingar från Kultti (2012), Skans (2011), Björklund (2008) och Willén (2006), som 

överensstämmer med vårt resultat vilket ökar studiens trovärdighet. En intervju visar hur 

förskollärarna uttrycker att de arbetar, vilket vi vill åstadkomma i vårt syfte. Under en intervju kan 

både informanten och respondenten ställa frågor till varandra vilket ger ett öppet samt ärligt samtal 

som säkerhetsställer kvalitén. I vår datainsamling fick vi ett meningsfullt resultat som besvarade vårt 
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syfte med studien, vi fick alltså en större bild över hur förskollärarna arbetar med flerspråkighet som 

vi kan ta med oss i framtiden. Vi kan däremot inte säga att studien är helt trovärdig, då urvalet är litet 

och vi kan inte heller säkerhetsställa att förskollärarna berättar hur de arbetar på riktigt då några 

observationer inte har genomförts. Vi har under studiens gång följt vårt syfte och frågeställningar då 

vi kontinuerligt gått tillbaka och säkerställt att frågorna och syfte är besvarade. Vi har hittat teoretiska 

perspektiv och begrepp utifrån informanters svar som sedan analyserats vilket har gjort att vi sett hur 

tillförlitligt vårt arbete är.   

6 Resultat  
 
I detta kapitel kommer informanternas svar beskrivas och därefter analyseras detta utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Vi har kategoriserat informanternas svar i olika rubriker som sedan 

sammanfattningsvis analyserats. Resultatet svarar på våra frågeställningar om hur förskollärarna 

beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Det berör bland annat miljön, de 

vardagliga samtalen, de planerade aktiviteterna samt vårdnadshavarnas roll och betydelse.  

6.1 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med att stimulera 
majoritetsspråket hos flerspråkiga barn? 
 
6.1.1 Förskollärarnas syn på flerspråkighet 
 
Resultatet visar att de flesta av förskollärarna har en positiv inställning kring att arbeta med 

flerspråkiga barn i förskolan. De flesta av förskollärarna anser att det är inspirerande och lustfyllt att 

arbeta med flerspråkiga barn men att det finns en del svårigheter. De anser att det är svårt när ett språk 

exempelvis är ett minoritetsspråk då det inte finns böcker, sånger och annat att låna. Det beskrivs 

även att det kan vara svårt att få tag på alla dokument på alla språk för att det inte ska bli missförstånd. 

De flesta förskollärarna menar att det inte är arbetet i sig som är svårt, då oftast språket finns med 

hela tiden. Det kan i stället vara svårt att hitta nya saker som stimulerar språket. En av förskollärarna 

betonar att hen tror att det är en stor fördel att vara flerspråkig för många delar i samhället och 

förklarar ”att vara flerspråkig är bra, men även de andra barnen som inte är flerspråkiga får ta del av 

språken”. Några förskollärare menar att barn lär sig språk snabbt, att de kan börja tala flytande 

svenska om de får möjlighet till den stimulansen i verksamheten. Förskollärarna menar att barnen lär 

sig varandras språk tillsammans. En förskollärare beskriver att de flerspråkiga barnen även berikar 

de enspråkiga barnen, vilket blir en stor tillgång. En annan förskollärare har inte jobbat länge med 

flerspråkiga barn. Hen tycker att det finns många svårigheter med att arbeta med flerspråkiga barn 

när inte förståelsen finns där, ”du kan få ögonkontakt men förståelsen som då svenska barn ändå har 

för orden, finns ju inte. Svårt när man inte kan kommunicera. Barnet börjat skratta fast jag är arg 
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exempelvis. Har barnet inget ord på svenska blir det svårarbetat. Jag kan ju inte heller barnens språk 

i verksamheten”. En av förskollärarna beskriver också att man kan känna frustation eftersom man vill 

att barnen ska lära sig språket snabbt för att komma in i leken.  

 

6.1.2 Hur förskollärarna använder miljön 
 
Fler av förskollärna använder sig av miljön flitigt. Några av dem beskriver att barns lärande stimuleras 

bättre i en genomtänkt miljö. Två av förskollärna förklarar att de kan bli mycket bättre på att använda 

sig av miljön. De förstår att miljön har en viktig betydelse men menar att det är svårt att veta hur den 

ska användas. Alla förskollärna har hälsningsfraser på olika språk men menar att det inte bara är att 

ha det på väggen, det ska användas också. De flesta förskollärna använder bilder samt fraser medan 

en förskollärare även använder QR-koder. Denna förskollärare som lyfter QR-koder menar att barnen 

ska kunna se film, musik, böcker och på så sätt också få en inblick i andras kulturer. ”När barnen ska 

skanna de olika QR-koderna så visar vi vilket språk det är med hjälp av flaggor. Barnen får en inblick 

i sin kultur samt andras kulturer. De olika koderna visar olika saker så som konst, maträtter, sång, 

böcker och filmer”. De fraser som förskollärna berättar om är uppe på väggarna och ger barnen 

möjlighet till att se modersmålens skriftspråk. ”Vi använder oss av flera språk på väggarna med bilder 

och tecken för att skapa ett intresse hos barnen”. Hen menar att barnen frågar vad det står och är 

intresserade av de olika språken.  

 
6.1.3 Hur förskollärarna förhåller sig i leken 
 
Alla förskollärarna anser att leken är en viktig del av lärandet. De beskriver att barnen lär sig allt inom 

leken. En av förskollärarna beskriver att ”alla barn behöver inte vara med, genom att ta bort barnet 

och ruska på huvudet visar jag att den inte får vara med. Men att använda leken för att stimulera 

språket så kan man använda sig av bebislekar”. De flesta av förskollärarna möter dagligen 

missförstånd i lekar när barnen inte förstår varandras språk. En förskollärare beskriver att barnen 

brukar komma fram till förskollärarna när det blir missförstånd i leken. Förskolläraren förklarar 

att ”jag som förskollärare får försöka vara närvarande och försöka locka in i leken. Hitta på roller som 

barnet kan ha eller att jag leker själv med barnet till exempel doktor för att på så sätt locka andra att 

vilja leka”. De flesta av förskollärarna beskriver som ovan att de är närvarande. De håller sig i 

närheten av leken för att kunna hjälpa till och styra leken om det behövs. Förskollärarna försöker 

även förklara och visa så att alla barnen i leken kan vara med trots att de inte har samma språk. ”Jag 

tror leken har väldigt stor betydelse för att barn lär genom lek oavsett språk. Leken skapar gemenskap 

och gemenskap skapar trygghet och du lär bäst när du är trygg”, avslutar en förskollärare.  
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6.2 Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med att främja de flerspråkiga 
barnens modersmål? 
 
De flesta förskollärarna lyfter att det är viktigt att visa intresse för barnens språk, genom att 

exempelvis lära sig enklare fraser och nya ord med hjälp av vårdnadshavare samt barn. När 

förskollärna samtalar med barnen talar de med enkla och korta meningar, samtidigt frågar de vad 

saker heter på barnens modersmål. En förskollärare berättar att hen har gått en kurs om mentalisering 

och lyfter att det är viktigt. Hen menar att genom mentalisering kan man sätta sig in i en annans 

persons situation och på så sätt skapa sig en förståelse för ett barn och förälder ur ett annat perspektiv. 

Hen fortsätter sedan att förklara att språket är en del av barnets identitet, att det är en del av barnet. 

Två andra förskollärare betonar även att ett barn ska känna igen sin kultur lika väl som andras kulturer. 

De ska känna att deras modersmål och kultur är lika mycket värda som majoritetsspråket samt 

majoritetens kultur. I stort sätt använder sig alla förskollärarna av högläsning, sång, rim, ramsor, 

multimodala medier, samtal och miljön för att stimulera barns modersmål samt andraspråk. En av 

förskollärarna är lite osäker på hur hen ska simulera modersmålen och menar att hen inte kan allas 

språk. Hen beskriver också att ”det är stora barngrupper, även om tid och kärlek är A och O så är det 

svårt att ge alla det och att stimulera modersmålet. Man får väl börja med som hos små barn, benämna 

med korta och enkla ord”. En annan förskollärare lyfter betydelse av arbetslagets kompetens och 

menar att ”det inte jag kan, kan en annan”.  

 

6.2.1 Hur förskollärna använder sig av planerade aktiviteter 
 
De flesta av förskollärna har ingen speciell planering när det gäller de flerspråkiga barnen. De menar 

att språket hela tiden inkluderas. ”Vi har ingen speciell planering för flerspråkiga barn. De inkluderas 

i det vanliga. Vi arbetar språkmedvetet med alla”. En av förskollärarna beskriver att de planerar efter 

den proximala utvecklingszonen så att alla ska få en utmaning. Denna förskollärare lyfter även att det 

är viktigt att berika barns språk, detta genom att använda många ord för samma sak så att språket inte 

blir fattigt. Hen beskriver att ”man ska tänka på att ligga snäppet över barnens nivå, att man inte 

förenklar språket för mycket utan att man utmanar barnen”.  De andra förskollärarna är lite osäkra på 

om de använder sig av planerade aktiviteter, men berättar sedan att de använder sig av sång, rim, 

ramsor samt högläsning vid matbordet och samlingar. ”Vid exempelvis morgonsamlingen använder 

vi oss av sången om spöket, där vi säger hej olika språk”. I sånger och högläsning använder de flesta 

av förskollärarna majoritetsspråket i relation till modersmålen. De kan exempelvis sjunga en sång på 

flera olika språk. En av förskollärarna beskriver svårigheter med arbetet med flerspråkiga barn ”jag 

vet inte hur jag ska stimulera barnens modersmål, jag kan inte det, jag vet inte hur det uttalas”.  
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6.2.2 Hur förskollärarna använder sig av det vardagliga samtalet 
 
Nästan alla förskollärarna är överens om att de vardagliga samtalen är viktiga. En av förskollärarna 

svarar att ”man ska ta tillvara på de vardagliga samtalen. De sägs så mycket spontant och vi kan ta 

lärdom av varandra”. Förskollärarna använder olika hjälpmedel som gör samtalet tydligare, de 

använder tecken som stöd, pekningar och kroppsspråk för att kunna kommunicera. I de vardagliga 

samtalen stödjer de flesta förskollärarna modersmålen genom att fråga vad saker heter på barnens 

modersmål. En av förskollärarna beskriver att ”fördelarna med flerspråkighet tycker jag att de andra 

barnen får lite bitar av deras språk. Vid maten till exempel så säger flera av barnen fini, vilket betyder 

slut på franska. De lär sig saker som mjölk, vatten med mera”. En av förskollärarna berättar att när 

ett samtal sker och förskolläraren inte förstår vad barnet menar, ruskar förskolläraren på huvudet och 

försöker använda sitt kroppsspråk. Hon säger att ”det är svårt att kommunicera med barn när inte 

förståelsen finns, hur ska jag kunna fånga upp dessa vardagliga samtal när jag inte kan deras språk?”.  

 

6.2.3 Resurser som används för att främja barns modersmål 
 
De flesta av förskollärarna menar att de har en liten tillgång till modersmålspedagog, men att det 

endast är få språk som har en modersmålpedagog. Det innebär också att det är små stunder som 

modersmålspedagogen kan finnas med i verksamheten. Några av förskollärarna lyfter i stället att de 

har flerspråkiga förskollärare som arbetar, men att det är majoritetsspråket de pratar. Några av 

förskollärarna berättar att de får stöd av en specialpedagog, av hen får de verktyg och hjälpmedel som 

de kan använda sig av. De flesta av förskollärarna anser att detta är bra då de får en bra beskrivning 

och hjälp hur de ska använda materialet i syfte att stimulera barns språk. Medan en av förskollärarna 

säger att ”det vore ju bra om specialpedagogen kunde hjälpa oss mer samt visa hur materialet ska 

användas, för det är väldigt otydligt och därför kommer de inte till användning”. Vid inskolning har 

de flesta en tolk för att inte viktig information ska misstolkas. En av förskollärarna menar att ”det kan 

vara svårt att hitta rätt tolk, eftersom dialekt och många andra delar ska stämma överens, inte bara 

språket”. 

 

6.2.4 Vårdnadshavarnas betydelse  
 
De flesta av förskollärarna anser att vårdnadshavarna har en stor betydelse och att förskollärarna 

måste ta tillvara på deras kunskap om deras barn. För att kunna stimulera varje barn så vet deras 

vårdnadshavare bäst om barnen och därför kan förskollärarna även ta hjälp med språket. ”Vi har bilder 

på exempelvis glas, smör, ost, vatten, kniv, gaffel med mera. Vi har tagit hjälp av föräldrarna att skriva 

vad de heter på deras språk. Vi försöker sedan använda detta vid alla tillfällen som ges. Vi säger också 

dessa ord på svenska. Vi vill visa att deras språk är viktigt”. Vid inskolning har de flesta ett dokument 
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där föräldrarna får fylla i vilket språk, vad de tycker om för mat och annan bra information för 

förskollärarna. En av förskollärarna beskriver att ”jag tog vara på vårdnadshavarna väldigt mycket i 

början. De fick översätta ord, sånger och ge information om deras kultur. Jag tar inte tillvara på dem 

på samma sätt längre, tyvärr”. En annan förskollärare beskriver också att en vårdnadshavare får titta 

på de filmer förskolläraren tänkt visa för att se om språket är korrekt, eftersom förskollärarna inte 

förstår vad som sägs i de olika filmerna. En förskollärare menar i stället att vårdnadshavarnas roll är 

att endast tala modersmålen med sina barn, då hen uttrycker att ”jag pratar inte med föräldrarna 

särskilt ofta, men förstår hur viktigt det är att de pratar modersmålen hemma”.  

7 Analys av resultat  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv berättar förskollärarna att lärandet sker i samspel med andra, 

medierade redskap och artefakter (Säljö, 2000, s.29). Flera av förskollärarna beskriver även att de 

använder multimodala medier, högläsning, sång, rim och ramsor för att främja språkutvecklingen. 

Genom att förskollärarna exempelvis använder sig av multimodala medier som artefakter för att 

främja språket, så används multimodala medierna som ett hjälpmedel för att lära sig språket. Dessa 

redskap är ett stöd för barnens språk. 

 

Säljö (2000, s.81) menar att begreppet mediering är samarbetet mellan individer och artefakter i den 

kontext och kultur vi kommer från. När de intervjuade förskollärarna använder artefakter med syfte 

till språkutveckling, sker det ett samarbete mellan redskapen och individerna för att skapa förståelse 

för språket (Säljö, 2000. s.18). Det sker en mediering mellan dessa artefakter och barnen då dessa 

artefakter blir barnens redskap för lärande. 

 

De flesta av förskollärarna som intervjuades menade att de använder sig mycket av kroppsspråk, 

bilder och tecken som stöd för att kommunicera med barnen. De menar att förskollärare måste vara 

tydliga då kroppsspråk och det som sägs inte alltid stämmer överens. Förskollärarna använder sig av 

bilder, kroppsspråk och tecken som stöd som verktyg för att kunna kommunicera med barnen på deras 

nivå (Säljö, 2000, s.81). Dessa verktyg kan ses som en medieradeartefakt. När barnen inte har 

majoritetsspråket menar förskollärarna att tydlighet och upprepningar är viktigt för att barnen ska 

våga och vilja använda sig av språket. En av förskollärarna beskriver att det är viktigt att barnen 

utmanas hela tiden med hjälp av en mer kompetent person. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så 

används verktygen som ett stöd och kan anpassas efter varje barns behov. Förskollärarna kan 

exempelvis ta bort bilder för att barnen ska kunna utmanas mer. Detta leder till att barnen utvecklas 

inom den proximala utvecklingszonen för att förskollärarna lägger nivån över där barnet befinner sig 
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(Säljö, 2000, s.112). De intervjuade förskollärna betonar vikten av lekens betydelse för 

språkutvecklingen. Leken används som ett redskap där lärandet sker i sociala sammanhang och på så 

sätt lär sig språket, detta anses viktigt ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s.37). De 

intervjuade förskollärarna lyfter även vikten av att se barnen som kompetenta men ändå som en 

kompetent vuxen vara med och stödja i leken. Begreppet proximala utvecklingszonen handlar om att 

lära sig av en mer kompetent individ (Säljö, 2000, s.112). I leken lär sig barn av varandra men också 

med hjälp av en vuxen som stödjer. Tillsammans lär sig barnen och utvecklas på bästa möjliga sätt.  

 

Utifrån förskollärarnas svar visar det sig att den proximala utvecklingszonen inte enbart handlar om 

att barn lär sig av en vuxen eller ett annat barn, utan att även vuxna tar lärdom av barnen. Säljö (2000, 

s.30) menar att den proximala utvecklingszonen handlar om att ta lärdom av varandra. Förskollärarna 

förklarar att det är viktigt att inta ett barns perspektiv för att få syn på vart de befinner sig i sin 

språkutveckling. Det är viktigt att använda barns kompetens som ett verktyg för att skapa en 

ömsesidig förståelse för de olika kulturerna (Säljö, 2000, s.29). Barnen förstås som ett redskap som 

förmedlar kunskap och förståelse. Förskollärarna betonar nämligen att det är viktigt att uppmuntra 

barnen att själva berätta vad olika föremål i verksamheten heter på deras modersmål, att de ska delge 

varandra och ta hjälp av varandra. Förskollärarna nämner att de involverar vårdnadshavarna för att 

lära sig exempelvis fraser och sånger. Även där får förskollärarna lära sig något nytt och 

vårdnadshavarna ökar förskollärarnas kunskapsnivåer. Vårdnadshavarna används som ett redskap för 

att förmedla ett lärande, på sätt skapar förskollärarna förståelse kring barns språk och kultur. 

Modersmålspedagog och specialpedagog används också som ett redskap till lärande. Dessa redskap 

ses som en tillgång för förskollärarna, då de utvecklar sin kunskapsnivå för att sedan kunna utveckla 

barnens språk.  

 

8 Diskussion 
 
Vårt syfte med studien är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de 

arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Vårt resultat visar hur förskollärare stimulerar 

flerspråkiga barns språkutveckling och vilka svårigheter det kan föra med sig i arbetet. I detta kapitel 

har rubrikerna valts att delas upp efter våra frågeställningar. I denna del har resultatet diskuterats i 

relation till forskning och tidigare litteratur som beskrivs i bakgrundskapitlet. Till sist beskrivs 

metoddiskussion, slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
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8.1 Resultatdiskussion 
 
8.1.1 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med att stimulera majoritetsspråket hos 
flerspråkiga barn? 
 
De flesta av förskollärarna har en positiv inställning till att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan. 

När vi har mött förskollärarna tidigare har det förekommit negativitet till arbetet med flerspråkiga 

barn. Vi blev därför positivt överraskade kring hur engagerat och medvetet förskollärarna beskriver 

att de arbetar med modersmålen samt majoritetsspråket. Skolinspektionens (2017, s.6) rapport menar 

att den negativa inställningen kan handla om att kunskapen inte finns. Språket kan främjas och 

påverkas på olika sätt beroende på vilken inställning förskollärarna har på arbetet med flerspråkighet. 

En av förskollärarna beskriver att ”jag kan inte allas språk” och fortsätter med att hen inte vet hur 

modersmålen ska främjas. Detta kan handla om att hen inte arbetat länge med flerspråkiga barn och 

därför inte skaffat sig kunskap om området. Om ett barn förlorar sina modersmål kan de förlora andra 

ämneskunskaper. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.8) betonar vikten av att utveckla 

modersmålen för att lättare lära sig majoritetsspråket och andra ämneskunskaper. Även Sandvik, 

Spurkland (2015, s.43) och Laursen (2010, s.65) menar att modersmålen är en viktig grund för att 

kunna berikas på annan kunskap. Barns identitet kan förloras om inte modersmålen stimuleras, då 

modersmålen är en del av barnets identitet (Sandvik och Spurkland 2015, s.59). När en förskollärare 

arbetar medvetet med flerspråkiga barns språkutveckling, förloras varken ämneskunskaper, 

modersmålen eller identiteten. Barn berikas i stället med mer kunskap, det som barnen kan på sina 

modersmål lär sig barnen så småningom även på majoritetsspråket. Sandvik och Spurkland (2015, 

s.43) beskriver detta som dold kunskap, då barnet kan en sak på modersmålen och inte på 

majoritetsspråket.  

 

Förskollärna använder sig av miljön när de arbetar med att stimulera språket. De har bilder, tecken 

och olika språk på väggarna. De har även en tanke på materialet för att de ska stimulera språket. En 

av förskollärarna berättar att de använder sig av böcker som både har svenska och modersmålens 

språk. Hen menar att barnen får syn på modersmålens skrift även om förskollärarna inte kan läsa 

exempelvis på arabiska. Nordin – Hultman (2004, s.56) och Osnes (2012, s.27) lyfter miljöns 

betydelse för språkutvecklingen. De menar att utformning och material ska finnas som stödjer språket 

som exempelvis bilder, texter och symboler. En miljö som är inspirerad utifrån barnen och deras språk 

ger barnen en inblick i varandras språk. Som en av förskollärarna nämner att även de enspråkiga 

barnen får en inblick och ökat intresse för olika språk. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.6) 

lyfter att förskolan är en kulturell mötesplats. Förskolan bör ta hänsyn till att alla barn kommer från 

olika livsmiljöer och erbjuda alla barn samma möjligheter (Skolverket, 2016, s.6).  
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Kultti (2012, s.181) och Skans (2011, s.43) avhandlingar visar att miljön har en stor påverkan på 

flerspråkiga barn. Kultti (2012, s.181) menar att när miljön erbjuder språkliga aktiviteter skapas ett 

samspel och en språklig medvetenhet. Skans (2011, s.43) lyfter också att materialet i en förskola gör 

att barnen lär sig majoritetsspråket men även att pedagogerna ska ta tillvara på allas språk i en kontext. 

Förskollärarna i intervjuerna visar tydligt att de ta tillvara på barnens språk och hur de använder sig 

av miljön för att de ska stimuleras. Miljön är viktig men det är också betydelsefullt att förskollärarna 

använder sig av materialet som finns i miljön (Nordin – Hultman, 2004, s.56). En av förskollärarna 

nämner att miljön är stimulerande i sig men att de är dåliga på att ta tillvara på den. När exempelvis 

ett hej finns på olika språk på väggen så har det ingen betydelse om det endast hänger där. För att 

kunna använda sig av ett material gäller det att ha kunskap om hur det kan användas. En av 

förskollärarna beskriver att hen vill ha mer hjälp av specialpedagogen om hur materialet ska användas, 

för att det ska bli språkstimulerande.  

 

8.1.2 Förskollärarnas arbete för att främja barns modersmål 
 
Genom att använda olika artefakter och ta tillvara på de dagliga samtalen i förskolan kan förskolan 

utmana och stödja barnens modersmål. Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.10) lyfter att barnen 

ska få möjlighet till utveckling av både modersmålen och majoritetsspråket. Förskollärarna stödjer 

barnens språkutveckling på modersmålen med hjälp av högläsning, sång, multimodala medier, rim, 

ramsor, bilder och kroppsspråk. Kulttis (2012, s.15) avhandling visar att pedagogernas roll är viktig 

för barnens språkutveckling. Vår studie stämmer överens med detta då förskollärarna är med och 

stödjer språket i både lek och andra vardagliga aktiviteter. Genom att ha kunskap om hur förskollärare 

arbetar med flerspråkiga barn i förskolan, kan arbetet med språkutvecklingen ske mer medvetet.  
 

Ingen av förskollärarna har en enskild planering för de flerspråkiga barnen, språket finns med hela 

tiden i den övriga planeringen. ”Vi har ingen speciell planering för flerspråkiga barn. De inkluderas i 

det vanliga. Vi arbetar språkmedvetet med alla”. Förskollärarna planerar inte särskilda aktiviteter för 

språket, det finns medvetet med i andra strävansmål utifrån styrdokumenten. Förskollärarna använder 

exempelvis bilder för att förtydliga vad som menas i de planerade aktiviteterna i verksamheten. 

Genom bilder kan barnen koppla ihop ting med ord och påbörja en språklig medvetenhet (Sandvik & 

Spurkland, 2015, s.38). Även i de vardagliga samtalen så används bilder och kroppsspråk för att både 

barn och förskollärare ska kunna kommunicera. Förskollärarna betonar vikten av att vara närvarande 

och stöttande i barns språkutveckling. Brodin (2013, s.88) menar att förskollärare även bör vara 

medveten om barns språkutveckling samt hur den påverkas av det sociala samspelet.  
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Förskollärarna lyfter lekens betydelse för barns språkutveckling, där de samtalar och samspelar med 

varandra. Leken ger barn ett lustfyllt lärande där barns språk får möjlighet att utvecklas (Skolverket, 

2016, s.7). Förskollärarna beskriver att de är med och stödjer i barnens lek för att alla barn ska kunna 

vara delaktiga. Fast (2014, s.73) menar att leken bidrar till en språklig medvetenhet och stimulans. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.7) lyfter lekens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Via leken kan barnen bidra och delge varandras språk. I leken kan även barnen samspela och sätta 

ord på de olika gester och material som förekommer. De barnen med majoritetsspråket kan hjälpa de 

flerspråkiga barnen att skapa förståelse för exempelvis spelregler. De flerspråkiga barnen öppnar i 

stället upp ett intresse för kultur och språk för de barnen med majoritetsspråket. Aspeflo (2015, s.96) 

beskriver att det kan vara lättare för ett barn att känna sig delaktig i leken, när de känner 

meningsfullhet, glädje och begriplighet. Det är därför viktigt att vara en närvarande vuxen. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, s.5) lyfter att verksamheten ska anpassas efter barns behov och 

förutsättningar. Därför är det viktig att som förskollärare fånga upp barns olikheter för att de ska 

kunna börja leka på den nivå de befinner sig på.  

 

De flesta förskollärarna använder inte modersmålspedagog. Resultatet visar att förskollärarna kan 

stimulera barnens modersmål genom att ha ett språkmedvetet arbetssätt, men även i samspel med 

barn och vårdnadshavare lära sig att ta tillvara på barnens olika språk. Som en av förskollärarna 

beskriver så är vårdnadshavarna de som har mest kunskap om deras barn. Därför är det viktigt att ta 

tillvara på deras kunskap för barns språkutveckling.   

 
8.2 Metoddiskussion  
 
Vårt syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med 

flerspråkiga barns språkutveckling. Vi valde att använda oss av ostrukturerade intervjuer med sex 

förskollärarna i fyra olika förskolor, två där majoriteten barn var flerspråkiga och två där majoriteten 

var barn med svenska som modersmål. Vi valde att utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv vilket 

har varit ett stöd under arbetets gång för att kunna analysera vårt resultat, på så sätt skapa en större 

förståelse hur samspel och kommunikation påverkar språkutvecklingen.  

 

Vårt val att göra en intervjuguide där vi förberett några frågor innan intervjuerna, var ett bra val då 

frågorna inte behövdes följas punktligt. I stället kunde vi anpassa frågorna utefter hur samtalen gick 

då vi ville att det skulle flyta på utifrån förskollärarnas fria tankar och erfarenheter. Vi ville med andra 

ord inte styra förskollärarna eller lägga in egna tolkningar och värderingar. Vi valde att inte visa 

frågorna för förskollärarna innan intervjun och funderade på om det hade gett oss ett annorlunda svar. 
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Vi diskuterade att det hade gett oss inövade svar vilket vi inte var ute efter, i stället blev svaren mer 

spontana och därför anser vi att det var ett passande val. Vi reflekterade i efterhand om det skulle 

blivit ett annorlunda resultat om vi hade använt oss av exempelvis enkäter. Vi kom fram till att det 

hade gett förskollärarna begränsade svarsmöjligheter och vårt syfte var att bidra med ökad kunskap 

för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Vi tror att 

frågorna i enkäten skulle innefatta mer slutna frågor som skulle styra förskollärarna.  

 

Vi använde oss av ljudinspelning på våra mobiltelefoner och talade om för förskollärarna innan i 

vilket syfte samt att de var okej att neka. En förskollärare ville inte vara med på inspelningen och då 

fördes i stället anteckningar under samtalet. Vi anser att det underlättade att spela in samtalen då fokus 

kunde ligga på att följa vad förskollärarna svarade samt följa samtalet med att ställa frågor som inte 

fanns med i intervjuguiden. Det blev också lättare att sammanställa intervjuerna tillsammans, 

eftersom vi båda inte var delaktiga under intervjuerna. Vi diskuterade i efterhand om det hade 

underlättat om vi båda var delaktiga under alla intervjuer, då vi anser att detta bland annat hade öppnat 

upp för ytterligare diskussioner. En svårighet var att koncentrera sig på att skriva ner vad den 

förskolläraren som inte ville bli inspelad svarade, som sedan skulle återberättas till den andra 

studenten som inte var delaktig. Det gjorde att vi kunde förlora viktiga detaljer och även att ställa 

följdfrågor eller förtydliga något som inte förstås. Därför anser vi att ljudinspelningar var ett lämpligt 

val i detta fall eftersom vi fick med det som behövdes. 

 

Vi anser att vi fått en helhetsbild om hur förskollärarna arbetar med flerspråkiga barn eftersom vi valt 

olika förskolor, där flerspråkighet är en majoritet samt en minoritet. Vi har tillsammans analyserat 

utifrån förskollärarnas fria tankar och erfarenheter, i kombination med teorier gällande flerspråkiga 

barns lärande och utveckling. Genom ljudinspelningarna så hade vi möjligheten att lyssna på 

intervjuerna flera gånger så att vi inte missade något och förskollärarna svarade spontant utifrån deras 

egna erfarenheter, vilket gör studien trovärdig. Däremot skulle det skapats en större trovärdighet att 

även genomföra observationer på de intervjuade förskollärarna för att se om det som sagts stämmer 

överens med deras handling.  

 

8.3 Slutsatser  
 
Vi har under denna studie fått syn på några förskollärares arbetssätt att på olika sätt stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet har visat att det är lika viktigt att lägga en planering 

för flerspråkiga barns språkutveckling som att fånga upp de spontana situationer som sker i den 

dagliga verksamheten. Studien visar att språk, kultur och identitet hänger ihop och att det är 
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förskollärarnas arbete att stimulera detta på ett medvetet sätt i vardagliga aktiviteter. Resultatet visar 

även hur viktigt det är att skapa språkutvecklande miljöer utifrån barns erfarenheter. Eftersom att 

förskolan blir mer mångkulturell och ämnet är aktuellt idag så är det av största vikt att tänka på hur 

vi ska få in språk och kultur i verksamheten och inte om vi ska det. Studien visar att barn i leken och 

det sociala samspelet tar del av varandras språk, identitet och bakgrund. Exempelvis kan barnen i en 

samling berätta vad de har för traditioner, sånger, kläder, mat och annat som berör deras kultur, de 

kan även välja att ta med olika saker hemifrån. Genom detta så stärks barnens identitetsutveckling då 

barnen förstår att deras språk och bakgrund är lika viktig som andras. 
 
De intervjuade förskollärarna menar att det är viktigt att se möjligheter och inte svårigheter. Studien 

visar hur viktigt det är att arbeta språkmedvetet och hur många olika verktyg det finns som stimulerar 

barns språkutveckling, så länge möjligheter ses med arbetet. Resultatet visar att förskollärarnas 

synsätt om arbetet med flerspråkighet kan påverkas av den kunskap de bär och vilka erfarenheter de 

har med sig. Det är viktigt att uppmuntra barnen att utveckla både majoritetsspråket och sina 

modersmål för att de ska stärka identitetsutvecklingen och självkänslan. Därför måste förskollärare 

tillåta barnen att tala sina modersmål i förskolan och synliggöra barnens språk i förskolans miljö. 

Även tillsammans i arbetslaget stärka varandra och ha en positiv inställning till sitt arbete. 
 
Studien visar att det är viktigt att ha en god kontakt och samverka med föräldrarna då det blir 

betydelsefullt för barns språkutveckling. Föräldrarna kan på olika sätt delge värdefull information när 

exempelvis en förskollärare inte har kunskap om familjens språk. Det är viktigt att förskollärarna 

tillsammans med vårdnadshavarna kartlägger vart barnen befinner sig och på så sätt planera utifrån 

det individuella barnets behov och förutsättningar. Förskollärare kan ta del av kompetens som barnen 

själva har med sig, bland annat kunskapen om deras språk. Vi alla kan alltså lära av varandra och det 

behöver vi ta tillvara på, se det som en möjlighet. 

 
Denna studie ger en tydligare förståelse samt en fördjupad kunskap för hur förskollärare kan främja 

flerspråkiga barns språkutveckling. Några generella slutsatser kan inte dras då vårt syfte var att ta 

reda på hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Om 

denna undersökning hade varit mer omfattande och berört andra perspektiv och fler metoder, så hade 

studien kunnat ge en större analyserande bild på hur det verkligen ser ut. Det som studien däremot 

visar är att både majoritetsspråket och modersmålen är lika betydelsefulla samt att det är 

förskollärarna som har den kompetensen att lyfta fram olikheterna i barngruppen. Det är 

förskollärarnas uppgift att skapa pedagogiska miljöer som öppnar upp för det annorlunda och okända 
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i syfte att barnen ska visa respekt, förståelse och nyfikenhet för varandras olikheter. Detta arbetssätt 

kan redan i förskolan skapa respektfulla individer som i framtiden inte har några förutfattade 

meningar om varandra, utan att de i stället vill stötta och hjälpa sina medmänniskor. 

 
8.4 Vidare forskning 
 
Syftet med denna studie var att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de 

arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling, därför är denna studie gjord utifrån förskollärarnas 

perspektiv. Vi anser att det skulle vara intressant att se ur andra perspektiv, så som exempelvis barnens 

eller föräldrarnas perspektiv. Hur tänker dem och finns det något som skulle blivit annorlunda? Vi 

skulle vilja veta hur både barn och vårdnadshavare upplever hur det är att inte kunna majoritetsspråket 

och kommunicera med omgivningen i förskolan. En annan intressant aspekt är att ta reda på hur de 

enspråkiga barnen uppfattar de flerspråkiga barnen. Hur känner dessa barn om de flerspråkiga barnen, 

vill de leka med dem? Är det svårt att kommunicera?   
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10 Bilagor 
 
10.1 Bilaga 1 
 

 

     2017-11-23 
 

 

Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 
Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om hur förskollärare arbetar med 
flerspråkighet i verksamheten. Vi kommer att använda oss av intervjuer som metod för vår 
datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar 
med flerspråkiga barns språkutveckling. Studiens centrala del är att skapa förståelse hur 
förskollärare arbetar med flerspråkighet. Området är viktigt att undersöka för att flerspråkighet 
blivit vanligare idag och förskolans läroplan belyser att barnen ska få utveckla både det svenska 
språket samt sitt modersmål (Skolverket, 2016, s.7). 
 
Genomförande 
Vi har planerat att 6 förskollärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 
innebära att samtala kring ett antal frågor om arbetet kring flerspråkighet. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan 
Dalarna. Om du vill ta del av resultatet får du gärna höra av dig så mejlar vi studien när den är 
klar. 
 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss och vår handledare. Din identitet som 
deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken förskola undersökningen har gjorts vid. 
Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. 
Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av oss och vår 
handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.    
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte 
att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 
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Vi ser fram emot ditt deltagande!  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
 
Falun / Datum   Ort / Datum      
 
___________________________  ____________________________ 
 
Namn:     Namnförtydligande: 
Mikaela Forsberg Liifv 
Nathalie Blom    
 
Mejladress:     Mejladress: 
h14mikli@du.se 
h14natbl@du.se 
 
Har Ni ytterligare upplysningar så kontakta vår handledare:  
Margareta Litsmark Forsgren, mlf@du.se, 023778104. 
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10.2 Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat i förskolan? Vad har du för utbildning?  
 
2. Hur ser du med att arbeta med flerspråkiga barn? Har du arbetat länge med flerspråkiga barn, 
vilka områden arbetar du med då? Fördelar? Svårigheter? Vilka språkgrupper?  
 
3. Hur arbetar Ni för att stimulera barns modersmål och andraspråk?   
 
4. Vad finns det för olika sätt att kommunicera med barn som inte kan svenska?  
 
5. Hur gör Ni så att barn som inte kan svenska språket förstår? 
 
6. Om ett barn inte får vara med i den fria leken, hur skulle Ni göra då?  
 
7. Vad har leken för betydelse för barns flerspråkiga utveckling?  
 
8. Hur ser en planering ut för flerspråkiga barn?  
 
9. Hur används inomhusmiljöer för att främja och inkludera barns flerspråkighet?  
 
10. Har Ni tillgång till modersmålspedagog? Hur arbetar man då? Hur är arbetet med detta?  
 
11. Hur tar Ni emot barn som är flerspråkiga vid inskolning?  
 
12. Hur tar Ni tillvara på vårdnadshavarnas roll?  
 
13. Skulle du vilja tillägga något som inte kommit med i intervjun?  
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