
 

 

 

INKLUDERING AV 
FLERSPRÅKIGA BARN 

En kvalitativ intervjustudie av förskollärare i en mellanstor svensk 
kommun 

MICHELLE ANGERFELT & NANCY HEIDARI 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Bengt Nilsson 

 
Examinator: Mia Heikkilä 
 
Termin  HT                                        År 2016 
 

  

 



 

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod  PEA079 

  Termin 7 År 2016 

 

 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Michelle Angerfelt och Nancy Heidari 

Inkludering av flerspråkiga barn 

En kvalitativ intervjustudie av förskollärare i en mellansvensk kommun 

Including the multilingual children 

A qualitative interview study of preschool teachers in a medium-sized Swedish 
municipal 

 

 

2016 Antal sidor: 26 

SAMMANFATTNING 

___________________________________________________ 

 Sy ftet med denna studie var att sy nliggöra hur man arbetar med flerspråkighet i förskolan. Åtta 
förskollärare deltog i enskilda semi-strukturerade intervjuer för att synliggöra hur man arbetade 
med inkludering av  flerspråkighet i förskolan. Resultatet v isade att det finns en liknande 
grundsy n hos förskollärare kring hur man arbetar med barns språkutveckling och flerspråkighet, 
hur man använder sig av  olika språkliga verktyg för att inkludera flerspråkighet. Resultatet visar 
även att föräldrasamverkan är en v iktig del och att omgivningen påverkar barnets 

språkutveckling. Slutsatsen v isade på omgivningens betydelse för barnets språkutveckling, samt 
att samverkan med hemmet kan innebära vissa svårigheter. 

_________________________________________________ 
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1 Inledning 

Dagens samhälle präglas alltmer av mångkulturalitet och flerspråkighet. Allt  fler barn har 
ett annat modersmål än svenska, där förskolans verksamhet alltmer präglas av 
flerspråkighet. Genom att stödja barnen i deras språkutveckling stöds de även i sitt 
identitetsskapande. I läroplanen för förskolan beskrivs vikten av att stötta barn i deras 
språkutveckling och betydelsen för att stötta denna. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och ba rn med utländsk 
bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2010, s. 6). 

Förskolan ska lägga stor v ikt v id att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta 
till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk 
bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 
utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till 

att barn med annat modersmål än sv enska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål. (Skolverket, 2010, s. 7 ). 

Det åligger med andra ord att som förskollärare sträva efter att barn får verktyg och hjälp 
till att utforska både sitt modersmål och andraspråk. Detta kan man göra på många olika 
sätt. 

Kultti (2009) förklarar att barns aktiva och mångfacetterade sätt att använda språket visar 
på en tidig kompetens i ett språk. De kan tidigt visa upp färdigheter kring hur man kan 
kommunicera på ett flertal sätt. Men för att kunna tillämpa den kunskapen krävs det att 
barnet får möta ett varierat och nyanserat språk från sin omgivning, då detta påverkar 
barnets villkor för sin egen språkutveckling. Förskolan blir därför en plats som skapar 
möjligheter för att utveckla sitt språk men det finns även risk för att begränsa barnet i dess 
språkutveckling (Kultti, 2009). Barnets språkutveckling är därför något som hela tiden finns 
med barnet i dess möte med sin omgivning, där bemötande i den språkliga vardagen 
reflekterar tillbaka i barnets språkutveckling. Detta visar på vikten av att kunna möta och 
stötta barn i deras flerspråkighet, vilket inkluderar barn med svenska som andra-språk. 
Förskollärarna är enligt Kultti (2009) därför viktiga för att kunna möta barn med annat 
modersmål än svenska eftersom barnet annars utelämnas till sina egna kunskaper. Att 
kunna möta flerspråkighet i förskolan handlar om att aktivt möta och samtala med barn, 
samt att stärka dem i deras eget språk – och identitetsskapande.  

Detta anser vi visar på vikten av att lyfta medvetenheten kring hur man arbetar för barns 
språkutveckling och flerspråkighet i förskolan. Det för att kunna skapa och utveckla 
möjligheter för att varje individ kunna delta i verksamheten utifrån sina egna språkliga 
kunskaper och samtidigt ta tillvara på varandras kunskaper och kompetenser för att lära och 
utvecklas tillsammans. Det vi har upplevt är att det inte alltid finns en direkt tanke eller 
motiv till hur man arbetar för att främja och stötta barn i deras flerspråkighet. Därför vill vi 
undersöka hur det ser ut på olika förskolor och se om tankesätten skiljer sig och hur man 
kan arbeta på olika sätt för att skapa möjligheter för att stärka barnen i deras språkutveckling 
utifrån varje individs aktuella språkbakgrund. Ser man till barn med annat modersmål än 
svenska har vi sett ett varierat arbete kring detta, vilket gör oss frågande till varför det kan 
skilja sig åt samt hur man kan skapa en ökade medvetenhet kring språkets mångfald. Detta 
i likhet med vad läroplanen för förskolan lyfter. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen kring barns språkutveckling och 
flerspråkighet. Genom ett riktat fokus mot barns flerspråkighet så syftar vi att synliggöra hur 
arbetet i den dagliga verksamheten kan stärka barn i deras språkutveckling.  

 

1.1.1 Forskningsfrågor 

Vi ämnar i detta arbete lyfta följande forskningsfrågor: 

- Hur ser pedagoger på flerspråkighet i olika förskolor? 
- Hur inkluderar man flerspråkighet i den dagliga verksamheten? 
- Hur arbetar man för att främja barns språkutveckling? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Detta arbete är upplagt enligt följande upplägg. I kapitel två presenteras tidigare forskning 
kring det valda området. Här behandlas även begrepp som förekommer i arbetet och är 
relevanta. 

I kapitel tre beskrivs vilken datainsamlingsmetod som använts för att samla in aktuell 
empiri. Här beskrivs tillvägagångssättet för urvalet, genomförande, etiska principer som 
beaktats samt hur vi arbetat kring reabilitet och validitet. 

Därefter följer kapitel 4. Här presenteras resultatet fördelat under titlarna Syn på barns 
språk, Syn på föräldrasamverkan och Syn på att stödja flerspråkighet.  

Kapitel fem, analysdelen, utgår från de tidigare presenterade teoretiska perspektiven i 
samband med resultatet från den insamlade empirin. Här lyfts även forskningsfrågor och 
syfte i relationen till resultaten. Analyserna är indelade under rubrikerna, Omgivningens 
betydelse för språkutveckling, Föräldrar och samverkan i fokus samt Förskollärarnas syn 
på flerspråkighet. 

Resultatdiskussion och metoddiskussion presenteras i kapitel 6. Vi presenterar hur vår 
studie kan bidra till att förbättra förskolans verksamhet. Det presenteras även förslag till 
fortsatt forskningsområde samt en avslutande kommentarer kring arbetet. 

Därefter följer referensförteckning samt bifogade bilagor. 

2 Bakgrund, forskning och viktiga begrepp 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, denna presenteras under fyra 
underavsnitt. Därefter följer det teoretiska perspektivet och vad styrdokumenten säger 
kring flerspråkighet i förskolan. Avslutningsvis presenteras begrepp som är centrala 
och bärande för denna studie. 
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2.1.1 Synen på flerspråkighet – en tillbakablick 

Musk och Wedin (2010) beskriver att från tidigt 1800-tal till omkring 1960-talet var synen 
på flerspråkighet skillnaden markant jämfört med dagens nutid. Den kognitiva förmågan 
sågs som begränsad och påverkade huruvida man kunde vara flerspråkig eller inte. Det fanns 
en tanke om att, om man var flerspråkig med två språk tog det dubbelt så mycket plats i 
hjärnan, jämfört om man bara var en-språkig (Musk och Wedin, 2010). När man på 1960-
talet kunde se hur flerspråkighet kunde ha positiva effekter på människans kulturella 
identitet ändrades även hur man inkludera flerspråkighet i skola. Det är ungefär när  den 
utveckling och syn på flerspråkighet förändras som stöd för modersmål tar plats i skolans 
verksamheter (Musk & Wedin, 2010). 

De senaste 20 åren har det genomförts flera stora reformer när det gäller människor som 
kommer till Sverige och ska lära sig det nya språket. Det har visat sig att inte vara tillräckligt 
då människor idag som är högutbildade inte får den språkliga hjälp de behöver för att återgå 
till det yrken de är utbildade i (Lennartson-Hokkanen, 2016). Detta påverkar föräldrarna 
som sedan påverkar sina barn. Människor som kommer till Sverige som är högutbildade får 
oftast börja om från början, det är något som påverkar både de vuxna och i sin tur barnen 
(Lennartson-Hokkanen, 2016). Genom att lära sig det svenska språket och komma ut på 
praktikplatser i yrken där de inte har utbildning i leder till att de inte lär sig språket och blir 
ett halvdant arbete.  Lennartson-Hokkanen (2016) nämner att motivationen inte finns och 
leder till att dessa föräldrar endast får lågbetalda arbeten och långa dagar av arbete som i sin 
tur leder till att de inte får tiden att sitta med sina barn och lära dem språket, då de måste 
försörja familjen. På senare tid har språkverkstäder grundats för att ta tillvara på den 
kompetens som kommer ifrån utländska medborgare med svagheter i det svenska språket, 
det i ett led för att få dem yrkesverksamma igen (Lennartson-Hokkanen, 2016).  

I en jämförelse mellan Sverige och USA gällande inkludering av flerspråkiga och deras 
kompetenser, kan man se att USA kommit en god bit längre på vägen jämfört med Sverige. 
Det synliggörs att de sedan ett halvt sekel tillbaka lagts ner stora resurser för att ta vara på 
utländska medborgares kompetenser(Lennartson-Hokkanen, 2016). De vill att människor 
med annan språkutveckling ska bli yrkesverksamma så snabbt, som möjligt eftersom det ses 
ge en positiv utveckling på både modersmålet, andra-språket och yrket. En skillnad mellan 
de svenska och amerikanska språkverkstäderna är att man i Sverige använder engelska för 
att underlätta kommunikationen(Lennartson-Hokkanen, 2016). Det gör att svenskan 
påverkas eftersom det blir ytterligare ett språk som används och svenskan riskerar att hamna 
i bakvatten samt språkutvecklingen saktar av. Eftersom amerikansk-engelska är 
huvudspråket i USA lär de sig att kommunicera på landets språk direkt. De använder sig 
även att peer tutoring i den flerspråkiga utvecklingen. Språkinlärningen sker genom att man 
lär av någon som är mer kunnig och handleds av denne för att utveckla sitt språk 
(Lennartson-Hokkanen, 2016). 

 

 

2.2 Barns språkutveckling 

György-Ullholm (2010) beskriver barnets språkutveckling utifrån en gemensam syn som 
präglas av sociolingvistiken, socialpsykologin samt språkpsykologin. Språk och rutiner för 
språkbruk ses grundat i den sociala utvecklingen med omgivningen som barnet gör.  När 
barnet utsätts för de kulturella, sociala och språkliga normer som präglar barnets omgivning 



 4 

så tillämpar även barnet dessa regler och mönster (György-Ullholm, 2010). Språkets 
utveckling präglas därför av omgivningens syn på flerspråkighet och vad som ses vara 
typiskt.  György-Ullholm (2010) menar att det innebär att de sociala sammansättningar 
barnet växer upp i påverkar och skapar olika strukturer för dess språkbruk. Barnet lär sig 
även hur olika synsätt och principer ser olika ut beroende på språket. Det kan i sin tur 
påverka barnets syn på den egna identiteten, eftersom man kan tydliggöra olika 
förväntningar beroende på värderingar kopplat till varje specifikt språk (György – Ullholm, 
2010).  

Johanson och Arthur (2015) instämmer i delar av det perspektivet. De menar att utveckling 
av barns språk oavsett språkliga förutsättningar eller en/flerspråkighet  bör stödjas i en tidig 
ålder. Samverkan mellan förskolan och hemmet bildar en helhet och skapar en god grund 
för barns språkutveckling, vilket även resulterar i en positiv effekt på barnets fortsatta 
lärande (Johanson & Arthur, 2015). Strömqvist (2010) förklarar att barn utvecklar och 
tillämpar sitt språk i samspel och i utbyte med sin omgivning. Det innebär att språket 
grundar sig i ett sociokulturellt och kognitivt perspektiv , vilket György – Ullholm (2010) var 
inne på tidigare. Barnets språk påverkas av den språkliga omgivningen barnet växer upp i, 
där man redan i spädbarnsålder hör hur barnet tillämpar sig omgivningens språk 
(Strömqvist, 2010). Johanson och Arthur (2015) säger att en förskola i ett mångkulturellt 
område arbetar mer naturligt med flerspråkighet än en förskola som finns placerad i ett 
område som inte har samma mångkulturalitet. Det är även något som påverkar barnets 
språkutveckling. Det är dock viktigt att se språkutvecklingen som en öppen process, eftersom 
den är påverkbar (Strömqvist, 2010).  Han beskriver att om man utgår från att barns språk 
utvecklas i samband med omgivningen så är det fem begrepp som är betydande för just den 
utvecklingen. Dessa är omgivning, samspel, språk, utveckling och inlärning (Strömqvist, 
2010). 

Barnets språkutveckling innebär både att barnet utvecklar ordförståelse, 
meningsuppbyggnader och grammatisk förståelse. Men det innebär även att barnet måste 
kunna utveckla och vidareutveckla tidigare språklig kunskap (Strömqvist, 2010). För att 
skapa utvecklande lärandemiljöer för barns språkutveckling, bör man arbeta mot tydliga mål 
och vara konkret. Det innebär att arbeta utifrån ett meningsfullt lärande och hitta sätt att få 
språkutvecklingsarbetet lustfyllt och spännande för barnen (Johanson & Arthur, 2015). 
Barnets sätt att använda och utveckla sitt språk avspeglar sig i omgivningens attityd och 
förhållningssätt jämtemot språk (Kultti, 2009). Hon lyfter även att man kan se att barn som 
har barn med samma modersmål i sin förskolegrupp har lättare att tillämpa och lära ord på 
andra-språket eftersom de sinsemellan kan förstå och hjälpa varandra med det nya språket 
då de kan känna tillhörighet i modersmålet. Det gör att de tillsammans kan använda de olika 
språken i olika vardagliga miljöer (Kultti, 2009). Även Säljö (2011) beskriver att utveckling 
av den språkliga kompetensen främst sker i utbyte och samverkan med omgivningen. Det 
utifrån samhällets erfarenheter. 

2.3 Förskollärarens roll 

Johanson och Arthur (2015) kunde i sin studie se skillnader i hur man arbetade med 
språkutveckling i förskolan beroende på om man fått kompetensutveckling eller inte. De 
förskollärare som tagit del av kompetensutveckling kunde lättare visa på hur man arbetar 
för att stärka barn i deras språkutveckling och kände sig stärkta och trygga i sitt arbete. Detta 
tvärtemot de förskollärare som inte tagit del av någon kompetensutveckling. De kände 
istället en osäkerhet och otrygghet i sitt språkutvecklingsarbete, vilket gjorde att barnen i sin 
tur påverkades och man kunde se att barnen inte hade en lika trygg språkgrund. 
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Förskollärarens trygghet i sin professionella yrkesroll påverkar därför barnens 
förutsättningar i deras språkutveckling. Är förskolläraren osäker/otrygg i sin roll i 
språkutveckling påverkar det även barnets språk (Johanson & Arthur, 2015). Förskollärare 
som känner trygghet i sin arbetsroll och med kompetensutveckling i ryggen har andra 
möjligheter att skapa goda lärsituationer för språkutveckling. Att ha vilja att lära sig mer, en 
tro på sig själv och vara nyfiken i sin arbetsroll påverkar därför förutsättningarna för barnens 
språkutveckling i förskolan (Johanson & Arthur, 2015).   

Att ta vara på mångfalden i barns kompetenser att kommunicera, och deras behov av  att 
utveckla sina språk och identiteter, hör samman med lärares strävan efter att inta 
barnperspektiv och barns perspektiv (Kultti, 2009 s 236) 

Förskollärarens attityd och förhållningssätt blir därför av betydelse för hur man stöttar barn 
i deras identitets - och språkkunnande. Genom att man reflekterar och är aktiv i rollen som 
förskollärare så kan man skapa förutsättningar för barns lärande men utifrån barnens egna 
språkförutsättningar (Angerfelt och Heidari, 2016). Det skapar även förutsättningar att 
använda olika material och arbetssätt för att stötta barnen i deras språkutveckling, där 
exempelvis litteratur kan bidra till att inkludera flerspråkiga barn (Angerfelt & Heidari, 
2016). Att arbeta utifrån barns olika förutsättningar kan även omfatta att inkludera 
teckenspråk i verksamheten. Whorrall och Cabell (2015) beskriver att barn som inte får 
möjlighet eller stöd i sin språkutveckling inte utvecklar en lika rik och bred språkgrund att 
stå på, vilket även Johanson och Arthur (2015) förklarar problematiken kring. Samtal kring 
barns intressen, vardag och användning av frågor som kräver öppna svar är några verktyg 
för språklig utveckling. I dessa samtal och situationer är det även viktigt att reflektera kring 
vilka ord man erbjuder och lär barnen i olika situationer. Att man som förskollärare vågar 
använda sig av bred vokabulär och ge barnen ord som de kanske inte mött förut och sätta in 
dem i ett sammanhang är också av betydelse. Det för att barnet ska kunna skapa ny kunskap 
och tillämpa sig (Whorrall & Cabell, 2015).  

Kvalitén på det man lär ut till barnen och syftet med det man lär ut påverkar barns lärande, 
både det som sker i nuet och i det livslånga lärandet (Whorrall & Cabell, 2015). Att man 
arbetar utifrån ett medvetet och fokuserat förhållningssätt lyfts som viktigt, där man i 
förskolans vardag hela tiden har möjlighet till att i vardagssituationer skapa stunder för 
språkutveckling (Whorrall & Cabell, 2015). Motivationen från förskolläraren bidrar till hur 
barnet tar till sig språket och tillägnar sig det. Studier visar på att motivationen är dynamisk 
och att den påverkar språkutvecklingen på flera sätt. Barn har oerhört lätt att ta till sig ett 
nytt språk med rätt motivation och det är där förskolläraren kommer in i bilden. Det för att 
ge barnen de rätta förutsättningarna, verktygen och motivationen till att kunna utveckla 
sitt/sina språk. Läsning av böcker, rim och ramsor, sånger och diskussion kring bilder som 
grundar sig på barnens intresse, är några exempel som ges på man skapar motivation för att 
lära sig språket och utveckla sitt språk (Thompson, 2009). 

2.4 Flerspråkighet 

Schwartz, Moin och Leikin (2011) beskriver att man kan se ett barn som flerspråkigt så fort 
barnet kan tillämpa ett språk utöver det egna modersmålet. Det innebär att barnet kan 
kommunicera, samtala och ha en grundläggande ordförståelse i språket för att kunna se att 
barnet kan tillämpa sig språket så att det kan räknas som flerspråkigt. Kultti (2013) menar 
att huvudfokus i förskolan borde vara barns språkutveckling. Det eftersom att flerspråkiga 
barn utvecklar språkkunskaper från tidig ålder. Barnets färdigheter och kunskaper utvecklas 
genom de miljöer de är i, och kommunikationen mellan förskollärare och barn ses som en 
viktig faktor för att främja möjligheter till lärande i förskolan. Att arbeta med sång för att 
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stödja språkutveckling beskrivs som ett lämpligt arbetssätt för att stödja barn i deras 
språkutveckling (Kultti, 2013). Skolverket (2010) lyfter som ett av strävansmålen att barnen 
med hjälp av musik och sång skall kunna uttrycka sig.  Undersökningar har visat att 
musikaliska spel, rim, ramsor och sång stödjer utvecklingen av viktiga språkkunskaper 
under spädbarns- och förskoleåren. Genom musiken kan yngre barn få en känsla av vad som 
händer i deras omgivning utan att barnen behöver förstå alla ord eller språk som används 
(Kultti, 2013). Hon beskriver att musik inte ses som en naturlig del för att främja barns 
språkutveckling av dagens förskollärare, där det förklaras som att musik inte ses som den 
lärande aktivitet det faktiskt är. Sång och musik kopplas till utveckling av språket redan i 
tidig ålder. Det påpekas att det finns en potentiell överlappning mellan ljuden och 
kategoriserade som tal och sång (Kultti, 2013). Att sjunga eller sång är en slags av 
kommunikation som blir ett sätt att producera och ge meddelanden och ger ett alternativt 
sätt att förstå. Sångaktiviteter kan skapa en känsla av gemenskap och även stödja barns tal 
och språkutveckling. Det innebär att musik kan ses som en viktig del för att stödja 
flerspråkiga barns språkutveckling eftersom att musiken ses som ett universellt språk. Där 
man med hjälp av musik och sång på ett lustfyllt sätt kan mötas och lära av varandra, samt 
utbyta kunskaper med omgivningen och på så sätt tillämpa samt utveckla sin språkförståelse 
(Kultti, 2013).  

Kultti (2013) beskriver att barn med annat modersmål än svenska/tvåspråkiga ofta ses som 
en utmaning av de flesta förskollärare. På grund av förskollärarens inställning skapar de då 
egna hinder istället för att tänka hur man kan anpassa och utveckla verksamheten för att 
även nå dessa barn. Förskollärarens syn och attityd har ur den aspekten en stor betydelse 
när de arbetar med barn med annat modersmål än svenska (Kultti, 2013). Teckenspråk 
beskrivs som ett sätt att stödja flerspråkiga barn. Det beskrivs att vara av stor vikt att man 
talar mycket med barn som har ett annat modersmål än svenska och inte bara använda 
tecken. Detta gör att barnen lättare kan snappa upp ord och få en viss förståelse samt 
utveckla sitt ordförråd (Kultti, 2013). Det är inte endast förskollärare i verksamheten som 
skall tala med barnet med annat modersmål så mycket som möjligt, utan det är viktigt att 
barnet/en får leka med andra barn i verksamheten. I leken är det lättare för barnen att lära 
sig språket eftersom leken ger ett sammanhang och betydelse och är lättare för barnen att 
komma ihåg istället för att sitta ned och repetera bilder (Kultti, 2013). 

Toumpaniari, Loyens, Mavilidi och Paas (2015) beskriver att barn som lär sig ett nytt språk 
utöver sitt modersmål tillämpar det nya språket främst genom fysisk aktivitet och lekar. 
Detta arbetssätt gjorde att man kunde se att barn redan i tidig ålder kunde tillämpa ett nytt 
språk. Genom att arbeta utifrån ett arbetssätt som innebar fysisk aktivitet så kunde man 
tydliggöra fördelar inte bara ur en språkutvecklings-synsätt, utan även konstatera att barnen 
fick hälsofördelar. Genom att interagera lärandemål med fysiska aktiviteter väcker man 
motivationen hos barnen och lärandet av ett nytt språk blir meningsfullt (Toumpaniari m.fl., 
2015). Det finns vissa svårigheter med detta arbetssätt. Med dagens stora barngrupper kan 
det bli svårt att synliggöra alla barn, särskilt beträffande fysiska aktiviteter. Det innebär att 
även om det finns många vinster med detta arbetssätt så krävs det att man fortfarande kan 
stötta och synliggöra barn med språksvårigheter (Toumpaniari m.fl., 2015).  

2.5 Samverkan med hemmet 

Schwartz, Moin & Leikin (2011) beskriver i sin studie hur ryska föräldrar i andra länder har 
en vilja och önskan att barnet ska få möjlighet att utveckla sitt hemspråk. Forskning visar på 
att det beror på en önskan att barnet ska få ta del av det språkliga arvet, men att även andra 
faktorer såsom politiska värderingar, kulturella förutsättningar och så vidare. Det finns dock 
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inget som visar på att föräldrar med annan språklig bakgrund medvetet väljer förskolor där 
man arbetar med flerspråkighet, utan där spelar andra faktorer in i istället (Schwartz, Moin 
& Leikin, 2011). I studien kunde man se att relationen mellan hem och förskola spelade roll 
för hur barnet kunde relatera och ta till sig språket. Genom samverkan mellan de olika 
delarna av barnets vardag skapades förutsättningar för barnet att prova den nya kunskapen 
barnet tillämpat. När det kunde ske i olika vardagsmiljöer och vardagssituationer kunde 
barnet bemästra den nya kunskapen och göra den till sin. Arbetssättet med att arbeta aktivt 
och nära med hemmet kräver dock att både föräldrar och hemmet är ömsesidigt engagerade 
och delaktiga (Schwartz, Moin & Leikin, 2011).   

Författarna lyfter även att de föräldrar som är mer aktiva i arbetet med flerspråkighet själva 
i större utsträckning har kontakt med hemspråket och har en nära relation själv till språket, 
det i jämförelse med andra flerspråkiga föräldrar som inte är lika drivande i att barnet ska få 
möjlighet att utveckla sitt hemspråk. Oavsett hur delaktiga föräldrarna var i utvecklingen av 
språket, så lyfts vikten av att barnen får möjlighet att möta språken i tidig ålder. Ju tidigare 
barnet får möta språket desto bättre möjligheter till att utveckla ett brett flerspråkigt 
ordförråd. Marjanovic-Umek, Kranjc, Fekonja och Bajc (2006) är inne på samma 
resonemang. De beskriver hur kvalitén på förskolan och hemmets miljö påverkar barnets 
lärande och hur föräldrarnas förutsättningar gällande utbildning är något som anses vara en 
faktor som kan påverka hur barnet använder och utvecklar sitt språk. Förskolor av hög 
kvalitet har en god inverkan på barns utveckling av språket där barnet inte har samma 
språkliga förutsättningar hemma. Det beskrivs att föräldrar med lägre utbildningsnivå har 
svagare språkkunskaper jämfört med föräldrar som är högutbildade, där man även kan se 
starkare och bredare språkkunskaper (Marjanovic-Umek m.fl. 2006).  

Barn som växer upp i hemmiljö med svagare förutsättningar för språkutveckling tenderar 
att vara i större behov av vistas på en förskola av hög kvalité. Det kan möta upp behovet av 
den språkliga utvecklingen som inte kan tillgodoses i andra delar av barnets vardag 
(Marjanovic-Umek m.fl., 2006). Det finns även indikationer på att vårdnadshavare som är 
högt utbildade är mer intresserade i valet av förskola, där man tenderar att välja ut förskolor 
av hög kvalitet. Vårdnadshavare som är lågt utbildade visar även de på en medvetenhet i val 
av förskola, men inte i samma utsträckning (Marjanovic-Umek m.fl., 2006). Det är även 
något som visar sig i samverkan mellan hem och förskola, där vårdnadshavare med lägre 
utbildning inte är lika delaktiga i förskolans arbete och i samverkan med förskolan  
(Marjanovic-Umek m.fl., 2006). Barnets språkliga utveckling kan då påverkas eftersom det 
inte skapar samma möjlighet att stötta barnet i deras flerspråkighet, mycket eftersom det 
inte finns samma önskan att arbeta kring det (Marjanovic-Umek m.fl. 2006). Något att ha i 
åtanke är att även om förskolor av högre kvalitet har positiv påverkan på den språkliga 
utvecklingen hos barn med lägre förutsättningar för utveckling av språket, så är effekten för 
barn med bättre förutsättningar för språkutveckling densamma. Miljön har en stor betydelse 
för språkutvecklingen, men det ligger ett större ansvar på den kvalité av lärande 
förskolläraren förmedlar (Marjanovic-Umek m.fl., 2006). Samt att det finns en vilja att 
interagera vårdnadshavarna i verksamheten oavsett deras språkliga förutsättningar och 
erfarenheter (Marjanovic-Umek m.fl. 2006).  

 

2.6 Styrdokument 

Skolverket (2010) beskriver i läroplanen för förskolan att vuxnas agerande och 
förhållningssätt påverkar barns sätt att vara och agera, de tillämpar även de normer och 
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värderingar som präglar omgivningen de vistas i. Personal på förskolan agerar ur den 
synpunkten förebilder för hur man agerar som en demokratisk medborgare. Barnen ska få 
möta och erbjudas verktyg till att skapa förståelse för ett mångkulturellt samhälle, då man i 
förskolan ska sträva efter att lägga en grund för förståelse och respekt för varje människa 
oavsett bakgrund (Skolverket, 2010).  

Varje barn ska mötas utifrån sina kunskaper och förutsättningar tillsammans i samverkan 
med hemmet, det oavsett vilka svårigheter eller bakgrund barnet har. Förskolan ska sträva 
efter att varje barn känner sig inkluderat och delaktigt i gruppen, kunna vara med och 
påverka samt känna trygghet i att göra sin röst hörd (Skolverket, 2010). Barnet ska utifrån 
det även ha möjlighet att utveckla och känna sig trygg i sin identitet, vilket omfattar sitt 
språk, kulturell bakgrund och andra förutsättningar som är en del av barnets vardag och 
identitetsskapande. Miljön i förskolan ska stimulera till att barnet utvecklar sin 
kommunikativa kompetens. För att möta barnen och deras perspektiv bör man sträva efter 
att samspela med barnen, där lärandet sker tillsammans på ett meningsfullt sätt. Både 
barngruppen och de vuxna är en aktiv del av barnets lärande. I en del av barnets 
identitetsskapande ses språk och lärande som en viktig del (Skolverket, 2010). Därför finns 
det tydligt beskrivet hur språkutveckling ska vara en naturlig del av förskolans vardag och 
att man som förskollärare aktivt arbetar med denna. Barn med annat modersmål ska även 
erbjudas möjligheter att utveckla både det svenska språket samt sitt modersmål i förskolan.  

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan 
ska lägga stor v ikt v id att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 
barnets ny fikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som 
utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 
inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat 
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det sve nska språket och sitt modersmål 

(Skolverket, 2010, s7).  

I allmänna råd för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det att barnet utvecklar sin språkliga 
kompetens i samspel med vuxna och barn i sin omgivning. Stora barngrupper kan här ha en 
negativ påverkan då samtal mellan barnet och dess omgivning blir svårare att genomföra, 
vilket kan leda till att envägskommunikation blir vanligast förekommande. Ur den aspekten 
lyfter de därför att mindre grupper är att föredra för att kunna erbjuda barn med svårigheter, 
samt barn med annat modersmål, mindre grupper och mer personal (Skolverket, 2016). 
Vidare beskrivs det hur modersmålet utvecklas mest i den dagliga förskolvardagen, det i 
samspel med barn och vuxna. Vuxna i verksamheten ses som en viktig del i 
språkutvecklingen, där man kan ge uppmuntran och stöd till att använda och utforska sitt 
modersmål samt svenska genom att skapa möjligheter och situationer i vardagen där barnet 
kan utöva både svenska och sitt modersmål (Skolverket, 2016). Personalens attityd och 
förhållningssätt ses som en central del i barnets flerspråkiga utveckling. Det egna 
förhållningssättet, nyfikenhet och vilja att lära om barnets språk är faktorer som påverkar 
språklig utveckling. Att barnen får utveckla god relationer och känna sig som en resurs till 
gruppen, är viktigt för barnets egen självkänsla och identitetsutveckling samt språkliga 
utveckling. Därför ses kontinuitet som en viktig del för att barnet få känna trygghet och skapa 
goda relationer med sin omgivning (Skolverket, 2016).  

Verksamheten ska utgå från barnets behov och förutsättningar, verksamheten ska därför 
vara anpassad utifrån barngruppens behov. I läroplanen för förskolan beskriver man även 
fortsatt vikten av samverkan med hemmet.  För att kunna skapa de mest fördelaktiga 
situationerna för barnet att utvecklas och lära, ska man sträva efter en god relation mellan 
förskolan och hemmet. Man ska arbeta för en förtroendefull relation och föräldrarna ska 
känna att de kan vara med och påverka verksamheten i den mån det går (Skolverket, 2010). 
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2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete grundar sig Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv. Det sociokulturella perspektivet grundar sig på en process av lärandet. Processen 
sker både inom människan samtidigt som den sker i samspel med människans omgivning 
(Säljö, 2011). Barnets utvecklingsprocess ses som en biologisk process, vilket innebär att 
barns uppväxt påverkas av omgivningen i sin utveckling. Det som dock lyfts fram som en 
viktig punkt är att i samband med att barn börjar utveckla sin kommunikativa kompetens 
börjar även sociokulturella faktorer spela in på den språkliga utvecklingen (Säljö, 2011). 
Språket ses därför som en viktig del av det sociokulturella perspektivet eftersom språket är 
en viktig del av barnets vardag. Det sociokulturella perspektivet innebär att man lär och 
utvecklas utifrån den kontext man möter. De språkliga kunskaper, kommunikation, sociala 
samspel och handlande ett barn utvecklar och skapar grundar sig på både egen kunskap i 
samspel med den kulturella omgivning man växer upp i. I det sociokulturella perspektivet 
anpassas lärandet utifrån barnets kunskapsnivå där man som pedagog utmanar barnet 
utifrån hens förutsättningar (Säljö, 2011). Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker 
således utifrån en syn där barnet utvecklas främst när lärandets grundar sig på varje individs 
respektive kunskapsnivå, vilket gör att lärandet blir förståeligt och mer greppbart för barnet. 
Språk som mederiande verktyg används som för att kunna tänka, tala och finnas till, det kan 
jämföras med en spik och en hammare. En spik behöver ett medierande verktyg hammaren 
för att hjälpa till. På samma sätt är språket ett medierande verktyg för människan och en 
viktig del av det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011). 

2.7 Begrepp 

Under följande avsnitt presenteras begrepp som är centrala och bärande för denna 
studie.  

2.7.1 Flerspråkighet 

I denna studie nämner vi återkommande begreppet flerspråkighet. Kan även benämnas som 
tvåspråkighet. Begreppet flerspråkighet beskriver en människa som kan hantera och 
kommunicera två språk lika bra som enspråkig behärskar och kommunicerar med ett språk 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

2.7.2 Inkludering 

Inkludering handlar om att få vara del av en gemenskap och bidra till gemenskapen oavsett 
bakgrund eller förutsättningar samt om att få känna sig behövd och delaktig 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

3 Metod 

Under detta avsnitt presenterar vi val av datainsamlingsmetod, urvalsprocess, 
genomförande, etiska principer samt reliabilitet och validitet för arbetet. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer som ett 
sätt för att samla in aktuell data. Den semi-strukturerade intervjuns struktur är 
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uppbyggd på ett liknande sätt som en strukturerad intervju, men där den semi-
strukturerade intervjun erbjuder att ställa uppföljningsfrågor som är relevanta för 
studien (Bryman, 2011). Detta skapar möjligheter för oss att kunna skapa ett större 
underlag för vårt arbete. Det på grund av friheten i att kunna ställa uppföljningsfrågor 
utöver den redan förutbestämda intervjuguiden (se bilaga 2). 

Semi-strukturerade intervjuer ses som en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver 
hur den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att synliggöra och förtydliga 
deltagarens perspektiv, därvid blir dessa perspektiv utgångspunkten för intervjuerna. 
Utifrån detta så kunde vi genom analysprocessen se vilka begrepp och ord som var 
viktiga utifrån de deltagandes perspektiv och sedan sätta det i relation till tidigare 
forskning. 

3.2 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Det för att kunna 
intervjua personer som är relevanta för vår undersökning. I det målinriktade urvalet har vi 
valt att kontakta förskolor som är kända för oss tidigare genom verksamhetsförlagda 
utbildningar. I intervjuerna har vi valt att tillfråga åtta förskollärare som har erfarenhet av 
språkutvecklingsarbete. Däremot skiljer sig erfarenheten av arbete med flerspråkighet, 
vilket vi ansåg vara en relevant aspekt för undersökningen. Vi att ställa frågan tidigt till 
personer som vi i förväg kände till men inte hade en personlig relation till, detta för att kunna 
vara mer effektiva när genomförandet av intervjuerna skulle ske samtidigt som att 
intervjuerna inte skulle påverkas av personliga relationer. Båda förskolorna är kommunala, 
men finns tillgängliga i olika delar av staden. Barngrupperna och förutsättningarna i 
verksamheterna ser därför olika ut, vilket skapade en möjlighet att få en insyn hur man 
arbetar kring det valda forskningsområdet på två olika förskolor inom samma kommun. 
Informanterna var fördelade på fyra, på respektive förskola, där de jobbade på olika 
avdelningar vilket också kunde ge en varierad syn. 

Nedan följer en kort beskrivning av respondenterna, alla namn är fingerade med 
hänsyn till de etiska principerna. 

Namn Ålder på barngrupp Flerspråkiga barn i 
barngrupp 

Emma 1-3 år ja 

Karl 4-5år Ja 

Maria 4-5år Ja 

Anna 4-5år Ja 

Sofie 4-5 år Ja 

Nina 1-3år Ja 

Hanne 4-5 år Ja 

Ditte 1-3 år  Ja 
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3.3 Genomförande 

Vi började med att fråga de tilltänkta informanterna om deltagande i undersökningen, 
vilket skedde via telefon eller direktkontakt. Därefter förmedlades missivbrevet till 
respondenterna (bilaga 1). Informanterna informerades där kring det aktuella 
forskningsområdet samt kring de etiska principerna. Inför genomförandet av intervjun 
skapades en intervjuguide (bilaga 2) utifrån den tidigare forskning på området som vi 
tagit del av. Utformningen av intervjuguiden är det som skapar möjligheterna för att 
synliggöra informanternas perspektiv (Bryman, 2011). Intervjuerna genomfördes en 
och en, då vi valde att dela upp oss och intervjua fyra förskollärare var. Detta grundade 
sig på att spara in tid och vara mer effektiva. Valet av miljön för intervjuerna var utvalt 
i förväg, detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Längden på 
intervjuerna var cirka 3o minuter och alla intervjuer spelades in med hjälp av 
ljudinspelare på telefon. På så sätt kunde vi få med allt som sades under intervjun samt 
att man kunde vara mer aktiv med uppföljningsfrågor utöver den valda intervjuguiden 
(bilaga 2). Vi hade även valt att endast informera kring undersökningsområdet via 
missivbrevet och inte presenterat vår intervjuguide före genomförandet. Valet 
grundade sig i att de inte i förväg skulle kunna memorerar svar, utan att få svar grundat 
på deras tankar som de fick när de presenterades för frågorna första gången. 

Intervjuguiden utformades utifrån vad vi funnit kring tidigare forskning, litteratur och 
artiklar. Databaser vi använde oss av i sökande av relevant forskning var ERIC, 
SwePub, Google Schoolar samt DiVA-portalen. Sökord vi använde oss för att nämna 
några var preschool, language development, språkutveckling, flerspråkighet m.fl. 
Sökningen resulterade i ett väldigt stort urval vilket gjorde att vi fick förfina sökningen 
och sökorden. Genom att kombinera sökord som multilingual, children, preeschool 
teacher kunde vi finna relevanta artiklar och forskning som var intressant att lyfta och 
ta med i vårt arbete. Denna mera förfinade sökningen innebar därför att vi kunde få 
fram forskning som kunde vara intressanta utifrån det valda syftet och 
forskningsområdet. 

Efter genomförandet av intervjuer föll valet på att transkribera de intervjuerna som 
respektive person gjort. På så sätt blev det inte samma tidsåtgång som det blivit om vi 
transkriberat intervjuerna tillsammans. Det ansågs som ett effektivare arbetssätt. När 
transkribering var genomförd möttes vi upp för att sortera och kategorisera empirin 
för att synliggöra centrala begrepp och mönster. 

3.3.1 Analysmetod och bearbetning 

Vi transkriberade de intervjuer vi genomfört själva. Transkribering av intervjuerna 
kräver en del i tidsåtgång, men skapar en mer trovärdig och sann bild av intervjun 
(Bjorndal, 2005). Intervjuerna fick därför mer djup och blev mer konkreta. Därefter 
såg vi tillsammans igenom empirin och delade upp resultatet under olika kategorier 
som kunde synliggöras, vilka även var kopplade till undersökningens valda 
forskningsområde. Därefter utifrån de resultat och begrepp vi kunde synliggöra 
analyserade vi kring området utifrån tidigare forskning med utgångspunkt i vårt syfte 
och forskningsfrågor. 
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3.4 Etiska principer 

Bryman (2011) lyfter hur man i sin roll som forskare ska förhålla sig till de etiska principer 
som Vetenskapsrådet framtagit för att säkerställa informantens integritet under deltagande 
i forskning. Vetenskapsrådet (2011) beskriver i God forskningsed dessa fyra etiska principer.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna styr över sitt deltagande. Informanterna i vår 
undersökning informerades om detta i samband med intervjun. De informerades även om 
att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och kommer inte att delges till andra, vilket de 
beskriver i konfidentialitetskravet.  Det innebär att förskolornas och personernas namn 
fingeras i studien samt att det inspelade materialet förvaras ifrån obehöriga och endast 
behandlas av oss. Efter avslutad studie förstörs allt insamlat material.  

I missivbrevet (bilaga 1) informerar vi även våra informanter om att materialet som samlas 
in endast kommer användas i forskningssyfte. Respondenterna informeras även om att den 
färdiga studien kommer att läggas ut på databasen DIVA samt att kurskollegor och lärare på 
högskolan kommer ta del av det slutresultatet. Detta är en del av nyttjandekravet. 

Den sista principen är informationskravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska 
vara informerade om syftet med studien samt vad deras medverkan innebär.  De ska även 
bli informerade om att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan i studien. I missivbrevet 
informerades detta till deltagande respondenter. 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Tivenius (2015) belyser vikten av att reflektera och diskutera kring hur den egna studien är 
giltig och tillförlitlig (reabilitet och validiteten i arbetet). Det innebär att valet av 
vetenskapliga metoder sker utifrån det valda syftet och aktuella forskningsfrågor. Vi har 
utifrån det valt att utgå från semi-strukturerad intervjuer (Bryman, 2011). Semi-
strukturerade intervjuer skapar möjligheter för den intervjuade genom större valmöjligheter 
och utrymme för den intervjuade att fördjupa sina tankar om resonemang. Eftersom att 
intervjuerna även spelades in kunde man säkerställa genom transkribering av materialet att 
det bara var respondenternas tankar och åsikter som lyftes fram. Inspelningen och 
transkriberingen styrker reliabiliteten i denna studie.  

Då arbetets reliabilitet och validitet ska vila på arbetets vetenskapliga grund så är en 
kvalitativ utgångspunkt utmärkande för denna studie. Detta genom att en kvalitativ studie 
grundar sig i objektivitet (Bryman, 2011). Genom de kvalitativa intervjuerna och 
inspelningen kunde vi säkerhetsställa att det blev objektiva svar. Det innebar att vi kunde 
stärka reliabiliteten och validiteten av vårt arbete.  Resultatet av studien visade på att den 
kvalitativa utgångspunkten gav oss i objektiva svar, men att svaren inte gav de fördjupade 
resonemang som kvalitativa intervjuer kan ge vilket Bryman (2011) beskriver som fördelar 
med kvalitativa intervjuer. För att stärka reliabiliteten och validiteten kunde ytterligare en 
reflektion kring intervjuguiden och frågeställningarna för att utröna ytterligare resonemang. 
Samtidigt anser vi att även om förskollärarna svarar väldigt likt och tillrättalagt, är det ändå 
deras egna tankar och resonemang vilket gör att studiens reliabilitet och validitet ändå är 
stärkt. Bryman (2011) förklarar som tidigare nämnt att arbetet ska vila på vetenskaplig grund 
för att stärka reliabiliteten och validiteten, detta är något som vi stärkt utifrån valet av metod 
i urvals-, genomförande- och analysprocessen. 
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4 Resultat 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av vår empiri. Empirin har kategoriserats utifrån 
de kategorier och begrepp vi kunde synliggöra under analysen av den insamlade datan. 
Namnen på deltagarna har blivit fingerade. Sist under detta avsnitt presenteras en 
övergripande resultatsammanfattning. 

4.1 Syn på barns språk 

4.1.1 Språkstimulerande verktyg och förhållningssätt 

Flera av respondenterna beskriver hur språket finns med barnen redan från mammas mage. 
Förskolläraren Emma beskriver hur föräldrarna stimulerar språket genom att prata och 
sjunga för magen, där barnet får möta språket för första gången. Att redan från 
spädbarnsålder prata, sjunga och kommunicera med sitt barn gör att man kan stimulera och 
kan stötta barnen i deras språkutveckling. 

Man pratar my cket med sina barn, sjunger för dem och grunden läggs väldigt tidigt. Det märks 
ty dligt på de barn vars föräldrar som läser, pratar och kommunicerar my cket med barnen -
Emma 

Emma berättar hur de på förskolan arbetar för att stödja barnen i deras språkutveckling 
genom att erbjuda olika språkstimulerande material. De använder bilder och samtalar 
mycket med barnen, vilket hon förklarar är viktigt att göra med alla barn oavsett 
språkbakgrund. Att fråga saker och låta barnet komma till tals utan krav på prestation, där 
man även kan uppmuntra barnet i sin flerspråkighet beskrivs som viktigt. Förskolläraren 
Ditte tänker på liknande sätt och beskriver att allt barn gör som inkluderar språk är en del 
utav deras språkliga utveckling. Samtal och kommunikation med barn utifrån deras 
förutsättningar och anpassning av omgivningen utifrån deras förutsättningar anses skapa 
förutsättningar att stötta alla barn, oavsett om de är en-språkiga eller flerspråkiga vilket även 
Anna förklarar. De barn som har det svårt med språket eller är starkare i sitt modersmål kan 
stöttas genom att använda teckenspråk som stöd och ges som exempel av flera av 
förskollärarna.  Nina beskriver hur hon försöker arbeta utifrån varje barns förutsättningar, 
där hon utmanar barnen med att ge dem ord som de inte mött förut och att hela tiden skapa 
tillfällen för barnen att komma till tals. Hon försöker hitta situationer och stunder i vardagen 
där barnen har möjlighet att använda orden för att skapa en förståelse för orden och dess 
innebörd. Att föra samtal och lyssna till barnen är en viktig del för deras språkutveckling, 
oavsett om de är en- eller flerspråkiga. Nina menar att en tyngdpunkt i barnens 
språkutveckling är att man som förskollärare ser språket som en helhet.  

Sen är språket mer än bara talet, det finns ju kroppsspråket, ansiktsuttryck och  röstläge som jag 
använder, alltså ett nyanserat språk – Nina 

4.1.2 Arbete utifrån den proximala utvecklingszonen 

Karl beskriver samma tankar, att språket handlar om många dimensioner. Enligt honom och 
två andra av de intervjuade är de andra dimensionerna av språk, rörelse, gester, tal och 
mimik. Karl säger att språkutveckling handlar om en människas identitet och självkänsla. 
Det beskrivs hur barn som är lite äldre och kommit en bit i sin språkutveckling, kräver ett 
ännu bredare spektrum av kunskap eftersom man då får arbeta med språkutveckling på ett 
djupare och mer förfinat plan. Det finns fler nyanser av språket och Karl beskriver att de 
arbetar mer med ordförståelse och innehållet av olika begrepp med de äldre barnen. 
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Högläsning med de äldre barnen skapar stunder där man kan använda sig av reflekterande 
läsning, vad innebörden är av det vi läser, vad det har för betydelse och så vidare. 
Högläsningen kan tydliggöra barns respektive språkkunskaper och innebörden av dessa för 
barnen. Karl förklarar att utifrån stöttning av barn i sin språkutveckling bör ske utifrån det 
man kan synliggöra vara viktigt och behövs stöttas extra hos varje barn.  

Det upplevs som en svårighet att arbeta med språkutveckling är att lägga sig på en 
språklignivå som barnet förstår. Karl beskriver att barn som är flerspråkiga kan vara svåra 
att fånga upp, därför är det bra att dela upp gruppen i mindre smågrupper utifrån vilken 
språklig nivå de befinner sig på. Han berättar att de försöker arbeta utifrån den proximala 
utvecklingszonen, så att lärandet kan bli mer lustfyllt och att man lär av varandra. En 
svårighet med detta är att stora barngrupper och lite personal gör att den möjligheten inte 
alltid finns. Barngrupper med barn i behov av extra stöd är även exempel på en faktor som 
kan göra det svårt med språkutvecklingsarbetet vilket flera av förskollärarna är enade om. 
Karl beskriver att de har barn som de upplever att de inte riktigt förstår språket. Man arbetar 
då med att betona språket, vara tydlig och även förtydliga med hjälp av kroppsspråket. Karl 
beskriver att det i förskolan handlar främst att ta tillvara på varandras kompetenser och att 
utifrån det skapa en miljö som stimulerar barns olika språk. Att inte vara rädd att finna 
trygghet hos varandra. 

Vi har barn som v i tror inte förstår oss riktigt. Då är det att man pratar ty dligt och visar vad man 

ska göra. Nu ska v i gå in till samlingen och v isar mot samlingsrummet. Att dom inte bara får höra 
ordet utan också få se v isuellt - Karl 

Det är viktigt att alla får känna att de tillhör gruppen och kan bidra, oavsett vilket språk de 
har. Har man barn med modersmål än svenska gäller det att man är ännu mer närvarande 
som pedagog, att man ännu mer förklarar vad man gör och varför man gör det. Det är viktigt 
att man hela tiden kommunicerar med barnet. 

Det ska vara ungefär som man är ett radioreferat på en fotbollsmatch – Karl 

4.1.3 Indelning i mindre grupper för att synliggöra språket 

Ditte anser precis som de andra förskollärarna att smågrupper gör att det är lättare att 
inkludera flerspråkiga barn eftersom det är lättare att se och möta varje individ i mindre 
grupper.  I verksamheten försöker de dela in grupperna utifrån liknande språkkunskaper 
och språkförutsättningar. Barnen beskrivs då att de lär av och med varandra, där de tar till 
vara på dem språkkompetenser som finns hos både barn och vuxna. Förskolläraren menar 
att man får arbeta utifrån de förutsättningar man har och som flera av de andra 
förskollärarna nämner, att ta tillvara på de resurser som finns, ett samtal med barnen kan 
erbjuda mer utveckling för språket än man tror. De smågrupperna blir då viktiga också för 
att ge varje barn möjlighet till att uttrycka sig enligt Anna vilket Maria instämmer i. Annars 
finns risken att barn med svenska som andra-språk och andra svårigheter med språket som 
behöver extra stöd och stöttning hamnar i skymundan och glöms bort i de stora barn 
grupperna. Hanne beskriver att omgivningen och området påverkar hur man arbetar med 
flerspråkighet.  Hon beskriver dock att alla barn ska få vara delaktiga och känna sig 
inkluderade oavsett språklig bakgrund eller språkliga förutsättningar. Att få vara med och 
bestämma och styra, att känna att man kan påverka sin vardag är viktigt för barnet. 

Arbetet med språkutveckling förklaras att kunna bli bortglömt även om det sägs att det finns 
där hela tiden. Maria förklarar att man måste försöka arbeta för att synliggöra lärandet för 
att fånga det. Reflektion kring hur man arbetar och varför man gör det ses som en viktig del 
i processen. Risker finnas annars kring att missa barn och inte kan stötta upp där det finns 
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behov av stöttande i språket. Arbetet beskrivs att det bör ske utifrån de förutsättningar man 
har och skapa möjligheter och aktiviter grundat på det. Förskolläraren Nina är inne på 
samma spår, hon menar att uppfinningsrikedom är vår bästa vän och att om man samverkar 
inom arbetslaget så är man på god väg att skapa förutsättningar för att skapa goda 
förutsättningar för att arbeta med flerspråkighet. Är man nyfiken och intresserad av vad barn 
vill säga och förmedla har man bara ett tillfälle att möta och ge stöd till barn i deras 
språkutveckling. Sofie lyfter att alla har samma rätt att göra sig hörda oavsett språkliga 
förutsättningar eller bakgrund. Alla barn ska känna sig delaktiga i gruppen oberoende på 
vilket språk man talar, det är först då man arbetar med inkludering av barn i ett 
språkutvecklingsarbete enligt två av förskollärarna. En närvarande pedagog ses som en 
viktig del för att stötta barnens språkutveckling och inkludera barn i verksamheten. Vad som 
de är övervägande eniga om är att dagens stora barngrupper och brist på personal skapar 
den svårighet att möta och främja varje barns språkliga utveckling, något som lyfts 
återkommande under intervjuerna. Samtidigt nämner flera av förskollärarna att man får 
arbeta utifrån de förutsättningar man har och göra så gott man kan. 

4.2 Syn på föräldrasamverkan och inkludering 

4.2.1 Föräldrar och kollegor som en resurs 

Emma nämner precis som tidigare att det är viktigt ta hjälp av föräldrarnas egna 
språkkompetenser, men även vikten av att ta upp frågor och funderingar kring barns 
språkutveckling på utvecklingssamtal. Hon förklarar att det är viktigt att man uppmuntrar 
barnet i sitt lärande av både modersmålet och sitt andra språk. Stöttning av barn kan ske i 
mötet med böcker på olika språk. Samt att med hjälp av böcker kan flerspråkighet bli en 
naturlig del av vardagen. 

Många ty cker kanske att nej nu bor v i i Sverige och då ska v i bara prata svenska. Men jag säger 
det, det är så v iktigt för språkstammen och barnets språkutveckling. Att man vågar använda 
språket så my cket man kan så att v i också kan stötta barnet i det, oavsett v ilket modersmål man 
har - Emma 

Emma upplever att föräldrarna finner glädje och trygghet i att barnet stöttas i sin 
flerspråkighet, samt visar mer intresse av delaktighet. Hon upplever stöd och engagemang 
från föräldrarna i arbetet med att aktivt med att stötta barn i deras utveckling av flera språk. 
Med barn som har ett annat modersmål än svenska är det viktigt att de känner sig 
inkluderade och delaktiga i verksamheten enligt tre av förskollärarna. Det beskrivs att man 
ute i verksamheten på en av förskolorna hur det arbetas med ordlistor. Ordlistorna består av 
vanliga ord man använder i vardagen, men beskrivna på både svenska och modersmålet. 
Förskolläraren förklarar att detta sätt inkluderar hemspråket på ett naturligt sätt i vardagen 
samtidigt som personalen får skapa kunskaper kring språket också. Föräldrarnas roll blir 
viktig enligt Emma, genom att inkludera och samverka med dem så kan förskollärarna få 
ytterligare i stöttning i barnets språkutveckling.  

Inkludering av alla barn ses som viktig och att alla barn erbjuds samma stimulering i 
språkutvecklingen. 

Just ordlistor. Vi lämnar hem till föräldrarna som har annat språk att skriva enkla ord, 
hälsningsfraser, frukter, smörgås, vatten – ja sådana vanliga uttryck. Det kan v i sedan använda 

för att stimulera barnens språkutveckling - Emma  

Anna menar att om man själv eller kollegor är flerspråkig eller har utökade språkkunskaper 
så har man ytterligare resurser till att inkludera flerspråkighet i verksamheten. Tidigare 
fanns det resurser att tillgå (exempelvis hemspråkslärare) men det är inget som finns att 
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längre vilket upplevs som negativt av några förskollärare då de inte kan ge samma stöttning.  
Utifrån den synpunkten är hälften eniga om att man istället får vara kreativ och ta tillvara 
på de kompetenser som finns att tillgå på en förskola i form av exempelvis kollegor och 
föräldrar. Goda relationer till föräldrarna skapar möjlighet till kunskap som kan glömmas 
bort, menar Anna. I en av verksamheterna arbetar de interkulturellt för att barn ska få möta 
olika språk, barnen får då möta olika språk och böcker. De samtalar kring hur man har det i 
olika länder och skillnader mellan hur man har det här och där. Här beskrivs det hur man 
även försöker inkludera föräldrar genom att berätta något om sitt hemland och sitt 
hemspråk.  

4.2.2 Omgivningens påverkan på språkutvecklingen 

Alla intervjuade förskollärare arbetar lite olika för att stärka modersmålet. Karl beskriver att 
de som har annat språk hemma inte stöttas i hemspråket i verksamheten utan att man mer 
arbetar för att stärka dem i det svenska språket. Området förskolan finns på har få 
flerspråkiga barn, vilket han tror är en faktor till varför de fokuserar mer på det svenska 
språket. Hanne nämner också omgivningen och områdets påverkan kring hur mycket man 
arbetar med flerspråkighet. I områden där barn som inte har svenska som modersmål och 
föräldrarna har svårigheter med svenska är det svårare med exempelvis bemötandet med 
föräldrarna och föräldrasamverkan, vilket flera av de intervjuade märker. Det skapar 
svårigheter med att kunna skapa goda språkutvecklingsmöjligheter. Kunde man förstå 
varandra bättre så kunde man bättre ta del av varandras språkkunskaper och skapa en bättre 
samverkan mellan hem och förskola förklarar Hanne. 

Sofie instämmer om en vardag där de möter föräldrar som inte kan svenska språket särskilt 
bra. Även hon beskriver det som en svårighet att ingen kan/har svaga kunskaper i språket, 
varken barnen eller föräldrarna. Det reflekteras om ännu en problematik, kring att både ha 
barn som har svårigheter med språket och har diagnoser. Det skapar funderingar och 
osäkerhet i verksamheten kring hur man ska prioritera tillväga gångsättet i verksamheten. 
Det upplevs även här på den aktuella förskola att föräldrarna inte visar något intresse, vilket 
upplevs påverka barnen och deras språkutveckling. 

 Våra barn är ju på så många olika nivåer och massa diagnoser så det blir jätte svårt att ge alla 
barn den indiv iduella hjälp och tiden de behöver – Sofie 

Föräldrasamverkan ses som en viktig del menar hon, men i det mångkulturella området där 
några av förskollärarna arbetar, så upplever de som tidigare nämnt att föräldrarna inte visar 
intresse av att vara delaktiga i förskolans verksamhet. De har försökt skapa samverkan 
mellan förskola och hem. Både genom att översätta saker till deras barn till och erbjuda 
samma material barnen är bekanta med till föräldrarna. Det upplevs att föräldrarna 
motvilligt deltar i verksamheten och när föräldrarna inte kan svenska blir det svårt att 
kommunicera vuxna sinsemellan (förskollärare till föräldrar). Det påverkar barnen eftersom 
att de lär av sin omgivning i sin språkutveckling, enligt Sofie. Hon upplever att den enda 
gången föräldrasamverkan verkligen fungerar är vid inskolningen av barnen, annars är det 
svårt att bygga samspel eller samverkan med hemmet. Sofie tror att mycket beror på att det 
är en kulturskillnad och att föräldrarna inte ser på förskolan som den är i dagens samhälle. 
Hanne upplever liknande problematik, där försöker man kommunicera via månadsblad men 
att föräldrarna många gånger låter dem hänga kvar och pedagogerna själva får kasta dem. 
Hon tror, precis som Sofie, att det beror på att det är mångkulturellt område och att man i 
andra kulturer inte har samma syn på förskola och skola som man har i Sverige.  

I intervjuerna förklarar flera av pedagogerna att de arbetar i ett mångkulturellt område och 
upplever samma problematik i försöken till föräldrasamverkan. Förskollärarna försöker 
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även göra de delaktiga i verksamheten för att kunna vara ett ytterligare stöd för barn med en 
flerspråkig vardag. Ditte beskriver att det är viktigt att vara nyfiken och ha en vilja till att 
samverka med föräldrarna, det är en viktig grund för god samverkan. Denna syn delas av 
flera av pedagogerna.  

4.3 Syn på att stödja flerspråkighet 

4.3.1 Litteratur för att stödja språk 

Förskollärarna beskriver språkutveckling som ett stort och omfattande område som 
innehåller hur man utvecklar förståelse om språkljud, begrepp, ordförståelse, gester uttryck 
och så vidare. Några av förskollärarna beskriver att språkutveckling handlar om att ge barn 
flera olika uttryckssätt.  För att stötta flerspråkiga barns språkutveckling så ges exempel på 
att arbeta med att läsa böcker som ett sätt att ge flerspråkiga barn ett bredare uttrycksätt. 
Böcker beskrivs erbjuda ett språkligt djup och barnen kan relatera på ett annat sätt beskriver 
Maria. Med hjälp av böckerna kan hon lyfta ord och begrepp på de olika språken. Att sedan 
koppla samman läsandet med bilder gör språkinlärningen lustfyllt och utmanande för 
barnen. Maria berättar att hon arbetat mycket kring skönlitteratur för att kunna möta 
flerspråkiga barn, främst utifrån att det går att arbeta så brett och ändå fördjupande med 
flerspråkigheten. Det nämns samtidigt att i förskolans vardag finns det mycket som erbjuder 
in till att arbeta med flerspråkighet, men att det viktigaste är att prata väldigt mycket med 
enligt flera av förskollärarna. Genom att benämna och bekräfta det man gör/sker så kan man 
hela tiden skapa ett möte med språket.  

En av förskollärarna säger även hur de genom litteratur kan arbeta med barns 
språkutveckling på ett naturligt och roligt sätt. Anna ger exempel på hur de har litteratur 
som en viktig del av verksamheten i arbetet för att stärka barnet i dess modersmål och andra 
språk. Samverkan med bibliotek ges som exempel hur de arbetar med litteratur på hennes 
förskola. Samarbetet med biblioteket skapar möjlighet att arbeta fördjupat med litteratur på 
förskolan, de går högläsning, bildsagor och andra aktiviteter som biblioteket erbjuder.  Det 
återkopplas även av Anna hur viktigt det är för att ge barnen möjlighet att vara med i valet 
av litteratur. Det beskrivs som ett enkelt sätt att göra lärandet meningsfullt eftersom barnen 
själva valt böckerna. Litteraturen beskrivs då blir ett viktigt verktyg i arbetet med 
flerspråkighet, vilket några av de andra förskollärarna delar sin syn på. Ordförståelsen 
upplevs fördjupas genom att samtala med barnen utifrån böckerna när de har något de kan 
relatera till. Hanne förklarar att de även försöker inkludera föräldrarna och uppmuntra dem 
till att läsa med barnen. Eftersom läsning bidrar till att utveckla barnens ordförråd men även 
att synliggöra sådant som man kan behöva arbeta kring och förstärka hos barnen är det något 
som de vill vara en naturlig del av verksamheten. 

Man får försöka arbeta så konkret som möjligt, typ lekar och försöka uppmuntra föräldrarna att 
läsa för deras barn för böcker kan göra så my cket! Då lär sig ju föräldrarna svenska samtidigt 
också! - Hanne 

4.3.2 Teckenspråk och IT för att stödja språket 

Ett annat arbetssätt som används ute i verksamheterna är teckenspråk. Arbetet med 
teckenspråk används som ett stöd för att förtydliga och understryka språket för barn som är 
svagare i sitt språk, något som samtliga respondenter beskriver. En av förskollärarna ger 
exempel på hur hon skulle vilja arbeta med en bok bestående av bilder samt QR-koder. 
Bokens bilder har en QR-kod kopplad till sig. Barnen och föräldrarna kan skanna koden och 
får höra hur ordet som beskriver bilden låter på deras språk. Hon beskriver att genom att 
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sätta upp QR-koder lite överallt i verksamheten så kan barnen själva utforska kring ord och 
begrepp på olika språk själva. Föräldrarna görs mer delaktiga genom att de kan lägga till 
egna ord och bilder och fylla på boken själva, då får barn och vuxna höra det på sitt 
modersmål och svenska. Detta hjälper även föräldrarna att förstå och relatera, speciellt 
föräldrar som har svårigheter med svenska enligt Sofie.  

Även Nina förklarar hur hon arbetar på ett liknande arbetssätt. Hon anser att arbetet med 
teckenspråk är ytterligare ett sätt för att förtydliga och understödja i språkinlärningen, vilket 
nämns som en resurs även för att kommunicera med föräldrar. Förskolan hon arbetar på 
strävar efter att alla ska få möjlighet att gå teckenspråks-utbildning för att kunna arbeta 
aktivt med detta. Fortbildning ses som ett viktigt stöd för många av de intervjuade. På flera 
av förskolorna arbetar de med bilder som verktyg för språkutveckling. Nina beskriver att 
bilder med ord på olika språk för kunna väva in olika hemspråk på ett naturligt sätt, vilket 
bjuder in till samverkan mellan hem och förskola.  Tydlighet och samverkan är viktigt vilket 
Ditte lyfter något som hon anser är viktigt att ta med sig i språkutvecklingsarbetet. 

Avslutningsvis framkommer det att språkutvecklingsarbetet kan bli lite bortglömt, även om 
det finns där hela tiden vilket Maria beskriver. Därför måste man själv reflektera över hur 
man arbetar och varför man gör det. Annars kan man missa barn och inte kan möta upp där 
det finns behov av stöttande i språket. Det krävs att man arbetar utifrån de förutsättningar 
man har och skapa möjligheter och aktiviter utifrån det. På avdelningar med få flerspråkiga 
barn beskrivs det just problematiken kring att uppmärksamma flerspråkighet eftersom det 
lätt hamnar i skymundan. Samtidigt beskrivs det hur man vill att flerspråkighet ska vara en 
mer integrerad del och att det är viktigt att dem får känna sig stolta över sitt språk och 
ursprung.  Dokumentation ges som ett exempel på ett verktyg som kan synliggöra hur man 
egentligen arbetar med språkutveckling. Samtidigt ses det som ett verktyg för att bjuda in 
föräldrar i språkutvecklingsarbetet och se hur de arbetar i verksamheten. 

5 Analys 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera analys av resultatet från den insamlade 
empirin. Syfte, forskningsfrågor och det teoretiska perspektivet kommer att återkopplas och 
refereras till under denna del. Analys kring metod kommer även genomföras under detta 
avsnitt. 

5.1 Omgivningens betydelse för språkutveckling 

Strömqvist (2011) beskriver som tidigare nämnts hur barnets språk utvecklas i 
samband/samspel med den omgivning de växer upp i. Hur omgivningens sociala, kulturella 
och traditionsbundna förutsättningar ser ut blir där av faktorer för hur barnet utvecklar sitt 
språk. Det är något som man kan koppla till det sociokulturella perspektivet, där barnet lär 
i samspel med sin omgivning och kunskap är något som man utvinner tillsammans med 
omgivningen (Säljö, 2011). I resultatet kan det utläsas av pedagogernas beskrivningar hur 
barnens språkutveckling börjar redan vid första kontakt med omvärlden. Omgivningen 
skickar intryck och språkliga information så fort barnet blir medvetet om dess omgivning. 
På förskolorna arbetar man för att främja barns språkutveckling genom att tidigt erbjuda 
olika språkliga material till barnen. Samtal och kommunikation lyfts som en viktig och 
central del för att främja språkutvecklingen, vilket några av pedagogerna lyfter fram i sina 
intervjuer.   
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Under intervjuerna lyftes språkutveckling som något praktiskt och som sker i samband med 
omgivningen. Där utveckling av språket sker genom att öka deras ordförråd och att benämna 
saker och ting, hjälpa barnen med ord, bokstäver, att läsa böcker för barnen. Arbetssättet 
som förskollärarna beskriver kräver att man som pedagog är aktiv och för en reflektion kring 
vad det är man vill utveckla. Om man som pedagog inte synliggöra vad man behöver stärka 
och utveckla är risken att syftet med språkutvecklingen faller bort. Omgivningens påverkan 
lyfts som betydande för hur man arbetar för att främja barns språkutveckling, vilket lägger 
stor vikt vid att barnet får möta miljöer som är formade utifrån barnens intressen. Johanson 
och Arthur (2015) lyfter detta och beskriver att man därför bör arbeta med tydliga mål och 
vara konkret med vad det är man vill utveckla. Mycket av det grundar sig i att arbeta utifrån 
ett lustfyllt lärande. Förskollärarna lyfter även det och man kan se hur de utgår mycket från 
deras förutsättningar för att skapa en språkmiljö som intresserar och gör dem nyfikna.  

I resultatet beskrivs det att den dagliga vardagen skapar förutsättningar för att främja den 
språkliga utvecklingen, där de genom samtal, lyhördhet till vad barnet kommunicerar och i 
språkliga situationer kan synliggöra barns olika språkliga förutsättningar. En viktig del för 
att främja barns språkutveckling i förskolan beskrivs i hur man utnyttjar den kompetens som 
finns omkring dem. Att dela in barngruppen i mindre smågrupper ses som ett sätt att ta del 
av omgivningens kompetenser. Gruppindelningen sker utifrån de olika språkliga 
förutsättningarna, där barn med liknande språkkunskap delas in i samma grupp.  I resultatet 
kan man utläsa att de arbetar utifrån den proximala utvecklingszonen. Den proximala 
utvecklingszonen gör att barnen kan lära i stöd av någon som är mer kunnig och kan ta del 
av dennes kunskap (Vygotskij, 1995). Kultti (2009) påpekar att barn som har stöd av andra 
barn med samma språk kan lättare utveckla sin ordförståelse och sitt språk. Detta eftersom 
att barnen tillsammans kan mötas i den proximala utvecklingszonen, där dem tillsammans 
kan utöva och prova sig fram med det nya språket i olika vardagsmiljöer. Det gäller 
detsamma för flerspråkiga barn, där processen blir densamma om dem erbjuds lärande 
tillsammans med barn på samma språkliga nivå.  

Skolverket (2016) beskriver dock att det finns svårigheter att  arbeta utifrån smågrupper med 
blicken på dagens stora barngrupper och bristande personaltäthet, där det finns risk för att 
kommunikationen och samtalet uteblir. Mindre grupper, mer personal ses som en viktig 
faktor för att kunna möta barns olika behov (Skolverket, 2016). I resultatet lyfts det även där 
kring svårigheter med stora barngrupper och hur de kan påverka förutsättningarna för hur 
man vill arbeta för att främja barns språkutveckling. Samtidigt tydliggörs det att 
utgångspunkten i verksamheten är förutsättningarna som finns i verksamheten just då och 
att man får skapa goda lär möjligheter utifrån det. Det är återkommande hur viktig 
omgivningen är för barnens språkutveckling, vilket Säljö (2011) beskriver. Den språkliga 
kompetensen ses som något som sker i samspel och samverkan med omgivningen. Denna 
syn grundar sig mycket i det sociokulturella perspektivet, vilket i resultatet ser att vara ett 
perspektiv som förekommer i de dagliga verksamheterna. 

5.2 Föräldrar och inkludering av flerspråkighet 

I resultatet kan man synliggöra olika strategier för att inkludera och främja flerspråkighet i 
verksamheten. Attityderna mot hur man arbetar skiljer sig även åt. På en av förskolorna 
arbetar man inte med att utveckla modersmålet, utan det ses viktigare att  stärka det svenska 
språket. Medan man kan se i resultatet hur andra förskollärare arbetar för att barn på andra 
erbjuds stöd utifrån deras förutsättningar och försöker inkludera flerspråkighet i 
verksamheten men på ett roligt och lustfyllt sätt för barnen. Skolverket (2010) betonar vikten 
av att barnet ska utveckla och känna trygghet i sitt identitetsskapande. Identiteten omfattas 
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av språk, kulturell bakgrund och andra vardagliga faktorer. Miljön i förskolan bör därför 
utformas på så sätt att den utformas efter barnens kommunikativa behov. Samspel och 
inkludering ses som en viktig del i den processen (Skolverket, 2010).  

I likhet med detta kan man i resultatet se att man i de dagliga verksamheterna aktivt arbetar 
för att inkludera flerspråkighet i verksamheten. Framförallt lyfts det av flera av 
förskollärarna en strävan att samverka med föräldrarna, vilka ses som ytterligare en resurs 
för att stödja barnets flerspråkighet. Det förklaras hur föräldrarnas språkkunskaper kan ses 
som en hjälp. Som ett exempel på hur man skapar föräldrasamverkan beskriver en 
förskollärarna hur föräldrarna får vara med och skriva ordlistor. Inkluderingen av 
flerspråkighet i verksamheten kan man där av se ske utifrån en samverkan med hemmet. 
Det beskrivs svårigheter kring det arbetssättet att inkludera flerspråkighet i verksamheten. 
Att arbeta aktivt och nära tillsammans med hemmet kräver att både förskolan och 
föräldrarna är lika engagerade och delaktiga i utbytet av kunskap (Schwartz, Moin & Leikin, 
2011).  

Faktorer som kan påverka hur aktiva och delaktiga föräldrarna är i barnets flerspråkighet 
kan vara förälderns egen relation till sitt hemspråk och hur viktig utvecklingen av 
modersmålet är. Flera av förskollärarna lyfter i resultatet hur det är svårt att inkludera 
föräldrarna och skapa föräldrasamverkan. Det upplevs bero på ointresse från föräldrarna, 
svårigheter med kommunikation och förståelse av varandra. Förskollärarna som arbetar i 
ett mer mångkulturellt område beskriver att dem försöker skapa förutsättningar för att 
främja och inkludera flerspråkighet i verksamheten, det i samverkan med föräldrarna. Dem 
beskriver hur de skapar material riktat även till föräldrarna för att kunna inkludera dem och 
ta del av deras kunskaper. Det kan ha påverkan på hur barnet utvecklar sitt språk. Schwarz, 
Moin och Leikin (2011) beskriver att barn som utvecklar flera språk får bättre förutsättningar 
att utveckla sin språkliga grund om de får möta språken i tidig ålder. Barnets förmåga att 
utveckla sin läsinlärning och läsutveckling påverkas även av hur barnet fått arbeta med språk 
i tidig ålder (Fredriksson och Taube, 2010).  

På förskolorna kan man se att man arbetar med inkludera flerspråkighet redan på 
småbarnsavdelningarna. Även om föräldrarnas attityd, påverkan från omgivning och 
område beskrivs som några av faktorerna för hur man inkluderar flerspråkighet som en 
naturlig del av verksamheten, så är förskollärarnas attityd och förmåga att skapa situationer 
betydande för at inkludera flerspråkighet. I enlighet med vad Marjanovic-Umek m.fl. (2006) 
beskriver så är det förskollärarnas attityd som påverkar hur man inkluderar språk som en 
naturlig del av verksamheten. Det krävs en vilja att inkludera föräldrarna i verksamheten, 
oavsett språkliga förutsättningar, erfarenheter och bakgrund. Det är förskolläraren som har 
ytterst ansvar för att inkludera flerspråkighet i verksamheten, men på ett lustfyllt och 
meningsfullt sätt för barnen (Marjanovic-Umek m.fl. 2006).  

Förskolor av hög kvalité där pedagogerna aktivt arbetar med att synliggöra och skapa 
möjligheter för att inkludera flerspråkighet tenderar att skapa bättre möjligheter för barn att 
utveckla ett bredare språkliga grund, oavsett om man är en- eller fler språkig (Marjanovic-
Umek m.fl. 2006). Attityden och förhållningssätt hos förskolläraren har stor påverkan på 
den centrala delen av barns flerspråkiga utveckling. Som tidigare nämnts är det egna 
förhållningssättet, nyfikenheten och viljan att få mer kunskaper är något som även påverkar 
den språkliga utvecklingen i förskolan. Barnets möjlighet att skapa bra relationer till sin 
omgivning blir ur den aspekten betydande för barnets språk och identitetsutveckling 
(Skolverket, 2016). I resultatet kan man se att viljan till inkludera flerspråkighet finns, man 
har en tanke och plan kring hur man vill arbeta. Det upplevs som att yttre faktorer så som 
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område, omgivning, resurser och samverkan med hemmet påverkar till stor del och på vissa 
förskolor även bromsar arbetet med att inkludera flerspråkighet i verksamheten. 

5.2.1 Verktyg för att inkludera flerspråkighet 

I resultatet lyfts det att även om arbetet kan påverkas av yttre faktorer så gäller det att se till 
de resurser som finns att tillgå och arbeta utifrån dessa. På flera av avdelningarna beskrivs 
det hur man arbetar med olika arbetssätt för att understödja och stötta barn med 
flerspråkighet men även barn med andra språksvårigheter. Teckenspråk lyfts fram som ett 
exempel av flera förskollärare. Teckenspråk som verktyg skapar möjlighet att förtydliga och 
synliggöra kommunikationen vilket en av förskollärarna förklarar. Toumpaniari, Loyens, 
Mavilidi och Paas (2015) lyfter som tidigare nämnt att barn som utvecklar ett språk tillämpar 
det nya språket med fördel genom fysisk aktivitet och lekar. De förklarar även att barnen 
utifrån ett mer aktivt och lekfullt lärande kan tillämpa sig nya språk och utveckla den 
språkliga kompetensen redan i tidig ålder. Det är något som även kan ses i resultatet, där 
förskollärare upplever att dem kan introducera språket redan i barnets första kontakt med 
förskolan. Teckenspråk innebär även att man kan inkludera barn och föräldrar med annat 
modersmål. 

Barnets möjlighet att utveckla sitt språk påverkas av omgivningens attityd och 
förhållningssätt jämtemot språk, vilket påverkar hur man inkluderar flerspråkighet (Kultti, 
2009). Förskollärarna lyfter framvikten av att se omgivningen som en resurs, att ta del av 
varandras kompetenser och kunskaper.  Det skapar möjlighet att vara mer öppen för barnens 
intressen och lärandet sker i samband med varandra, något som man kan se avspeglar sig i 
det sociokulturella perspektivet. En av förskollärarna beskriver som tidigare nämnt hur att 
man på ett enkelt sätt kan inkludera föräldrarna i språkutvecklingen och på så sätt inkludera 
flerspråkighet i verksamheten. Det genom ordlistor, där föräldrarna får skriva upp vanligt 
förekommande vardagsord men på deras hemspråk. Utifrån det har man möjlighet att på ett 
enkelt och lustfyllt sätt inkludera flerspråkighet i verksamheten. Språkutveckling ska ses 
som en naturlig del av förskolan, där man utifrån barnens intressen skapar olika verktyg för 
barnet att utveckla sin språkliga kompetens.  

Barnen ska erbjudas samma möjligheter att utveckla både sitt modersmål samt andra-språk 
(Skolverket, 2010). Kultti (2013) beskriver hur förskollärare ofta upplever svårigheter med 
att inkludera flerspråkiga barn i verksamheten. Det finns en viss osäkerhet hur man kan 
skapa möjligheter att möta samt stötta dem i språkutvecklingen på ett naturligt sätt. Musik 
beskrivs som en viktig del av språkutvecklingsarbetet som glöms bort av dagens förskollärare 
(Kultti, 2013). I resultatet kan man utröna att det arbetas med det i vissa verksamheter. Men 
det ses inte som en naturlig del av alla. Några av förskollärarna nämner även att sjunga för 
barnen är en del av barnets första möte med språket redan när barnet befinner sig i moderns 
mage. Kultti (2013) lyfter många fördelar med att inkludera musik och sång som en naturlig 
del av det flerspråkiga barnets språkutveckling. Musik, sång och musiklekar gör att får 
barnet öva på ljudsammansättningar, ordförståelse, begrepp på ett lustfyllt sätt tillsammans 
med andra. Det gör att barnet får lära av och med sin omgivning, leken gör är det lättare för 
barnen att lära sig språket eftersom leken ger ett sammanhang och betydelse och är ett 
givande sätt för barns språkutveckling. Det är genom utmaningar vi utvecklas inom alla 
områden i en människas liv (Kultti, 2013). 

5.3 Förskollärarnas syn flerspråkighet 

I resultatet finns det en genomgående tankar kring förskollärarens roll och betydelse för att 
inkludera och stötta flerspråkiga barn. En av förskollärarna beskriver hur det är viktigt att 
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vara öppen för barnens uttryck och intressen för att kunna skapa möjligheter för att kunna 
stötta dem i deras språkutveckling, samtidigt som det finns mycket tankar hur man borde 
och inte hur man gör. Whorrall och Cabell (2015) beskriver att förskollärarnas medvetenhet 
och förhållningssätt kring hur man arbetar och varför man gör det avgör kvalitén på det man 
lär, vilket påverkar barns lärande också. Deras bild på motivation som dynamisk innebär att 
identifiera hur barnets lärandeprocess och hitta det som motiverar varje barn. Hanne och 
några av de andra av förskollärarna nämner återkommande deras påverkan på hur barnen 
ska känna sig inkluderade oavsett språkbakgrund och språkförutsättningar, där man genom 
teckenspråk, litteratur och bilder kan inkludera flerspråkighet.  

Förskolläraren Sofie upplever att det är svårt att lära och arbeta med flerspråkighet, i hennes 
barngrupp beskriver hon att det finns barn som har både språksvårigheter samt är i behov 
av särskilt stöd också. Sofie upplever därför att flerspråkighet blir svårt att inkludera utifrån 
det faktorerna. Kultti (2009) granskar just detta. Hon beskriver att det finns en generell bild 
av flerspråkighet som en svårighet/utmaning att inkludera i verksamheten. Synen av 
flerspråkighet som något svårt gör att förskolläraren skapar hinder för inkluderingen av 
flerspråkighet. Istället anser hon att man bör se till hur man kan utveckla och forma miljön 
för att nå och inkludera dessa barn. Återigen blir förskollärarens attityd och syn en 
påverkansfaktor för barns språkutveckling (Kultti, 2009).  Whorrall och Cabell (2015) 
styrker detta och lyfter också fram hur barn har lättare att ta till sig ett nytt språk än vad man 
själv tror och det som är avgörande är vilka förutsättningar man ger barnen. Förskollärarens 
attityd och vilja blir därför en avgörande punkt för hur man inkluderar flerspråkighet i 
förskolan (Thompson, 2016). 

I resultatet förklaras det vid flera tillfällen att flerspråkighet ska utgå från barns intressen 
och på så sätt leda väg för hur man bör arbeta i förskolan. Det visar dock inte hur man tar 
reda på och synliggör intressen, samt hur man faktiskt sedan integrerar dem i verksamheten. 
Förskolläraren bör reflektera och vara aktiv, för att skapa situationer att lära men utifrån 
sina egen kunskapsnivå (Angerfelt och Heidari, 2016). 

6 Diskussion 

Under detta avsnitt kommer en diskussion kring resultat och metod presenteras. Slutsatser 
och förslag till fortsatt forskningsområde kommer att beskrivas. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien som genomfördes var baserad på intervjuer med verksam personal på förskolorna. 
Tanken med detta var att synliggöra hur man arbetar med flerspråkighet i förskolan och hur 
man inkluderar språket i verksamheten. Det vi upptäckt under arbetets gång var svårigheter 
med att hitta yrkesverksamma som var villiga att delta i studien. Det blev tidsåtkrävande 
eftersom man inte visste hur man skulle gå tillväga i tillfrågandet av nya deltagare då man 
varit så specifik i urvalet av förskola. Detta trots att vi försökt vara noggranna i valet av 
verksamheter. Det löste sig till slut tack vare att andra valde att ställa upp i studien. 
Missivbrevet visade sig vara en viktig del, för många informanter var det betydande att få 
reda på syfte och forskningsfrågor i förväg. Anledningen var för att kunna förbereda sig och 
”väcka minnet” om det aktuella ämnet. 

Intervjuerna skedde i liknande miljöer, avsides med minimalt av störning samt spelades in 
med hjälp av ljudinspelning. Vid en av intervjuerna användes ett annat rum för intervjun. 
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Det upplevdes ha viss påverkan på intervjun då det vid några tillfällen blev störningar av 
personal som skulle in i rummet. Intervjun blev inte lika flytande och metodisk som de 
andra, vilket gjorde att fokus bröts lite. Det vi tar med oss från den intervjun är att vara 
konsekvent med val av miljö och blir det en annan miljö än planerat så försök se ut en plan 
B lokal som ligger så ostört som möjligt. Det som är viktigt att lyfta fram är att trots att det 
blev avbrott och störning under intervjun kunde man relativt lätt hitta tillbaka till fokuset. 
En anledning till detta anser vi vara att vi genomförde kvalitativa intervjuer. Det skapade 
mer flexibilitet i vilka frågor man ställde informanten, vilket gjorde att man kunde anpassa 
och koppla frågorna på så sätt att fokuset kom tillbaka till intervjun. De kvalitativa 
intervjuerna möjliggjorde att vi kunde synliggöra förskollärarnas tankar tydligare. 

Däremot upplever vi nu i efterhand är att vi hade gärna fördjupat oss och tydliggjort 
informanternas tankar kring det valda området ännu ett steg. Det vi kunde se under analys 
och reflektion kring det insamlade resultatet att svaren var väldigt lika varandra trots att 
områdena förskolorna befann sig på var väldigt olika, vilket vi hade som tanke, skulle lyfta 
skillnaderna tydligare mellan olika arbetssätt. Det fick oss att ställa oss frågande och 
funderade kring till varför det utlöpte till detta. En tanke är att det fanns föreställningar kring 
”rätta” och ”felaktiga” svar, vilket gjorde att de svarade det som förväntades av dem. Det i 
sin tur kan resulterat i svar som inte riktigt synliggör svaren på djupet, utan det blev på mer 
en allmännivå. En annan faktor till att vi inte fick fördjupade svar på våra föreställningar kan 
vara valet av frågor i frågeguiden. Vi kan i efterhand tydliggöra och ta med oss att tänka och 
reflektera ett varv till kring frågeguiden. Det vi lyfter som viktiga delar vi hade velat förändra 
i efterhand för att få ett djupare perspektiv är att se över hur man kan synliggöra 
perspektiven, hur man lyfter personens personliga tankar och få både bredd samt djup i 
svaren. Ett sätt att få hjälp med det är att läsa och finna tips samt inspiration från tidigare 
forskning. Med det menar vi att se över hur andra formulerat sina intervjuguider, hur de 
formulerat sina frågor samt hur de byggt upp strukturen på intervjuguiden. Likaväl anser vi 
att om vi tagit mer stöd i litteraturen kunde det blivit ytterligare djup i valet av frågor och 
uppbyggnad av intervjuguiden.  

Det vi upplevde som en svårighet under arbetsgången var att greppa det som vi ville 
synliggöra. I formuleringen av syfte och forskningsfrågor ansåg vi att det skett en 
begränsning för att området inte skulle bli så omfattande. Vi insåg dock under arbetets gång 
att området var väldigt brett och stort. Det gjorde att när vi skulle utläsa resultat och börja 
kategorisera så blev det svårt att greppa vad som var viktigt eftersom det lyftes så olika 
faktorer, samt att det var en sådan spridning på allt. Det även om svaren många gånger 
liknade varandra. Ser man kritiskt på detta skulle vi valt att begränsa oss ännu ett steg, 
begränsat forskningsfrågorna och på så sätt fått ett mer konkret arbetsmaterial. Det är något 
som vi reflekterar skulle haft en positiv inverkan på frågornas uppbyggnad och skapat det 
djup på frågor vi strävat efter. Något som kunde hjälpt oss för att ge ytterligare en dimension 
hade varit att genomföra observationer utöver intervjuerna. Observationerna hade 
möjliggjort att vi kunde synliggöra och se hur man arbetar i praktiken. På så sätt skulle man 
kunna lyfta likheter/skillnader över hur man tänker teoretiskt jämfört hur man arbetar rent 
praktiskt ute i verksamheten. Detta perspektiv tror vi hade kunna synliggjort ännu tydligare 
det praktiska arbetet med språkutveckling och flerspråkighet i förskolan. Något som hade 
varit en intressant dimension i vårt arbete. 

Något som underlättat under arbetsgång har dock varit färgkodningen av resultatet. Det 
gjorde det klart och tydligt för oss i bearbetningen av mycket material, vilket skapade en 
tydlighet för att kunna kategorisera och para ihop. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att synliggöra hur man arbetar med språkutveckling på förskolan, 
med inriktning på flerspråkighet. Vi ville fördjupa oss i hur förskollärarens attityd och 
omgivningen påverkar flerspråkiga barns språkutveckling. Utifrån den insamlade empiri 
kan vi se att det är olika faktorer som anses viktiga för barns språkutveckling och att det finns 
en medvetenhet kring hur både förskolläraren påverkar processen, men även barnets dagliga 
omgivning har en inverkan på hur barnet utvecklar sitt språk. Vi anser att ett viktigt steg för 
att kunna inkludera barn med flerspråkighet i verksamheten är att man själv är medveten 
om sin egen profession. Hur man arbetar, vad man förmedlar till barnen och hur man gör 
för att synliggöra varje barns utvecklingsförutsättningar. Kultti (2009) stärker vårt 
resonemang kring detta. Hon beskriver att förskollärare skapar svårigheter för att inkludera 
flerspråkighet i verksamheten eftersom det finns en genomgående syn av att flerspråkighet 
som ett svårt område att arbeta kring. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv så är lärandet 
med hjälp av omgivningens kunskaper en viktig del för att själv utveckla nya kompetenser 
och kunskaper (Vygotskij, 1995). 

Vi förstår och kan hålla med om vissa resonemang och förklaringar förskollärarna ger. Det 
vi reflekterar över är hur viktig föräldrasamverkan anses vara ute i verksamheterna enligt 
tidigare forskning. Det beskrivs hur omgivningen påverkar barnets språkutveckling och att 
man med stöd av föräldrarnas språkkunskaper kan skapa goda relationer. Det vi dock tycker 
oss urskilja är att det inte sker praktiskt lika mycket som det egentligen beskrivs i teorin. 
Strömqvist (2010) förklarar att barnets språk påverkas av den språkliga omgivningen barnet 
växer upp i, där man redan i spädbarnsålder hör hur barnet tar till sig omgivningens språk. 
Utvecklingen sker i samspel och i utbyte med omgivningen och är en pågående process. 
Skolverket (2016) beskriver att barnets språk utvecklas i stöd och samspel med vuxna och 
barn. Det språkliga samspelet i förskolans dagliga verksamhet blir en viktig grundsten för 
hur modersmålet utvecklas. Vuxna i verksamheten är en viktig del av språkets utveckling, 
där hemmet blir ytterligare ett stöd för barnets utveckling. Genom att samverka med 
hemmet och skapa möjligheter och lär tillfällen i barnets vardag får dem på ett naturligt sätt 
utveckla sitt språk, både modersmål och andra språket (Skolverket, 2016).  

Schwarz, Moin och Leikin, 2011) stödjer detta och kan i sin studie tydliggöra hur relationen 
mellan hem och skola spelar roll för barnets relation till sitt/sina språk. Samverkan mellan 
barnets olika vardagliga miljöer skapar situationer där barnet kan prova och applicera sina 
nya språkkunskaper i vardagliga miljöer. Genom att erbjuda barnet möjlighet att omsätta 
sina nya kunskaper kan barnet själv omvandla kunskapen och gör den till sin. Ett arbetssätt 
där man arbetar aktivt och nära hemmet har många fördelar, men det synliggörs att 
förskollärare och hemmet är lika engagerade och delaktiga i samarbetet (Schwartz, Moin & 
Leikin, 2011). Det går därför inte att lyfta tillräckligt hur viktigt det är att försöka sträva efter 
ett gott föräldrasamarbete. Som vi tidigare nämnt skiljer det sig dock vad forskning och 
studier visar gentemot vad några av förskollärarna upplever i verksamheten. Det vi tror är 
viktigt är att man för en reflektion och fundering kring hur man skapar förutsättningar för 
att skapa föräldrasamverkan i fall som Sofie och Hanne beskriver. Där föräldrarna själva är 
svagspråkiga, inte visar intresse av delaktighet och synen är olika på vad förskolan egentligen 
står för och erbjuder barnen. Vi förstår att det blir svårt att hitta olika arbetssätt när man 
inte får någon respons eller effekt av det man lägger ner. Men vi tror att det är viktigt att 
reflektera och analysera ännu ett steg till, försöka närma sig föräldrarnas perspektiv. 
Informera och göra dem delaktiga utifrån dem förutsättningar man har och bygga vidare på 
det i verksamheten. Området är stort och kan vara svårt att greppa. Men om man väljer att 
se på det som ett problem och inte försöka arbeta fram nya lösningar och anpassa 
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verksamheten så påverkas även barnets lärande, inkludering av språket och barns attityd 
gällande språk. Vilket även forskningen visar på.  

Förskollärarna Sofie och Hanne som deltog i studien menar på att det är omgivningen och 
det mångkulturella området som gör att de inte kan arbeta med föräldrasamverkan i den 
omfattning som önskas. Mycket eftersom att synen på vad förskolan står för och innebär 
skiljer sig. Det i sin tur gör att omgivningen påverkar så pass att språkutvecklingsarbetet blir 
lidande och de i verksamheten inte anstränger sig i föräldrasamverkan. Vi menar att man då 
i sin tur påverkar barnen, både hur de utvecklar sin flerspråkighet men även att 
förskollärarens attityd gentemot flerspråkighet påverkar. György -Ullholm (2010) tar till 
exempel upp hur omgivningens syn till olika kulturella, sociala och språk normer även 
påverkar barnet. Utifrån vad barnet får möta i sin vardagliga omgivning så tillämpar sig även 
barnet dessa förhållningssätt. Förskollärarnas attityd och vilja att samverka med föräldrarna 
blir då en del av hur barnets synsätt att bygga broar och inkludera andra trots 
språksvårigheter.  

Det som är en intressant skillnad att lyfta är Sofies och Hannes tanke att en mångkulturell 
omgivning kan göra det svårare att jobba med språk och samverkan men att synen är 
tvärtemot hos forskare. Johanson och Arthur (2016) menar att förskolor arbetar mer 
naturligt och har lättare att inkludera flerspråkighet när den är belägen i ett mångkulturellt 
område, jämförelsevis med en förskola belägen i ett område som inte består av samma 
mångkulturalitet. Denna uppfattning är delad hos förskollärarna, där Karl instämmer i det 
resonemanget och beskriver att de inte jobbar med flerspråkighet trots det finns två-språkiga 
barn i verksamheten. Hans reflektion är att det inte finns en särskilt utbredd 
mångkulturalitet i området. Medan Sofie och Hanne resonerar på annat sätt och menar att 
trots det är ett mångkulturellt område så är det svårt att inkludera flerspråkighet och ta stöd 
av omgivningen i språkutveckling på grund av kulturskillnader.  

Vi anser att båda resonemangen är viktiga och intressanta att föra en vidare diskussion om. 
Det som vi däremot vill lyfta fram utifrån detta är något som syns som en av dem viktigaste 
faktorerna utifrån studien, förskollärarens attityd och inställning. Vi kan utifrån resultatet 
och analysen se att förskollärarens roll är betydande för hur man väljer att möta hinder, 
svårigheter och vara kreativ i hur man kan inkludera flerspråkighet i verksamheten. Vi anser 
att omgivningen har en sådan stor inverkan på inkluderingen och synen på flerspråkighet 
att det ställer krav på att man försöker vara professionell i sin yrkesroll och skapa 
lärandetillfällen grundat på barnets behov. Det är först då vi kan inkludera språket i den 
dagliga verksamheten, kunna synliggöra hur och vad man kan göra för att skapa motivation 
och intresse hos barnen för att utveckla sitt språk. Vi menar att vår attityd gentemot vår 
omgivning även påverkar hur barnet skapar en relation till sitt språk. Skolverket (2016) 
beskriver hur förskollärarens förhållningssätt och inställning till att lära om barnets språk 
är en del av vad som påverkar den språkliga utvecklingen. Sedan är det viktigt att det finnas 
andra faktorer så som stora barngrupper, få personal och mycket vikarier som kan påverka 
utöver, vilket även är faktorer som man som förskollärare kan ha svårt att påverka.  

6.3 Slutkommentar 

Vårt syfte med denna studie var att synliggöra hur man arbetar för att skapa förutsättningar 
för att inkludera flerspråkighet i förskolans verksamheter. Vi har kunnat synliggöra många 
olika aspekter men de tydligaste faktorerna för hur man arbetar för att främja flerspråkighet 
i förskolan är förskollärarens förhållningssätt, inkludering och samverkan med föräldrar. 
Vår egen attityd och syn har lyfts fram som en viktig faktor för hur barnet ser på sitt språk 
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och hur de utvecklar det. Man kan se i studien att i dagens verksamheter försöker man 
inkludera flerspråkighet med olika språkliga verktyg, såsom sång, teckenspråk, litteratur och 
bilder med ordbeskrivningar. Det som vi utifrån resultat och analys av vår studie finner som 
intressant vore en fördjupning av hur man arbetar mer praktiskt i verksamheten. Det 
beskrivs till exempel hur de i flera av verksamheterna arbetar för att dela upp grupperna i 
smågrupper. Vi har nu i efterhand fått en mer fördjupad insyn och sett hur de arbetade i 
dessa samlingar för att kunna se hur det verkligen går till i verksamheten. Det vi kan se är 
att det i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) finns tydliga riktlinjer och strävansmål 
hur man ska arbeta med språkutveckling och flerspråkighet, men att ute i verksamheterna 
efterföljs det inte alltid. 

Utifrån vad vi synliggjort menar vi att flerspråkighet och språkutveckling ska vara en naturlig 
del av verksamheten. Men det krävs en tydligare reflektion kring hur man vill arbeta samt 
hur man kan skapa en språk rik miljö för all barn i verksamheten. Oavsett förutsättningar 
och bakgrund. 

6.4 Relevans för yrket 

Detta arbete kan bidra till nya funderingar och tankesätt kring hur det egna 
förhållningssättet och synen på flerspråkighet i verksamheten kan påverka barnens 
språkliga utveckling och förutsättningar. Studien bidrar till att förskollärare kan få nya 
idéer kring hur man inkluderar språket och förståelse kring vikten av god samverkan 
med föräldrarna. Vi kan se hur viktig förskollärarens attityd och förhållningssätt är för 
barnens möjlighet att utvecklas, något som denna studie synliggjort. Den presenterade 
forskningen i detta arbete visar även på detta, vilket visar vilket aktuellt ämne det är 
för yrket. En förhoppning är att detta arbete kan ge en bild av fördelar och svårigheter 
kring hur man arbetar i verksamheterna med flerspråkighet, men att den samtidigt kan 
inspirera till att föra ytterligare reflektion kring hur man som förskollärare arbetar och 
hur man kan utveckla sin verksamhet för att inkludera flerspråkighet. 

Detta kan förhoppningsvis bidra till att barnen får ännu större delaktighet i 
verksamheten, där de får utveckla sin flerspråkighet i samspel med sin omgivning 
vilket inkluderar både förskolan och hemmet. På så sätt kan språket bli en naturlig del 
av förskolans verksamhet, oavsett om man är en – eller flerspråkig. 

6.5 Fortsatt forskning 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) samt i allmänna råd för förskolan (Skolverket, 
2016) lyfts det hur viktig omgivningen är för barns språkutveckling. Samverkan mellan 
hemmet och förskolan ses vara en viktig del av hur barnet utvecklar sitt språk och sin 
identitet. Det vi upplever är att det vore intressant med en fördjupad forskning kring hur 
man kan arbeta för att främja goda relationer och samverkan mellan hem och förskolan, 
när faktorer såsom svagheter i språk, olikheter i kultur och upplevt ointresse gör att 
samverkan inte fungerar. Ser man till samhället idag med den ström av immigranter som 
kommer till landet skapas det alltmer ett behov av hur man kan inkludera flerspråkighet i 
verksamheten. Samtidigt som det leder till ökade mångkulturalitet, vilket gör att  risken för 
kulturkrockar mellan förskola och hem ökar. Forskning kring området skulle innebära att 
man kan synliggöra arbetsverktyg och kunna öka möjligheten för att inkludera föräldrarna 
mer i språkutvecklingsarbetet.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej. Vi heter Michelle Angerfelt och Nancy Heidari och studerar på 
förskollärarprogrammets sista termin vid Mälardalens Högskola. Vi ska nu genomföra 
vårt examensarbete som innebär att göra en studie av barns språkutveckling i 
förskolan. Med detta brev vill vi tillfråga dig om deltagande i denna undersökning. 

Syftet med detta är att synliggöra hur man arbetar med språkutveckling i 
verksamheten samt hur det kan skilja mellan olika förskolor. Vi vill lyfta fram hur man 
kan bedriva ett språkutvecklingsarbete där alla barns delaktighet kan främjas, oavsett 
språkbakgrund och erfarenheter. Vi har tagit del av litteratur och forskning i ämnet, 
och för att bredda vår bild vill vi gärna ta del av ert professionella perspektiv. 

Resultatet av undersökningen och den slutgiltiga versionen av studien kommer att 
finnas tillgängligt för dig att ta del av. Deltagandet i undersökningen innebär intervjuer 
och observationer som tar cirka 30 min. All insamlad data hanteras i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Allt material behandlas konfidentiellt och kommer 
endast att hanteras av oss som sköter undersökning samt vår handledare. Inget 
material kommer att sparas efter avslutad bearbetning. Inga namn på personer eller 
förskolor kommer att anges i uppsatsen. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola Västerås, som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om du har frågor och funderingar, tveka inte att kontakta oss. 

Vi hoppas att Du vill vara delaktig i vår undersökning! 

Med vänlig hälsning 

Michelle Angerfelt 

Mail: mat13001@student.mdh.se  

Tel: 070-405 30 03 

Nancy Heidari 

Mail: nhi13002@student.mdh.se 

Tel: 072-315 70 55 

Ansvarig handledare 

Bengt Nilsson  

Mail: bengt.nilsson@mdh.se 

Tel: 073-268 75 13                              Underskrift: 

mailto:mat13001@student.mdh.se
mailto:nhi13002@student.mdh.se
mailto:bengt.nilsson@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
1. Vad innebär begreppet språkutveckling för dig? 

2. Hur anser du man bör arbeta med språkutveckling i förskolan? 

3. Vilka svårigheter finns det med språkutvecklingsarbetet i förskolan? 

4. Vad innebär begreppet inkludering för dig? 

5. Hur kan man arbeta för att inkludera barn med annat modersmål i 

språkutvecklingsarbetet? 

6. Hur anser du man kan anpassa verksamheten utifrån barns olika 

språkförutsättningar? 

7. Finns det resurser för att kunna möta barns olika språk behov? 

- Om ja, vilka/vad? 

8. Hur inkluderas föräldrar i ert språkutvecklingsarbete? 

9. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 


