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Abstract:  
 
I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet 

har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte 

vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation 

till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. 

Frågeställningar som används i studien är: Hur beskriver några förskollärare att de 

arbetar med interkulturalitet i förskolans verksamhet?  Hur integreras barnets 

modersmål och kultur i förskolans inomhusmiljö? Vilken syn har några 

förskollärare på miljöns betydelse för flerspråkiga barn? Den metod som använts i 

studien är kvalitativa intervjuer som genomförts med sex förskollärare parvis. Vid 

intervjuerna har ljudupptagning och anteckningar använts och materialet har sedan 

tolkats och analyserats med stöd från det interkulturella och sociokulturella 

perspektivet. Slutsatser som har framkommit i vår studie är att synliggörandet av 

olika språk är viktigt bland samtliga deltagare. Däremot upplevs det utifrån 

deltagarnas svar att de interkulturella och mångkulturella begreppen är svåra att 

särskilja och förstå innebörden av. Mer kunskap behövs därmed för att skapa sig en 

ökad förståelse om begreppens olika betydelser. 
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1. Inledning 
Genom den ökade internationaliseringen i det svenska samhället ökar kraven på 

människors kompetens att leva med och skapa förståelse för de olika värden som 

ligger till grund för kulturell mångfald (Skolverket, 2018). Vi anser att det är viktigt 

att synliggöra att alla språk är lika värdefulla, vilket kan stärka barnens identitet och 

självkänsla. I vår studie har vi valt att fokusera på förskollärares förhållningssätt och 

inomhusmiljöns betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. Det grundar sig i 

vårt intresse om vilka möjligheter flerspråkiga barn kan ges för att utveckla både sitt 

modersmål och det svenska språket i förskolan. Detta har vi tillägnat oss genom de 

erfarenheter vi har fått under vår utbildning på högskolan samt på vår 

verksamhetsförlagda utbildning. I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram 

att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket 

och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Vi anser att det 

är viktigt att barn med flera språk får stimulans både i sitt modersmål och det svenska 

språket. Det stämmer överens med det som Håkansson (2003) har kommit fram till, 

att om barnet inte använder båda sina språk kan ett av språken antingen förloras helt 

eller tonas ner. Utifrån våra tidigare erfarenheter undrar vi om miljön kan ha en 

betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling och om förskollärares 

förhållningssätt kan påverka miljöns utformning. Skolverket (2013) skriver att 

förskolan ska erbjuda barn, oavsett språklig bakgrund en främjande språkmiljö och 

förskollärarnas uppgift är att på ett naturligt sätt skapa kommunikation på båda 

språken vilket ska ses som en självklarhet.  

 

Eftersom internationaliseringen har ökat i det svenska samhället anser vi att 

förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling är ett relevant område att undersöka. 
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2. Syfte och frågeställningar  
Vår studie grundar sig i intresset för vilka möjligheter flerspråkiga barn kan ges för 

att utveckla sitt modersmål och det svenska språket i förskolan, med fokus på 

förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse. Studiens syfte är att 

bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till 

flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta.  

 

 
2.1. Frågeställningar:  

 
- Hur beskriver några förskollärare att de arbetar med interkulturalitet i 

förskolans verksamhet? 

- Hur integreras barnets modersmål och kultur i förskolans inomhusmiljö?  

- Vilken syn har några förskollärare på miljöns betydelse för flerspråkiga 

barn? 

 

3. Bakgrund  
Under denna rubrik kommer vi att presentera tidigare statistik över 

internationalisering från tidigt 2000-tal fram tills idag. Vi kommer att presentera 

relevanta styrdokument och centrala begrepp för vår studie, dessa är kommunikation, 

modersmål, miljö, interkulturell, mångkulturell och kultur. Vi har valt att förtydliga 

dessa begrepp för att underlätta för läsaren.  

 

Begreppen mångkulturell och interkulturell blir av vikt för vår studie då de måste 

särskiljas då de har olika betydelser. Håland Anveden (2017) förklarar att det 

interkulturella syftar till att vi är mer medvetna om vårt synsätt och hur vi integrerar 

med flerspråkiga individer, än att endast visa mångkulturaliteten i verksamheten.  

 

Enligt SCB (Statistikmyndigheten, 2019) har invandringen under 2000-talet ökat 

väsentligt. De första åren under 2000-talet invandrade cirka 60 000 personer per år, 

det har sedan ökat och år 2016 var den totala internationaliseringen i Sverige 
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163 000 personer vilket är den högsta siffran hittills. År 2018 har 

internationaliseringen minskat till 133 000 personer men det är fortfarande en hög 

siffra och under 2017 var det 79 procent av barn i åldrarna 1–5 år med utländsk 

bakgrund inskrivna i förskolan (statistikmyndigheten, 2019). Genom den ökade 

internationaliseringen i det svenska samhället blir kraven högre på verksamma inom 

förskolan, och läroplanen för förskolan lpfö (Skolverket, 2018) beskriver att ”för-

skolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald”.  

 

Därför blir det av vikt i vår studie att ta reda på om förskollärare har ett interkulturellt 

förhållningssätt eller arbetar mer med att synliggöra mångkulturella inslag i 

inomhusmiljön på förskolan.  

 
3.1 Styrdokument 

För de som arbetar inom förskolans verksamhet ska förutom skollagen (2010:800) 

även läroplanen för förskolan följas (Skolverket, 2018). I vår studie har vi valt att 

belysa de punkter vi anser är relevanta för vår studie utifrån läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018) och Skollagen (2010:800).  

 

I förskolans läroplan lpfö18 (2018) framhävs det att ”Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet 

har ett annat modersmål än svenska” (2018). Att inom förskolan medverka till att 

barn utvecklar sitt modersmål och det svenska språket är något även Skollagen 

(2010:800) tar upp i 8 kap 10 §. Det är utgångspunkten som ligger till grund för vår 

studie då vi vill se vilka möjligheter det kan finnas för flerspråkiga barn att få 

utveckla både sitt modersmål och det svenska språket i förskolan. I förskolan ska 

barnen enligt läroplanen lpfö18 (2018) ges en stimulerande miljö för att skapa 

förutsättningar till utveckling av sitt språk genom att lyssna och samtala kring till 

exempel olika texter och böcker. Olika kulturer ska även synliggöras i förskolans 

verksamhet enligt läroplanen lpfö18 (Skolverket, 2018).  
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I läroplanen lpfö18 (Skolverket, 2018) beskrivs miljöns betydelse, 

 
Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 

omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation 

(Skolverket, 2018, s.7).  

 

Förskolan ska ge alla barn möjligheter att uttrycka sina tankar och upplevelser 

genom olika estetiska uttrycksformer som exempelvis sång, musik och dans 

(Skolverket, 2018). I förskolan ska förskollärare se till att alla barn får möjlighet att 

använda digitala verktyg för att stimulera deras utveckling och lärande (Skolverket, 

2018). Genom varierande arbetssätt och utmanande miljöer som lockar till lek och 

olika aktiviteter kan barnens lärande bli kontinuerligt och mångsidigt (Skolverket, 

2018).  

 

3.2 Centrala begrepp 

Kommunikation – Enligt Pramling Samuelsson och Tallberg-Broman (2013) 

innebär begreppet kommunikation en språklig användning i sociala samspel med 

andra. Flerspråkigheten är en av många olika samverkande faktorer vilket bidrar till 

att rama in kommunikation som blir en naturlig del i barnens vardag på förskolan 

(Pramling Samuelsson och Tallberg-Broman, 2013). Westerlund (2015) menar att 

det finns flera olika sätt att kommunicera på, bland annat genom det talande språket 

men även kroppsspråket. En betydande faktor som Westerlund (2015) belyser vid 

arbete med människor från olika språkgrupper och kulturer är att det är viktigt att 

kunna hitta ett samspel.  

 

Modersmål - Enligt Sandvik och Spurkland (2017) är modersmål ett begrepp som 

är svårt att definiera. Det kan innebära att modersmålet definieras som det språk som 

talas i ursprungslandet men det kan även definieras som det språk som individen har 

starkast kunskap inom. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) skrivs begreppet 

modersmål fram i koppling med utländsk bakgrund och med ett annat språk än 

svenska.  

 

Miljö - Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att begreppet miljö kan förstås 

på många olika sätt men att en betydelse kan innebära en objektiv miljö, det är vår 
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omgivning som främst handlar om den fysiska miljön. Begreppet miljö kan även 

förstås som subjektiv vilket återkopplas till individens eller gruppens upplevelser av 

och i miljön (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). Enligt läroplanen lpfö18 

(Skolverket, 2018) ska miljön i förskolan finnas tillgänglig för alla barn för att 

utforska omvärlden, inspirera till samspel och ge stöd till barnens utveckling, 

lärande, lek och kommunikation. Vi kommer att fokusera på inomhusmiljön i vår 

studie.  

 

Interkulturell – Nationalencyklopedin (2019-04-03) skriver att interkulturell avser 

människors kommunikation och interaktion med varandra tillsammans med olika 

språk.  

 

Mångkulturell – Nationalencyklopedin (2019-05-02) skriver att mångkulturell 

innefattar många olika kulturer och yttringar med fokus på de positiva möjligheter 

det ger, bland annat miljön.  

 

Kultur – Nationalencyklopedin (2019-06-07) skriver att kultur är ”ett levnadssätt, 

seder och traditioner inom en större folkgrupp, till exempel inom ett land eller inom 

en religion”. 

 

4. Tidigare forskning  
I våra sökningar av tidigare forskning har vi använt oss av databaserna LIBRIS, 

summon, Eric (ebsco), Diva och Google scholar. Vi har avgränsat oss i vårt sökande 

av tidigare forskning till sökorden förskola, förskol*, flerspråk*, multilingual, 

preschool, environment, translanguaging, interkulturell*.  

 

4.1 Flerspråkiga barn i förskolan  

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken 

Anders Skans är utbildad specialpedagog inom förskolans verksamhet och vid 

skrivandet av sin studie arbetade han med barn i åldrarna 1–5 år. År 2006 antogs 

Skans till forskarutbildningen på Malmö högskola för att möjliggöra en 

licentiatexamen vilket ledde till studien ”en flerspråkig förskolas didaktik i 

praktiken”. Skans (2011) studie handlar om förändring där han belyser hur 
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samhället, barngruppen och personal förändras över tid vilket utvecklar frågan om 

även förskolans innehåll och arbetssätt förändras på samma sätt. Skans (2011) 

framhåller frågan om förskolans praktik anpassas till den aktuella barngruppen i 

verksamheten och återkopplar det till att flerspråkiga barn ökar i dagens förskolor 

där språkutvecklingen blir central (Skans, 2011). De didaktiska frågorna vad och 

hur blir centrala i studien och syftet enligt Skans (2011) handlar om att undersöka 

och analysera en flerspråkig förskolas didaktik för att genom detta bidra till ökad 

kunskap om frågorna i relation till uppdraget att arbeta interkulturellt. Synsättet, 

vilket Skans (2011) utgår ifrån är ett sociokulturellt perspektiv med fokus på 

kommunikation. Skans (2011) framhåller att traditionen i förskolan bygger på den 

nära relation som pedagoger ska ha till barnen.   

 

Valet av metod i Skans (2011) studie är kombinationen mellan intervjuer och 

observationer vilket har genomförts på de aktuella förskolor som ingått i studien. 

Detta framhåller Skans (2011) som kvalitativa metoder. Metodvalet har Skans 

(2011) bedömt som en metod som skapar en mångsidig bild av praktiken i förskolan 

som återkopplas till studiens syfte. Eftersom Skans (2011) använder sig av intervjuer 

blir ett studieobjekt i hans studie det talande språket samt genom observationer blir 

det andra studieobjektet vad människor gör. Det centrala resultatet i Skans (2011) 

studie är att de kvalitativa intervjuerna och observationerna stämmer överens med 

de svar han fått av pedagogerna under intervjuerna gentemot hur han observerat att 

de arbetar i praktiken med ett visst innehåll. Pedagogerna uttrycker enligt Skans 

(2011) att barnens språkutveckling är det viktigaste vilket speglar sig i 

observationerna han gjort i sin studie där arbetet med språket var centralt.  

 

Villkor för deltagande och lärande 

Anne Kultti är forskare inom pedagogik och har skrivit den akademiska 

avhandlingen ”flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och lärande”. Det 

undersökta problemet i Kulttis (2012) studie grundar sig i hennes intresse för 

flerspråkiga barns språkutveckling. Den fråga Kultti ställer sig utifrån det är hur barn 

med annat modersmål stöttas i sin språkutveckling i olika pedagogiska miljöer i 

praktiken. Syftet i Kulttis (2012, s.18) studie är att utifrån de deltagande förskolorna 

analysera vilka villkor de ger för yngre flerspråkiga barns språkutveckling och 
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deltagande i förskolans verksamhet. Kulttis (2012) studie tar avstamp i ett 

sociokulturellt perspektiv för att sammanknyta sociala och kulturella villkor för 

individens egna utveckling och lärande. Den grundläggande utgångspunkten menar 

Kultti (2012) är intresset att observera utveckling och lärande i relation till hur 

människor tillägnar sig sociokulturella kunskaper och färdigheter. Metoden som 

använts i Kulttis (2012) studie är deltagande observationer där anteckningar förts 

under observationstillfället samt videoinspelning. Kultti (2012) framhåller att 

videoinspelning är betydelsefull för att ge mer detaljerade data av interaktion mellan 

människor. Det kan sammankopplas med en kvalitativ metod för insamlandet av 

datamaterialet. Utifrån observation som metod blir Kulttis (2012) studieobjekt 

individernas handlande i förskolans verksamhet och genom videoobservationer blir 

det talande språket ett annat studieobjekt. Det centrala i Kulttis (2012) studie visar 

att svenska är verksamhetens gemensamma språk men att barnen inte nödvändigtvis 

behöver uttrycka sig på det svenska språket då det enligt Kultti (2012) finns andra 

sätt att bli deltagande på i verksamheten. Det kan till exempel ske genom 

kroppsspråk och observation av andra (Kultti, 2012). De språkliga och sociala 

färdigheterna som barnet innehar knyts samman till en helhet då barnets deltagande 

i aktiviteten inte enbart fokuseras på deras språkfärdigheter, till exempel deras 

korrekta grammatik (Kultti, 2012). Kultti (2012) menar i sin studie att organisering 

av förskolans rum och material skapar möjligheter för gemensamma strukturerade 

aktiviteter men också aktiviteter som drivs av barnen själva utifrån deras intressen 

och erfarenheter. Även de artefakter förskolan tillhandahåller är betydelsefulla för 

barnens deltagande, kommunikation och skapande av olika aktiviteter då de kan 

utveckla det verbala språket och skapa delaktighet (Kultti, 2012).  

 

Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga processer 

Förskolan – en arena för social språkmiljö och språkliga processer är en avhandling 

skriven av Martina Norling (2015) för avläggande av filosofisk doktorsexamen i 

didaktik. Norling (2015) framhåller i sin studie att de förutsättningar som erbjuds i 

den sociala språkmiljön i förskolan är viktiga att studera på grund av den 

reviderande läroplanen för förskolan och införandet av språktester. På grund av detta 

blir den sociala språkmiljön problemet som undersöks i studien (Norling, 2015). 

Med språkmiljö menar Norling (2015) att individer utvecklar språket i interaktion 



 

8 
 

med andra. Norling (2015) hävdar även pedagogens betydelse gällande barnens 

språkutveckling och hur de förhåller sig till detta i verksamheten. Det övergripande 

syftet i Norlings (2015) studie är att bidra med kunskap om förskolans sociala 

språkmiljö för att stärka kvalitén inom hur personalen engagerar sig, hittar strategier 

och hur de förhåller sig till det i verksamheten. Utgångspunkten i Norlings (2015) 

studie är ett sociokulturellt perspektiv med fokus på samspel mellan olika individer 

och miljön i förskolans verksamhet. Valet av metod i Norlings (2015) studie är 

kombinationen av enkäter, observationer, intervjuer och videoinspelning av 

personal. Genom en enkät blir analys av texten studieobjektet och vid intervju blir 

istället talet det objekt som studeras. Vid videoinspelning blir studieobjektet det som 

sker i verksamheten. Det kan urskiljas via enkäter att Norling (2015) intar en 

kvantitativ metod och genom intervjuer och videoinspelning förhåller hon sig till en 

kvalitativ metod. Norling (2015) framhåller att det inte räcker att besvara syftet med 

endast en kvalitativ metod utan att en kombination av både kvalitativ och kvantitativ 

metod krävs i förhållande till forskningsfrågor och vidare analys. Enligt Norling 

(2015) synliggör studien genom kvantitativa metoder den sociala språkmiljön och 

de kvalitativa metoderna möjliggör en fördjupad analys i studien. Det centrala som 

Norling (2015) kommit fram till i sin studie är att genom sina observationer och 

pedagogernas svar i intervjuer visas det att personalens deltagande i leken varierar 

genom användandet av olika strategier. En av dessa strategier är den emotionella 

strategin och denna synliggjordes genom att pedagogerna visade lyhördhet för 

barnens behov, intressen och erfarenheter (Norling, 2015). Den kommunikativa 

strategin har det verbala språket i fokus vilket innebär exempelvis öppna frågor, 

varierande ordförråd och utmaningar (Norling, 2015). Inom kommunikation menar 

Norling (2015) att det även handlar om multimodala och semiotiska verktyg vilket 

innefattar bild, sång, gester och tecken som stöd. Aktiviteter utformas och anpassas 

efter barnens intresse och behov genom strategierna som används. 

 

Tvåspråkighet i förskolan 

Kultti (2012) belyser i sin studie Villkor för deltagande och lärande att additiv 

tvåspråkighet syftar till att språken kompletterar varandra och att lärandet av flera 

språk inte sker på bekostnad av det ena eller andra. Vidare menar Kultti (2012) att 

barn från tidig ålder har stora möjligheter till utvecklandet av två språk.  
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Kamilla György-Ullholm har främst forskat om flerspråkighet och i sin akademiska 

doktorsavhandling ” Same Mother Tongue – Different Origins Implications for 

language shift and language maintenance amongst Hungarian immigrants and their 

children in Sweden” belyser hon bland annat tvåspråkighet. 

György- Ullholm (2010) skriver att tvåspråkighet och dess utveckling är beroende 

av omgivningens förhållningssätt till barn med annat modersmål. György- Ullholm 

(2010) förklarar skillnaden mellan additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Hon menar 

att additiv tvåspråkighet innebär att barnet tillägnar och utvecklar två språk 

samtidigt som de kompletterar varandra (2010). Det sker om barnet ges möjlighet 

att fortsätta utveckla sitt modersmål utan avbrott. Den subtraktiva tvåspråkigheten 

är enligt György- Ullholm (2010) raka motsatsen, alltså att barnet tillägnar och 

utvecklar ett nytt språk på bekostnad av modersmålet och riskerar då att förlora det 

om ett språkavbrott sker.  

 

Det första mötet med det svenska språket för barn med annat modersmål sker många 

gånger i förskolan menar Skans (2011) och det är i en del fall det enda stället barnen 

möter det svenska språket i kontakt med pedagogerna. Pedagogers språkkompetens 

för andra språk är av stor vikt för att barnens tillvaro på förskolan inte ska bli otrygg 

eller svår att förstå, därför är synliggörandet av barnets modersmål i förskolans miljö 

betydelsefull (Skans, 2011). Detta innebär att pedagogen är medveten om sitt 

förhållningssätt och synliggör mångkulturaliteten, men det behöver inte betyda att 

pedagogen bör kunna flera språk (Skans, 2011). I sin studie belyser Skans (2011) att 

en tvåsidig språklig modell innefattar alla barn oavsett modersmål i deras språkliga 

lärande på förskolan. Utgångspunkten är likt Kultti (2012) och György- Ullholm 

(2010) förklaringar om additiv tvåspråkighet och Skans (2011) menar att den 

tvåsidiga språkliga modellen innebär att språken kompletterar varandra i lärandet 

och att målet i detta är att tvåspråkigheten är konstant och genomsyrar barnets 

utveckling och lärande i verksamheten oavsett aktivitet.  
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5. Teoretiska utgångspunkter  
Under denna rubrik kommer vi presentera de teoretiska utgångspunkter vi har valt 

att använda i vår studie. De teorier som ligger till grund för vårt vidare analysarbete 

i resultatdelen är den sociokulturella och interkulturella teorin där  begreppen 

mångkulturell, interkulturell, mediering och kommunikation är centrala. Vi kommer 

avslutningsvis att belysa skillnaden mellan dessa två teorier.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv   

Den som anses som upphovsman till den sociokulturella teorin är den ryske 

forskaren Lev Semjonovitj Vygotskij (1896–1934). Det som Vygotskij grundade 

sina tankar i är enskilda individers lärande i sociala och kulturella sammanhang 

(Askland & Sataoen, 2014). Kultti (2012) menar att det sociokulturella perspektivet 

är ett samlingsbegrepp för den teori som grundar sig utifrån Vygotskij. Redan från 

födseln är barn delaktiga i en kulturell gemenskap och genom denna ges barnet en 

grund till sin livslånga utveckling (Askland & Sataoen, 2014). Vygotskij beskriver 

enligt Askland & Sataoen (2014) att grunden till språk och tänkande sker genom 

sociala och kulturella sammanhang mellan människor vilket Vygotskij hävdar är en 

grundläggande och viktig utgångspunkt för språkanvändning och lärande. Vygotskij 

ansåg att språket som verktyg var av stor betydelse eftersom att det blir ett 

hjälpmedel i den individuella utvecklingen (Askland & Sataoen, 2014). Genom att 

använda språket kan individen påverka sitt eget tänkande och förmågan att lösa 

problem (Askland & Sataoen, 2014).  Inom den sociokulturella teorin beskriver 

forskaren Roger Säljö att begreppet mediering är centralt och han menar att 

mediering innebär att en kommunikation sker med andra och kan genom det skapa 

en delaktighet för att förstå omvärlden (2014). Språket är centralt för att möjliggöra 

kommunikation och samspel med andra människor enligt Säljö (2014).  

 

Säljö (2014) framhåller att i det sociokulturella perspektivet är verktyg ett 

samlingsord för både språkliga och fysiska resurser. Vi använder dessa verktyg för 

att skapa en förståelse för den omvärld vi lever i och verktygen styr hur vi handlar i 

den. Enligt Säljö (2014) innebär det att vi skapar oss förutsättningar för att förenkla 

vår vardag genom praktiska lösningar som komplement till vår intellektuella 
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förmåga. Säljö (2014) framhåller att genom delaktighet och det verbala språket 

utvecklar individen goda kunskaper och färdigheter. Det är dessa kommunikativa 

processer som utgör det centrala i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Genom att kommunicera i olika aktiviteter och i samspel med andra skapar barnet 

en länk till sin omgivning som i sin tur utvecklar en förståelse hur andra individer 

uppfattar och förklarar olika fenomen (Säljö, 2014). En professor i pedagogik, Olga 

Dysthe (2003) förtydligar det sociokulturella perspektivet som ett teoriperspektiv 

och precis som Säljö (2014) menar hon att det centrala är att lärande sker i relation 

med andra genom språket och kommunikationen i alla lärprocesser. Inom den 

sociokulturella teorin sker alltså lärande i samspel med andra i den sociala praktiken 

(Dysthe, 2003). Det innebär att individen förstår sociala situationer och kan uppfatta 

andra människor i olika sammanhang (Askland & Sataoen, 2014). Genom vuxnas 

stöd menar Askland & Sataoen, (2014) att barnen får möjlighet att utveckla sina 

färdigheter inom sociala sammanhang men också att den vuxne tolkar och ger 

respons till det barnet gör eller säger. 

 

5.2 Interkulturell teori 

Förskolläraren och beteendevetaren Pia Håland Anveden (2017) framhåller att ett 

interkulturellt perspektiv handlar om att ta tillvara på barnens tidigare individuella 

erfarenheter, intressen och språk. Inom ett interkulturellt perspektiv ses 

kommunikation som viktigt och kommunikationen kan användas genom konkreta 

material, bilder och icke verbalt språk som till exempel kroppsspråk för att ge barnen 

en förståelse för det som sker (Håland Anveden, 2017, s.8). Enligt Håland Anveden 

(2017) måste ett särskiljande göras mellan det interkulturella och mångkulturella 

begreppet för få en förståelse av vad det interkulturella perspektivet innebär, då de 

kan tolkas som samma sak men att de i själva verket har olika betydelser. Med 

mångkultur menar Håland Anveden (2017) att det är något fastställt, ett 

konstaterande att barnen i förskolan pratar olika språk med många olika kulturella 

bakgrunder. Mångkultur handlar om att visa upp det mångkulturella genom att 

exempelvis hänga upp flaggor från olika länder eller täcka väggar med texter på 

olika språk i verksamheten menar Håland Anveden (2017). Det interkulturella syftar 

istället till att vi är mer medvetna om vårt synsätt och hur vi integrerar med 

flerspråkiga individer, än att endast visa mångkulturaliteten i verksamheten (Håland 
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Anveden, 2017).  För att göra en tydlig skillnad menar Lunneblad (2009) att det 

mångkulturella kan ses som något som bara är, medan det interkulturella kan ses 

som något som sker i exempelvis interaktion med andra.  

 

Barnens språkliga bakgrund är en nära del av deras identitet och genom att arbeta 

med barnets modersmål främjar vi barnets livslånga lärande och personliga 

utveckling i förskolan, menar Håland Anveden (2017). Utifrån ett interkulturellt 

perspektiv skriver Håland Anveden (2017) att ett aktivt arbete med inkludering av 

barns modersmål i förskolan stärker deras identitet. Detta kan enligt Håland 

Anveden (2017) synliggöras genom att pedagoger i den dagliga verksamheten 

skapar miljöer med varierande artefakter på olika modersmål. För att nå barnets 

bästa menar Håland Anveden (2017) att interaktion med vårdnadshavare ses som en 

tillgång för att utbyta tankar och erfarenheter för att skapa ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

 

5.3 Skillnad mellan sociokulturellt och interkulturellt perspektiv  

I det sociokulturella perspektivet är språk och delaktighet det centrala för individens 

utveckling (Säljö, 2014). Säljö (2014) menar att i relation med andra i sociala 

sammanhang sker lärandet genom språk och kommunikation för att förstå vår 

omvärld. Det interkulturella perspektivet syftar istället till att vi är mer medvetna 

om vårt synsätt och hur vi integrerar med flerspråkiga individer samt att vi aktivt 

arbetar med inkludering av barnens modersmål i förskolan vilket stärker deras 

identitet (Håland Anveden, 2017). Båda perspektiven fokuserar på språk och 

delaktighet, men skillnaden är att det interkulturella handlar om att ta tillvara på 

flerspråkiga barnens tidigare individuella erfarenheter, intressen och språkliga 

kunskaper (Håland Anveden, 2017). 

 

6. Metod 
Vi kommer under denna rubrik presentera den metod vi har valt att använda i vår 

studie, vilket är en kvalitativ metod. Det vi kommer belysa i kapitlet är vad en 

kvalitativ metod innebär och varför vi valde att använda denna samt en genomgång 

av vårt genomförande, urval och bearbetning av data. Vi kommer även att beskriva 

de etiska krav vi har tagit hänsyn till i vår studie.  
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6.1 Val av metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att samla in data. 

Larsen (2009) menar att genom användandet av kvalitativa metoder kan forskaren 

samla in data genom intervjuer, observationer och ljudinspelningar. När en intervju 

sker skapas ett samspel där information, kunskaper, åsikter och erfarenheter utbyts 

mellan människor, detta innebär att den som intervjuar får en förståelse för 

respondentens livsvärld och olika synvinklar (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal som bygger på den vardagliga kommunikationen mellan 

människor.  

 

Kihlström (2007) menar också likt Kvale och Brinkmann (2014) att den kvalitativa 

intervjun bygger på det vardagliga samtalet men måste särskiljas då intervjun har ett 

bestämt syfte. Det är viktigt att den som intervjuar följer en röd tråd och inte tappar 

eller lägger fokus på irrelevanta diskussioner som är utanför ämnet (Kihlström, 

2007). En fördel med att använda kvalitativa intervjuer menar Larsen (2009) är att 

den som intervjuar kan få en helhetsbild och genom följdfrågor skapa sig en djupare 

förståelse om det informanten berättar. Nackdelen med kvalitativa intervjuer är att 

det inte går att generalisera resultatet och informanten kan ge oärliga svar genom att 

ge den information som informanten tror att intervjuaren efterfrågar (Larsen, 2009). 

Det kan även bero på att informanten saknar kunskap om det område intervjuaren 

undersöker och genom oärliga svar döljer det (Larsen, 2009).  

 

I vår studie har vi valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer för att besvara våra 

frågeställningar. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att den halvstrukturerade 

intervjun innebär att den som intervjuar samlar in information av informanten för 

att sedan i sin studie analysera och tolka det som personen berättat. Vid 

genomförandet av intervjun har färdiga huvudfrågor använts vilket kan kopplas till 

en strukturerad kvalitativ intervju, men för att kalla den halvstrukturerad har det 

ställts ostrukturerade följdfrågor utifrån informantens svar (Larsen, 2009). Vi har 

valt att intervjua utbildade förskollärare i par då vi ansåg att intressanta samtal kan 

uppkomma då de kan komplettera varandras tankar och erfarenheter. Larsen (2009) 
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menar att flera deltagare i en grupp kan skapa en tryggare miljö för att våga uttrycka 

sina tankar och samtidigt komplettera varandra. En nackdel att intervjua deltagare i 

grupp kan vara att de inblandade ger oärliga svar i andras närvaro på grund av det 

som är socialt acceptabelt i gruppen (Larsen, 2009).  

 
6.2 Genomförande  

Efter att vi sammanställt vårt syfte och frågeställningar i studien kontaktade vi 

berörda förskollärare direkt för att få ett godkännande till en intervju. Vi bokade in 

tid för intervjuerna under tre separata dagar för att ta hänsyn till förskollärarnas 

dagliga arbete. Genomförandet av intervjuerna skedde på den berörda förskolans 

olika avdelningar för att förskollärarna skulle få möjlighet att känna en större 

trygghet. Väl på plats tilldelades förskollärarna ett informationsbrev (se bilaga 1) 

där ett samtycke gavs för deltagandet i vår studie.  

 

Under genomförandet av intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning med hjälp 

av en diktafon och en mobiltelefon, detta för att höja kvalitén i både intervjun och 

det fortsatta analysarbetet (Löfgren, 2014). För att inte ett avbrott skulle ske i 

intervjun valde vi att en av oss intervjuade och den andra förde anteckningar i 

samtliga intervjuer. Löfgren (2014) menar att det ger en ökad fokus på att lyssna 

och ställa följdfrågor till informanten som får möjligheten att utrycka sig utan 

avbrott vilket kan ske om intervjuaren endast antecknar. Några informanter frågade 

om de kunde få tillgång till intervjuguiden innan intervjutillfället men vi ansåg att 

det kunde riskera studiens trovärdighet om frågorna givits ut innan. Det kan resultera 

i att svaren förbereds för att ge den information de tror att intervjuaren efterfrågar 

(Larsen, 2009). 

 

Väl på plats upplevde vi att de berörda förskollärarna var nervösa. Vi valde att börja 

intervjun med uppvärmningsfrågor (se bilaga 2) för att lätta upp stämningen vilket 

Kihlström (2007) menar är bra innan huvudfrågorna ställs till informanterna. Vid 

slutet av intervjun ställde intervjuaren kontrollfrågor till informanten om denne ville 

förtydliga eller tillägga något (se bilaga 2) samt om vi fick återkomma om det dök 

upp frågor vid analysarbetet.  
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Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberade vi det inspelade materialet för 

att sedan bearbeta datan vidare i studiens resultat och analysdel.  

 
6.3 Urval  

För att genomföra vår studie har vi gjort medvetna urval av deltagare för att nå vårt 

syfte. Förskolan vi valde att kontakta var för oss känd sedan tidigare och därför har 

vi även reflekterat om det var lämpligt att genomföra intervjuer där. Vid 

övervägandet ansåg vi att förskolan var lämpad då de arbetar aktivt med 

mångkulturalitet vilket vi ansåg var relevant för vår studie. I vår studie har vi valt 

att intervjua utbildade förskollärare med varierande erfarenheter av att arbeta med 

flerspråkighet i förskolan. Vid genomförandet valde vi att intervjua sex utbildade 

förskollärare i grupp om två och två som har arbetat mellan 3 månader och 35 år i 

förskolans verksamhet. Att vi valde att begränsa oss till endast utbildade 

förskollärare i vår studie grundade sig i att denna yrkeskategori har ett större ansvar 

än andra i arbetslaget för planering och undervisning i förskolans läroplan lpfö18 

(Skolverket, 2018). 

 
6.4 Analysmetod  
 
Vid bearbetning av data menar Kihlström (2007) att det finns många olika sätt att 

göra det på. Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi igenom våra 

inspelningar och transkriberade dem vilket Kihlström (2007) menar är ett 

tillvägagångssätt. Därefter valde vi att reducera den information som inte var 

relevant för våra frågeställningar eller syfte i studien för att sedan kunna synliggöra 

ett samband mellan de intervjuer vi utfört. För att synliggöra sambandet mellan de 

intervjuer som utförts markerade vi relevanta delar utifrån våra frågeställningar med 

olika färger för att lättare se ett samband. Därefter klistrade vi in de markerade 

delarna i ett nytt dokument. Det är något Larsen (2009) belyser som något viktigt så 

att materialet som samlats in blir analyserbart.  

För att möjliggöra analysarbetet användes en tematisk analys som enligt Bryman 

(2018) innebär att identifiera koder i utskrifter och anteckningar för att kunna se 

samband i det material som samlats in. Bryman (2018) menar att temat är kopplat 

till studiens syfte och forskningsfrågor. Vid bearbetningen av våra transkriberingar 

av de intervjuer som utförts och synliggörandet av samband, har en grund för vidare 
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arbete med de teoretiska perspektiven interkulturell och sociokulturell möjliggjorts 

(Bryman, 2018).  

 

Vid överföring av ljudinspelningarna till textformat kan det enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) uppstå en rad olika problem i tolkning av materialet. Därför valde 

vi att ordagrant skriva ned det som sades i ljudupptagningarna med undantag av 

förskolans, förskollärarnas och ortens namn för att de inte skulle kunna identifieras. 

I vår studie har vi valt att ge förskollärarna fiktiva namn och avlägsna namn på ort 

och förskola för att skydda deras identitet med stöd av de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002). När vi reducerade irrelevant information valde 

vi att bearbeta materialet från talspråk till skriftspråk för att tydliggöra det som sagts 

utan att ändra innehållet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns några 

direkta regler kring hur datan ska bearbetas utan att det är ett val som måste göras 

av författaren.  
 

6.5 Etiska val  

Inför vår studie har vi gjort etiska val genom att ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

i vår studie och de skrivs fram på följande sätt:  

 

Informationskravet: Innebär att forskaren, alltså i detta fall vi studenter, ska 

informera alla deltagare om studiens syfte samt vilka uppgifter och villkor som 

gäller för deras deltagande. För att uppfylla detta krav har vi vid intervjutillfället 

informerat samtliga deltagare genom vårt informationsbrev (se bilaga 1) där vi har 

beskrivit syftet med studien samt hur vi kommer gå tillväga vid intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet: Innebär att det ska finnas ett samtycke från dem som deltar i 

studien samt att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan och har 

möjlighet att avbryta utan närmare motivering. Om deltagaren avbryter sin 

medverkan kommer det ej att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  

Utifrån vårt informationsbrev (se bilaga 1) har samtliga deltagare fått godkänna sin 

medverkan i studien. De har även blivit informerade om att deras deltagande är 

frivilligt och att de utan närmare motivering kan avbryta sin medverkan.  
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Konfidentialitetskravet: Innebär att de individer som deltar i undersökningen ej 

kommer kunna identifieras. Enligt Vetenskapsrådets nya version från 2017 lyfts 

konfidentialitetskravet fram som en generell förpliktelse att ej vidarebefordra 

uppgifter som givits i förtroendesammanhang och innebär att obehöriga ej får 

tillgång till uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). Vid genomförandet av intervjuer i 

vår studie tar vi hänsyn till personuppgiftslagen eftersom ljudupptagning kommer 

ske då det blir en behandling av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017).   

 

Vi har valt att använda fiktiva namn i vår studie för att uppfylla 

konfidentialitetskravet, detta för att skydda deltagarnas identitet. Det insamlade 

materialet har även avidentifierats och samlats på en lösenordsskyddad dator. I 

informationsbrevet (se bilaga 1) tydliggörs det att det är vi samt vår handledare som 

kommer få tillgång till det insamlade materialet. I vårt informationsbrev (se bilaga 

1) har vi tagit hänsyn till och informerat om GDPR.  

 

Nyttjandekravet: Innebär att forskaren, alltså vi enbart kommer använda det 

insamlade materialet för det avsedda forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla nyttjandekravet har vi tydliggjort i vårt informationsbrev (se bilaga 

1) att det insamlade materialet kommer att raderas vid studiens slut. Det insamlade 

materialet kommer endast användas till vår studie för att öka vår validitet. 

 

6.6 Trovärdighet  
 
Vi har tidigare, i metodkapitlet, tydligt beskrivit genomförandet av vår studie vilket 

Kihlström (2007) menar kan öka en kvalitativ studies trovärdighet. Därför är det 

något vi har tagit hänsyn till för vår studie. Utifrån det syfte och frågeställningar 

som ligger till grund för vår studie skapade vi en intervjuguide med de intervjufrågor 

vi ansåg var relevanta för vår studie. Därefter kontrollerades intervjuguiden av vår 

handledare och godkändes. Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet i en 

studie handlar om att undersöka det som är avsett att undersökas, alltså vilken 

giltighet studien har. För att öka giltigheten i en studie menar Kihlström (2007) att 

en vetenskapligt skolad person, i vårt fall vår handledare granskar intervjufrågorna 

vilket kan leda till förslag på förbättringar. Vi valde i vår studie att inte genomföra 
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en provintervju, att genomföra en sådan intervju kan enligt Kihlström (2007) öka 

studiens validitet då det kan synliggöra eventuella förbättringsområden. Detta kan 

ha påverkat vårt resultat eftersom vi valde att inte genomföra en provintervju. Vi 

anser att resultatet i vår studie blev trovärdigt även om vi inte genomförde en 

provintervju då vi ansåg att intervjufrågorna kunde besvara syftet och 

frågeställningarna i vår studie. 

 

Kihlström (2007) menar att studiens reliabilitet ökar om arbetet genomförs i par 

och vanligast är då att den ena intervjuar och den andra antecknar det som sker, 

exempelvis informantens kroppsspråk. Att genomföra intervjun i par kan dock 

riskera att informanten känner sig obekväm med två personer (Kihlström, 2007). 

Vid intervjutillfället valde vi att intervjua informanterna genom att en av oss 

intervjua och den andra antecknade. Med hänsyn till att informanten kan känna sig 

obekväm valde vi därför att intervjua de utvalda informanterna i par för att 

minimera risken för detta. När vi intervjuade de utvalda informanterna valde vi att 

använda ljudupptagning för att inte missa viktiga detaljer vilket Kihlström (2007) 

menar ökar reliabiliteten i studien. Skulle endast anteckningar av det 

informanterna berättat användas kan värdefull information gå förlorad (Kihlström, 

2007). Eftersom förskolan var känd för oss sedan tidigare var även förskollärarna 

bekanta vilket kan ha påverkat våra tolkningar i genomförandet av intervjuerna då 

en viss förförståelse finns på grund av tidigare erfarenheter. Vid genomförandet av 

intervjuerna beaktade vi att förskolan var känd för oss sedan tidigare och därför 

eftersträvade vi att förhålla oss objektivt för att inte påverka studiens trovärdighet.  

 
 

7. Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer vårt resultat och analys att presenteras utifrån de svar 

vi har fått vid genomförandet av intervjuerna och med stöd av de teoretiska 

perspektiv vi valt.  Resultatet grundar sig i våra frågeställningar:   

 

- Hur beskriver några förskollärare att de arbetar med interkulturalitet i 
förskolans verksamhet? 

- Hur integreras barnets modersmål och kultur i förskolans inomhusmiljö?  
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- Vilken syn har förskollärare på miljöns betydelse för flerspråkiga barn 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna och gett 

informanterna fiktiva namn för att hålla dem anonyma. För att göra analys och 

resultatdelen mer förståelig har vi utan att påverka resultatet valt att bearbeta om 

insamlad data från talspråk till skriftspråk. Vi har valt att dela in resultatet i 

underrubriker för att underlätta för läsaren och förenkla informanternas svar genom 

att ändra från talspråk till skriftspråk. Dessa rubriker är språkutvecklande arbetssätt, 

modersmål och kultur i inomhusmiljön och förskollärares syn och förhållningssätt.  

 
7.1 Språkutvecklande arbetssätt  

När de intervjuade förskollärarna beskriver sina tankar om interkulturalitet i 

förskolans verksamhet uttrycker samtliga att det är viktigt att olika kulturer och 

flerspråkighet synliggörs i inomhusmiljön. Förskolläraren Kim uttrycker att det är 

svårt att skilja på interkulturellt och mångkulturellt i förskolans verksamhet. 

Begreppen måste enligt Håland Anveden (2017) särskiljas för att få en förståelse för 

det interkulturella perspektivet då begreppen kan tolkas lika men att de har olika 

betydelser. Ur ett interkulturellt perspektiv kan det tolkas som att Kim är medveten 

om att begreppen har olika betydelser och måste särskiljas men att det är en 

svårighet.  

 
Det är väl någonting som vi jobbar med och som vi behöver bli bättre på att förstå vad 

interkulturalitet betyder, att det inte, det är inte samma som mångkultur (Kim).  

 

Flera av informanterna uttrycker att barnens olika språk ska synliggöras i 

verksamheten. Förskolläraren Johanna berättar att de har olika alfabet på väggarna 

för att synliggöra att de har olika språk på avdelningen vilket kan kopplas till det 

mångkulturella begreppet. Det mångkulturella begreppet som Håland Anveden 

(2017) hänvisar till handlar om att visa upp de olika språken som finns utan att 

medvetet arbeta med dessa. På förskollärarna Kims och Lowes avdelning finns 

också bilder uppsatta på väggarna med olika frukter som skrivs fram på 20 olika 

språk. Kim berättar att de försöker läsa vad det står ibland. Sett ur ett interkulturellt 

perspektiv arbetar de på Kims och Lowes avdelning också med mångkultur genom 

att synliggöra bilder på väggarna. Lunneblad (2009) menar att ett interkulturellt 
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arbetssätt sker i interaktion med andra individer. Genom att medvetet samtala om 

vad bilderna betyder på olika språk kan det tolkas som att de strävar mot att arbeta 

interkulturellt. 

 
Så försöker vi ju läsa ibland och så skrattar de åt oss om vi uttalar det fel (Kim).  

 
Just nu arbetar personalen på Kims och Lowes avdelning med de språk som ingår i 

barngruppen för att sedan se om ett lärande har skett. Såsom Säljö (2014) framhåller 

kan det verbala språket som verktyg skapa god kunskap hos individen. Ett exempel 

på att de även arbetar med det verbala språket är att Kim berättar att de har arbetat 

med att säga hej på sex olika språk och uttrycker även att hon upplever att barnen 

har lärt sig det. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det tolkas att Kim använder 

språket som verktyg för att skapa ett lärande hos barnet. 

 
Ja nä men det här bara att de ska lära sig att säga hej på sex olika språk har vi jobbat 

jättemycket med och vilket vi känner att dom har lärt sig också (Kim).  

 

Håland Anveden (2017) menar att i ett interkulturellt perspektiv ses kommunikation 

som viktig och det icke verbala språket kan användas för att skapa en förståelse hos 

barnet om vad som sker. Samtliga informanter uttrycker att de använder böcker i 

arbetet med de flerspråkiga barnen samt tecken som stöd genom materialet TAKK1. 

Johanna berättar att de använder teckenspråk i arbetet med barnen medan 

förskolläraren Britta uttrycker att det är svårt att arbeta med tecken när barnen är 

små och att de istället använder mycket kroppsspråk och läser av barnen. Både 

teckenspråk och kroppsspråk kan tolkas ur ett interkulturellt perspektiv som 

kommunikation.   

 
Det känns som att oavsett vilket språk man har så blir det mycket kroppsspråk då och 

läsa av barnen och sen det är ju mer att man visar för barnen (Britta).  

 
Vid arbetet med böcker använder samtliga informanter Polyglutt2 som är en digital 

app som används tillsammans med en iPad. Förskolläraren Inger berättar att de läser 

                                                 
1 TAKK = Tecken som stöd för att kommunicera  
2 Polyglutt är en app med böcker på flera olika språk där barn med svenska och många andra 
modersmål kan läslyssna 
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mycket böcker via Polyglutt för barnen för att främja allas språk, både på svenska 

och deras modersmål. Även Kim och Lowe uttrycker att de arbetar mycket med 

Polyglutt och att det finns många olika språk att välja bland för att främja barnens 

olika språk. Att inkludera allas språk oavsett om det är svenska eller ett annat 

modersmål kan ses ur ett interkulturellt perspektiv som ett aktivt arbete med att 

stärka barnets identitet (Håland Anveden, 2017). 

 

På samtliga avdelningar arbetar de med att utgå från barnens intressen och tidigare 

erfarenheter vilket Håland Anveden (2017) menar tas tillvara på inom det 

interkulturella perspektivet. Lowe och Kim berättar att de försöker se alla barn och 

upptäcka barnens intressen och sedan bygga vidare på det i verksamheten utifrån 

läroplanen. Även Inger uttrycker att läroplanen är viktig att utgå ifrån för att främja 

barnens olika modersmål samt det svenska språket.  

 
Och sen står det ju också i läroplanen att vi ska främja deras modersmål så det måste 

vi ju ta hänsyn till också. Så att både och är ju viktigt (Inger).  

 

7.2 Modersmål och kultur i inomhusmiljön  

För att integrera barnens modersmål och kultur i förskolans verksamhet uttrycker 

alla informanter att kontakten med vårdnadshavare är viktig. Sett ur ett 

interkulturellt perspektiv ses interaktion med vårdnadshavare som en tillgång 

(Håland Anveden, 2017) vilket synliggörs i informanternas svar. Ett exempel på att 

det tycker att kontakten med vårdnadshavare är viktig framgår i följande citat där 

Kim betonar vikten av kontakten med vårdnadshavare. 

 
Nej det är ju inte så lätt och att det här att man ska ta tillvara på barnens intresse och 

vad de har med sig och då måste vi inkludera vårdnadshavare mer än vad vi gör idag 

om vi ska få ett interkulturellt arbetssätt (Kim). 

 

I interaktion med vårdnadshavare kan ett interkulturellt förhållningssätt synliggöras 

i exempelvis utbyte av tankar samt erfarenheter och genom det nå barnets bästa 

(Håland Anveden, 2017). Kim och Lowe uttrycker att de arbetar med att synliggöra 

olika kulturer och modersmål i verksamheten genom att visa att barnen och 

vårdnadshavarna har olika språk och kommer från olika länder vilket kan ses ur ett 
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mångkulturellt begrepp som kan relateras till det Håland Anveden (2017) skriver.  

Kim menar att de försöker synliggöra detta både för sig själva och barnen. På Kim 

och Lowes avdelning arbetar de även med ett projekt om världen där vårdnadshavare 

har blivit delaktiga genom att bidra med kunskap om olika länder. Genom 

vårdnadshavares delaktighet i projektet tas deras erfarenheter tillvara vilket skulle 

kunna ses som ett interkulturellt förhållningssätt (Håland Anveden, 2017).  

Vi har väl blivit bättre på att prata med föräldrarna för då fick vi ju reda på av föräldrar 

att de hade varit i Australien och kunnat bidra med kunskap (Kim). 

För att få förståelse för barnens kultur och modersmål berättar Kim och Lowe om 

att de vid utvecklingssamtal lyfter frågor om familjens olika traditioner och rutiner, 

vad de brukar göra hemma och vad barnet intresserar sig av. Ur ett interkulturellt 

perspektiv kan detta tolkas som utbyte av tankar och erfarenheter vilket även Håland 

Anveden (2017) framhåller.  

Och då är ju det ett sätt att vi får med föräldrarna mer, att dels så synliggör vi och 

berättar vad vi gör och att de då också kan berätta och vad de gör hemma (Kim). 

På Kim och Lowes avdelning har de även tagit fram sånghäften på olika språk som 

sitter på väggen innanför en glasskiva. De integrerar barnens olika språk genom att 

sjunga dessa vid samling. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014) 

använder de språket som ett verktyg i samlingen för att sjunga på olika språk vilket 

även kan ses ur ett interkulturellt perspektiv då Kim och Lowe använder dessa 

sånghäften med barnen. Inger och Britta berättar att de lyssnar mycket på musik på 

deras avdelning med de olika modersmålen som finns i barngruppen. Genom att 

aktivt arbeta med inkludering av de olika språken kan barnens identiteter stärkas 

vilket Håland Anveden (2017) belyser som betydelsefullt utifrån det interkulturella 

perspektivet.  Britta menar att det är enklare med sånger för de yngre barnen känner 

igen melodin även om det är på olika språk.  

Jo men då har man i alla fall hört, det är nästan enklare med sånger för alltså då har de 

musiken ändå som fastnar eller att de fastnar för det. Så då kan de stanna upp och 

liksom… Som blinka lilla stjärna, eller jag vet inte vad vi hade för någon som vi körde 

på, olika. För då känner de i alla fall igen melodin (Britta).  
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Förskollärarna Johanna och Elsa arbetar också med musik på sin avdelning genom 

att lyssna på låtar på de olika modersmålen som finns i barngruppen. De uttrycker 

även att de tillsammans med barnen har dansat till musiken som innehåller olika 

musikstilar. Säljö (2014) menar att vi kan förenkla vår vardag genom praktiska 

lösningar som komplement till vår intellektuella förmåga. Det Johanna och Elsa 

berättar i intervjun kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv att de väljer dans och 

musik på olika språk som en praktisk lösning som kompletterar det verbala språket, 

vilket förenklar barnens vardag på förskolan. Förutom musiken berättar Johanna att 

de har tagit in lite olika kläder från andra kulturer som tydligt visar vilken kultur de 

tillhör vilket kan tolkas som det mångkulturella begreppet där det handlar om att 

visa upp olika kulturer i verksamheten.  Elsa instämmer och berättar att barnen 

visade stort intresse för vilka länder kläderna kom ifrån. De uttrycker att kläderna 

har blivit populära i barngruppen och de upplever att de flerspråkiga barnen har lyfts 

av detta. Sett ur ett interkulturellt perspektiv kan barnens identitet stärkas genom att 

inkludera olika kulturer vilket Håland Anveden (2017) även beskriver. Både 

Johanna och Elsa upplever att de flerspråkiga barnen lyfts av de olika kläderna och 

det kan tolkas som att deras identitet stärks utifrån det Håland Anveden (2017) 

skriver.  

Vi har ju tagit in lite olika kläder från andra kulturer som visar väldigt tydligt vart de 

är ifrån (Johanna). Ah, och genom det, när vi tog fram det då blev det ju intresserade 

av vilka länder som de här kläderna kommer ifrån (Elsa). 

7.3 Förskollärares syn och förhållningssätt  

Vid frågan om vad interkulturalitet kan innebära i förskolans verksamhet (se bilaga 

2) uttryckte Kim att det är svårt att skilja på begreppen mångkulturalitet och 

interkulturalitet vilket har framkommit tidigare i studien. Samtliga informanter 

belyser inomhusmiljöns betydelse och vikten av att alla olika modersmål ska synas 

vilket kan kopplas till det mångkulturella begreppet. Inger berättar att en god 

inomhusmiljö är viktig för att bjuda in alla barn till lek oavsett modersmål vilket ur 

ett interkulturellt perspektiv kan tolkas som att Inger förklarar en miljö som tar 

tillvara på barnens intressen, språk och erfarenheter. Håland Anveden (2017) menar 

att barnens tidigare språk, erfarenheter och intressen är av vikt i ett interkulturellt 

perspektiv. Även Johanna uttrycker att de arbetar med att skapa tydliga hörnor för 
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att synliggöra vilka aktiviteter som kan utföras just där. Att arbeta med att skapa en 

inomhusmiljö som synliggör olika modersmål och lockar till lek oavsett språk kan 

ses som en gemensam faktor hos samtliga informanter. Kim belyser även vikten av 

att arbeta fram en lekmiljö med interkulturella inslag vilket de tror kan öka 

pedagogers, vårdnadshavares och barnens delaktighet. Det kan tolkas ur ett 

interkulturellt perspektiv att samtliga informanter arbetar med mångkulturella inslag 

för att synliggöra barnens olika modersmål och är medvetna om att synliggörandet 

är viktigt. Håland Anveden (2017) menar att inom ett interkulturellt perspektiv är 

det viktigt att vara medveten om sitt förhållningssätt när integration med 

flerspråkiga sker vilket kan tolkas till det informanterna beskriver. 

 
En lekmiljö med interkulturella inslag innehåller ett gemensamt lärande för pedagoger 

och barn samt ger föräldrarna både insyn och inflytande i verksamheten. Har man en 

miljö där man synliggör de olika kultur som finns på förskolan och världen för övrigt 

tror vi på att barnen mer kan känna en delaktighet och samhörighet (Kim). 

 

En utmaning i arbetet med interkulturalitet i verksamheten är att få alla delaktiga 

och känna sig inkluderade berättar Kim och Lowe. De uttrycker även att språket är 

en utmaning då förskollärarna endast kan svenska och engelska. I det sociokulturella 

perspektivet ses språket som ett redskap för att kommunicera. Det framkom i 

samtliga intervjuer att det talade språket upplevdes som ett problem då 

förskollärarna beskrev svårigheten med att kommunicera med barn som har annat 

modersmål än svenska. Det kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv att 

medieringen bryts på grund av de språkliga svårigheterna som förskollärarna 

beskriver. Det är något Säljö (2014) belyser som problematiskt då språket är centralt 

för möjliggörandet av kommunikation och samspel med andra. Kim berättar att ju 

fler olika modersmål de har desto svårare blir det att se och inkludera alla barn. En 

möjlighet de ser med arbetet är synliggörandet av att det finns olika språk och att 

det blir en naturlig del i barnens vardag.  

 
Det är ju en jättemöjlighet att vi har det här med olika modersmål, vi lär oss ju alla 

utav det och lär oss nya ord och att vi pratar olika språk, det är ju så naturligt och det 

är ju det man tycker är så skönt. Att barnen känner att alla är lika mycket värda oavsett 

hur du ser ut eller vilket språk du pratar, det är ju jätteskönt (Kim och Lowe).   
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Även Johanna och Elsa uttrycker att språket är en utmaning då det är lätt att 

missförstå varandra och att det är svårt att veta varför barnet uttrycker sig på ett visst 

sätt även om de utåt ser att barnet är ledset. Då brukar de använda sig av känselkort. 

När Johanna och Elsa använder sig av känselkort för att förstå barnens känslor kan 

det kopplas till det Håland Anveden (2017) skriver om kommunikationens betydelse 

inom ett interkulturellt perspektiv. Att använda kroppsspråk, bilder och icke verbalt 

språk kan underlätta förståelse för det som sker hos barnet menar Håland Anveden 

(2017).  

 
Barnen kan inte förmedla om de känner, hur de känner sig och om de är ledsna (Elsa). 

Vi har känselkort också som vi kan ta fram så de kan visa, men visst de kan tala om att 

de är ledsna det ser vi ju också men vi vet ju inte varför (Johanna). 

 

Utifrån läroplanen för förskolan ställer Britta frågan om hur man på ett bra sätt kan 

främja barnens modersmål när man själv inte kan språket. Inger instämmer och 

menar att det är svårt, men att de ser vårdnadshavare som en tillgång i det fallet som 

kan ge information om deras språk och kulturella bakgrund vilket även kan ses ur 

ett interkulturellt perspektiv. Håland Anveden (2017) menar att vårdnadshavare är 

en tillgång i arbetet med interkulturalitet på förskolan. Britta menar dock att det 

också kan vara en utmaning att förstå vårdnadshavare om de inte heller har språket 

men att de då försöker använda sig av bildstöd för att kommunicera. Detta kan tolkas 

till det Säljö (2014) skriver om begreppet mediering som bryts om människor i 

samspel med varandra inte kan förstå det talande språket.  

 

8. Diskussion  
I denna del kommer vår resultatdiskussion följt av vår metoddiskussion presenteras. 

Därefter kommer vi presentera slutsatser och förslag på vidare forskning.   

 
8.1 Resultatdiskussion  
 
Syftet med vår studie var att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt i 

relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för 

detta. Vi kommer att lyfta centrala delar ur vårt resultat i relation till tidigare 

forskning och förskolans läroplan lpfö18.  
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8.1.1 Gemensamma drag  

När vi analyserat resultatet har det framkommit gemensamma drag i svaren som 

informanterna gett. Utifrån vår analys upplevde vi att flera informanter hade 

svårigheter med att skilja på interkulturellt och mångkulturellt i förskolans 

verksamhet. I vår analys av resultatet framkom det att flera informanter fokuserade 

på att synliggöra olika modersmål i verksamheten men det framgick inte hur de 

arbetade med materialet utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Det framkom i 

analysen utifrån informanternas svar att det som är viktigt i arbetet med flerspråkiga 

barn är att synliggöra de olika språk som finns på avdelningen, det kan då tolkas 

som att samtliga informanter arbetar med mångkulturalitet i första hand. Skans 

(2011) menar att mångkulturaliteten är viktig att synliggöra i arbetet med 

flerspråkiga barn men det krävs även en medvetenhet i arbetet och kompetens om 

flera olika språk hos pedagogerna. Likt Skans (2011) belyser Norling (2015) 

pedagogens förhållningssätt som betydelsefullt i barnens språkutveckling. Även 

György-Ullholm (2010) beskriver vikten av förhållningssättet hos pedagoger till 

barn med annat modersmål.  

 

Skans (2011) menar att pedagogerna inte behöver behärska flera olika språk för att 

arbeta med flerspråkiga barn. Språket som svårighet fann vi även i vår analys som 

ett gemensamt drag utifrån de svar informanterna gett i intervjuerna. Flera av 

informanterna uppmärksammade det talande språket som problematiskt vid 

kommunikation med de flerspråkiga barnen då förskollärarna bara kan svenska och 

engelska. Några av informanterna ifrågasätter hur de ska främja barnens modersmål 

om de själva inte kan språket. Att behärska barnens modersmål är dock som Skans 

(2011) skriver inte nödvändigt i arbetet med flerspråkiga barn. Även Kultti (2012) 

framhåller att det talande språket inte är nödvändigt utan att det finns andra sätt att 

bli deltagande på, till exempel genom kroppsspråk. Samtliga informanter uttryckte 

att de använder TAKK, vilket innebär att tecken används som stöd till det talande 

språket. Likt Kultti (2012) uttryckte samtliga informanter att de använder 

kroppsspråket för att göra sig förstådda. Det vi kan uppmärksamma ur 

informanternas svar är att samtliga använder digitala verktyg, såsom appen Polyglutt 

med böcker på olika språk som barnen kan lyssna på. Detta beskriver informanterna 

som ett verktyg för att främja allas språk. Läroplanen för förskolan lpfö18 (2018) 
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beskriver att barnen ska ges en stimulerande miljö för att skapa förutsättningar till 

utveckling av sitt språk genom att lyssna och samtala kring till exempel olika texter 

och böcker. En förutsättning för utveckling av alla barnens språk i förskolan kan 

utifrån vår studie vara att använda appen Polyglutt för att kunna läsa och lyssna till 

böcker på olika språk med hjälp av en iPad som kan kopplas till en storbildstv. 

Slutligen har vi även utifrån vår analys av resultatet uppmärksammat att 

informanterna ser vårdnadshavare som en tillgång i arbetet med flerspråkiga barn. 

 

8.1.2 Den pedagogiska inomhusmiljön  

Läroplanen för förskolan lpfö18 (Skolverket, 2018) beskriver att miljön i förskolan 

ska vara tillgänglig för alla barn. 

 
Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska 

omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation 

(Skolverket, 2018).  

 

I vår analys av resultatet framkommer det att den pedagogiska inomhusmiljön har 

betydelse i arbetet med flerspråkiga barn och samtliga informanter uttrycker att en 

god inomhusmiljö är viktig för att bjuda in alla barn till lek oavsett modersmål. I 

likhet med det informanterna berättar anser även vi att en god inomhusmiljö är 

viktig, och för att skapa en sådan miljö tänker vi att det krävs ett medvetet 

förhållningssätt. Det belyser György-Ullholm (2010) som viktigt för barn med annat 

modersmål än svenska då tvåspråkigheten och dess utveckling är beroende av 

pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn. Även Norling (2015) menar att 

pedagogens förhållningssätt är viktigt för barnens språkutveckling. Några 

informanter belyser vikten av att arbeta fram en lekmiljö som har interkulturella 

inslag då de tror att de kan öka pedagogers, vårdnadshavares och barnens 

delaktighet. Ett sådant inslag skulle kunna vara att ta in klädesplagg i förskolans 

inomhusmiljö från andra länder och kulturer vilket två andra informanter berättar att 

de har gjort på sin avdelning. De menar även att de har arbetat fram tydliga hörnor 

i sin inomhusmiljö för att visa vad barnen kan göra där. Detta är även något Kultti 

(2012) har kommit fram till i sin studie där hon menar att organisering av rum och 

material har betydelse för att möjliggöra delaktighet i gemensamma strukturerade 

aktiviteter. Hur dessa hörnor tydliggörs för att skapa förståelse framgår dock inte 
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utifrån informanternas svar. Läroplanen för förskolan lpfö98 (2018) framhåller även 

att ett varierande arbetssätt och utmanande miljöer skapar ett mångsidigt lärande hos 

barnen utifrån olika lekar och aktiviteter. 

 

Utifrån de gemensamma drag vi funnit i vår analys av resultatet framkom det i 

informanternas svar att synliggörandet av de olika språken är viktigt i arbetet med 

flerspråkiga barn. I analysen av resultatet framkom det även att flera av 

informanterna arbetade med att synliggöra olika språk genom att sätta upp alfabet 

och bilder på väggarna vilket tolkades till ett mångkulturellt begrepp. Vi tänker 

utifrån vår studie att synliggörandet av olika modersmål i miljön är viktig men att 

det krävs en förståelse av de mångkulturella och interkulturella begreppen för att 

kunna skapa en trygghet för barnen oavsett modersmål, då det interkulturella kräver 

ett medvetet arbete med de mångkulturella inslagen. Det betyder dock inte att 

förskollärarna behöver kunna de språk som barnen talar vilket även Skans (2011) 

belyser i sin studie. Skans (2011) framhåller även i sin studie att inkluderandet av 

olika modersmål i förskolans miljö är av stor betydelse för att kunna skapa en trygg 

tillvaro och därför menar han att pedagogers kompetens för andra språk är av stor 

vikt för barnen i förskolan. 

 
8.2 Metoddiskussion  
 
Att använda en kvalitativ metod för vår studie ansåg vi var relevant för att besvara 

studiens syfte. I vår studie hade vi även kunnat använda oss av en kvantitativ metod 

med enkäter som utgångspunkt vilket hade kunnat ge svar från fler informanter på 

flera olika förskolor. Dock ansåg vi att genom kvalitativa intervjuer kunde vi skapa 

oss en helhetsbild och djupare förståelse på det informanterna berättar, vilket Larsen 

(2009) menar är en fördel i en kvalitativ metod. En nackdel i en kvalitativ intervju 

menar Larsen (2009) är att informanterna kan ge oärliga svar eller ge de svar som 

de tror att intervjuaren efterfrågar. Innan genomförandet av intervjuerna bad några 

informanter om att få intervjufrågorna i förväg, vi valde att inte dela ut frågorna i 

förväg då vi ansåg att det kunde påverka studiens trovärdighet om informanterna 

fick möjlighet att förbereda sina svar. Vid intervjutillfället upplevde vi att en del av 

informanterna var nervösa och osäkra vilket kan ha berott på att vi inte delade ut 

frågorna i förväg. Hade vi valt att dela ut frågorna i förväg skulle det kunnat påverka 
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resultatet negativt genom inlästa frågor med färdiga svar. Ur en annan synvinkel 

kunde det ha lett till en positiv effekt för resultatet och förskollärarna då de hade 

kunnat läsa på vad samtliga begrepp innebär och dess olika betydelser. Det skulle 

ha kunnat skapa en ännu djupare förståelse kring området (Larsen, 2009). 

 

För att nå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar gjorde vi ett medvetet urval 

av deltagare. Vi valde att ta reda på hur det såg ut på en förskola istället för flera 

olika förskolor då vi ansåg att det kunde ha påverkat studiens trovärdighet om vi 

hade valt att endast intervjua en eller två förskollärare per förskola. Genom detta 

ansåg vi att vi fick en större helhetsbild av en förskola och kunde därför gå på djupet 

än om vi hade valt flera olika förskolor. Den valda förskolan var för oss känd sedan 

tidigare men vi ansåg att den var lämplig då de arbetar med mångkulturalitet vilket 

blev relevant för vår studie.  

 

Vi valde att intervjua informanterna två och två vilket Larsen (2009) menar kan 

skapa en tryggare miljö för att våga uttrycka sig och samtidigt komplettera varandra. 

Att intervjua informanterna i par upplevde vi kan ha skapat en trygghet.  För att öka 

studiens reliabilitet intervjuade vi i par där den ena intervjuade och den andra 

antecknade. Kihlström (2007) menar att det är ett bra tillvägagångssätt för att även 

kunna fånga informanternas kroppsspråk. Samtidigt menar Kihlström (2007) att 

intervjua i par kan riskera att informanten känner sig obekväm. Det resulterade i att 

vi valde att intervjua även informanterna i par vilket kan ha skapat en tryggare miljö 

för att våga uttrycka sina tankar och komplettera varandra istället för enskilt vilket 

kan ha ökat vår reliabilitet (Larsen, 2009). 

 

I vår studie har vi även varit medvetna om att resultatet kan ha blivit annorlunda om 

vi endast hade intervjuat informanterna enskilt eftersom de kan ha gett andra svar 

på grund av det som är socialt acceptabelt om de intervjuas i grupp (Larsen, 2009). 

Det kan i resultatkapitlet upplevas som att Kim är mer framträdande utifrån de 

citerade svaren men utifrån studiens insamlade data ansåg vi att Kim beskrev på ett 

klargörande sätt som kan göra det lättare för läsaren att läsa. Genom att ställa 

bakgrundsfrågor (se bilaga 2) till informanterna upplevde vi att samtalet blev mer 
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avslappnat och det är även något Kihlström (2007) menar är bra innan 

huvudfrågorna ställs för att lätta upp stämningen.  

 

I samtliga intervjuer använde vi samma upplägg utifrån vår intervjuguide (se bilaga 

2) men följdfrågorna skilde sig utifrån informanternas svar. Vi har även varit 

medvetna om att annorlunda frågeställningar och sättet att ställa frågorna på kan ha 

resulterat i annorlunda svar från informanterna. I studien användes ljudupptagning 

för att inte missa viktiga detaljer i informanternas svar vilket Löfgren (2014) menar 

höjer kvalitén i både intervjun och det fortsatta analysarbetet. Vi upplevde 

ljudupptagningarna från de genomförda intervjuerna som betydelsefulla för vår 

transkribering och vidare analys eftersom vi fick med allt informanterna berättade. 

För att öka validiteten ytterligare kunde en provintervju ha genomförts innan det 

tänkta intervjutillfället för att synliggöra förbättringsområden (Kihlström, 2007). Vi 

har därför varit medvetna om att det kan ha resulterat i annorlunda frågor men 

samtidigt anser vi att frågorna var relevanta till studiens syfte och därför valde vi att 

inte utföra en pilotintervju. För att synliggöra samband i svaren vi fått av 

informanterna reducerade vi irrelevant information för att möjliggöra en analys 

(Larsen, 2009). Detta med stöd av Brymans (2018) tematiska analysmetod. 

Bearbetningen av transkriberade intervjuer och synliggörandet av samband har 

möjliggjort en grund för vidare arbete med de teoretiska perspektiven utifrån syftet 

och frågeställningarna.  

 

Utifrån informanternas svar i de genomförda intervjuerna upplevde vi att det fanns 

en osäkerhet kring skillnaden mellan de mångkulturella och interkulturella 

begreppen. Det skulle kunna bero på att informanterna saknar kunskap inom 

området och därav ger osäkra svar som döljer det vilket Larsen (2009) menar kan 

vara en nackdel i en kvalitativ intervju. Det framkom i resultatet att det var svårt att 

skilja på begreppen och det skulle ha kunnat påverka studiens trovärdighet om det 

tänkta området att undersöka verkligen blev undersökt. Kvale och Brinkmann 

(2014) belyser att genom att undersöka det område som är avsatt att undersöka ökar 

en studies validitet. Vi upplevde att genom vår intervjuguide och följdfrågor utifrån 

informanternas svar fick vi ett resultat som besvarade vårt syfte och frågeställningar 

samt var analyserbart med stöd av de valda teorierna och tidigare forskning.  
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9. Slutsats  

Det framkom att samtliga förskollärare som deltog i studien ansåg att det är viktigt 

att synliggöra många olika språk i förskolans inomhusmiljö. Flera förskollärare 

uttrycker att olika modersmål synliggörs genom att sätta upp alfabet och bilder på 

väggarna samt skapandet av tydliga hörnor för aktiviteter. Sett ur ett interkulturellt 

perspektiv kan det tolkas som att samtliga informanter är medvetna om vikten av att 

synliggöra mångkulturella inslag i förskolans inomhusmiljö. Däremot upplever vi 

en osäkerhet kring det interkulturella begreppet och hur förskollärarna ska arbeta 

med detta. Några informanter uttryckte att det är en svårighet att skilja på de 

mångkulturella och interkulturella begreppen men visar samtidigt en medvetenhet 

om att de har olika betydelser vilket kan tolkas som att de strävar mot ett 

interkulturellt förhållningssätt. Något vi har uppmärksammat i studiens resultat är 

att vid frågan om det interkulturella begreppet fokuserar och besvarar flera 

informanter utifrån det mångkulturella begreppet och inte som ett förhållningssätt 

de arbetar efter. Då informanterna inte specifikt berättade hur de arbetar med 

materialen leder det till att vi drar slutsatsen att de inte har en medvetenhet om vad 

det interkulturella begreppet egentligen innebär. Samtidigt kan vi tolka det som att 

samtliga arbetar omedvetet mot ett interkulturellt förhållningssätt genom att 

synliggöra flera olika modersmål i förskolans inomhusmiljö men att flera av 

informanterna inte medvetet eller aktivt arbetar med det. En annan slutsats vi 

kommit fram till i vår studie är inomhusmiljöns betydelse då samtliga informanter 

uttrycker att formandet av miljön är viktig för att bjuda in alla barn oavsett 

modersmål till lek och lärande. Däremot är det av betydelse hur förskollärare 

förhåller sig till materialet som synliggörs på förskolan.  
 

10.  Förslag på vidare forskning  
Utifrån det resultat som har framkommit i vår studie anser vi att det krävs mer 

forskning kring det interkulturella förhållningssättet för att skapa en djupare 

förståelse kring skillnaden på interkulturalitet och mångkulturalitet. En intressant 

utgångspunkt skulle kunna vara att undersöka hur förskollärare medvetet arbetar 

med interkulturalitet i förskolan. Detta skulle kunna ske genom kvalitativa intervjuer 

och observationer av förskolepersonal. Hur används materialet? Hur formas miljön 
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för flerspråkiga barn och hur arbetar förskollärare sedan med det? Stämmer 

informanternas svar överens med hur de förhåller sig i praktiken? En sådan studie 

skulle kunna bli betydelsefull för både blivande och yrkesverksam personal i 

förskolan. 
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12.  Bilagor  
Bilaga 1: Informationsbrev 
 

 
 

Information om examensarbete: inomhusmiljöns 

betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan.  
Under vårterminen 2019 kommer vi, Erika Sundelin och Jon Jonsson skriva vårt 

examensarbete i den avslutande kursen på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Vi har i denna studie valt att undersöka inomhusmiljöns betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

Vår undersökning består av intervjuer som handlar om hur barnens modersmål och 

kultur integreras i förskolans inomhusmiljö och hur förskollärare beskriver arbetet 

med flerspråkiga barns språkutveckling.  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

I vår undersökning kommer sex stycken deltagare intervjuas i par. Vi har valt att 

göra ett urval i vår undersökning och intervjua utbildade förskollärare och varje 

intervju kommer ta 30–45 minuter. Vid planering av tidpunkt för intervjun 

kommer vi ta hänsyn till verksamhetens planering och behov.  

 

Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning efter ditt godkännande och 

sedan transkriberas. Vi väljer att spela in intervjun för att vi finner det svårt att 

hinna med att anteckna allt som sägs och för att vi ska kunna analysera det 

insamlade materialet i efterhand. Det insamlade materialet kommer att 

avidentifieras och finnas på en lösenordskyddad dator under studiens gång för att 
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sedan raderas vid avslutandet av studien. Skulle detta ändras kommer informanten 

att bli informerad med en ny förfrågan. Det är endast vi som intervjuar samt vår 

handledare som kommer ta del av det insamlade materialet.  

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband 

med examensarbetet. Du som deltagare i vår undersökning har rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR). Du har även rätt att ansöka om ett så kallat 

registerutdrag, samt få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 

personuppgifter kan du vända dig till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud.  

 

I och med den nya GDPR-förordningen behöver vi få godkännande av dig att 

förvara dina personuppgifter (ljudupptagning från intervjun) på vår dator.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du väljer att avbryta ditt deltagande 

kommer det ej påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. När 

undersökningen är avslutad och godkänd samt publicerad av Högskolan Dalarna 

kommer du kunna ta del av denna i form av en uppsats.  

 

Härmed ges godkännande för deltagande       

 

Önskar ej att delta  

 

Deltagarens underskrift: 

_____________________________________________________  

 

Ort och datum: 

____________________________________________________________  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Erika Sundelin student                                                           Jon Jonsson student   

Erikasundelin_@live.se                                                         h15xjonj@du.se 

mailto:Erikasundelin_@live.se
mailto:h15xjonj@du.se
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0700519167                                                                           0738306305 

 

Marit Nybelius Stub handledare 

mny@du.se 

023-77 81 19 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide examensarbete  
 

Bakgrundsfrågor: 
 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

• Finns det barn med annat modersmål i den barngrupp du arbetar i? 

 
Huvudfrågor:  
 

• Vilket stöd ges till de flerspråkiga barnen till kommunikation?  

• På vilket sätt skapar ni möjligheter för flerspråkiga barns inflytande i den 

pedagogiska verksamheten?  

• Vad är dina tankar om interkulturalitet i förskolan?  

• På vilket sätt anser du att det interkulturella förhållningssättet syns i 

förskolan?  

• Finns det utmaningar att arbeta med interkulturalitet i förskolans 

verksamhet?   

• Vad skulle du vilja ändra på i förskolans verksamhet med tanke på 

interkulturellt förhållningssätt?  

• Hur skapar man en verksamhet som utmanar och lockar alla barn oavsett 

kulturell bakgrund och förståelse för det svenska språket? Till exempel 

samling och fri lek.  

 
Avslutningsfrågor: 
 

• Finns det något du vill tillägga eller förtydliga? 

• Får vi återkomma om vi stöter på oklarheter i materialet vid analys? 
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