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Syftet med denna kvalitativa studie är att fördjupa kunskapen om hur 

pedagoger i olika professioner inom förskolan ser på sitt arbete med att främja 

språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Studien angrips utifrån 

två teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt 

perspektiv. Studien belyser att de flerspråkiga barnens olika modersmål får 

olika stort utrymme i verksamheten och beskriver hur detta beror på flera olika 

faktorer. I studien framkommer att pedagogens förhållningssätt i arbetet med 

flerspråkiga barn är av stor betydelse för huruvida dessa barn får möjlighet till 

språklig stimulans i förskoleverksamhet. Den tidigare forskningen belyser 

vikten av att pedagoger i förskolan har en interkulturell kompetens för att 

kunna möta flerspråkiga barn och deras olika kulturer. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning      

Enligt skolverkets rapport (Skolverket, 2013a) har det aldrig tidigare varit så många 
barn inskrivna i förskolan. Förskolan ska vara en plats där alla är välkomna oavsett 

bakgrund, och det resulterar i att förskolans verksamhet är en mångkulturell plats. I 
förskolan möter man många olika språk, och många barn i förskoleverksamhet har 

svenska som andraspråk. Nästan 20 % av alla förskolebarn använder mer än ett språk 
varje dag.  

Pedagogers förhållningssätt är direkt avgörande för huruvida barn i en flerspråkig 
verksamhet får utrymme att utveckla såväl sitt/sina modersmål som svenska 
(Skolverket, 2013b). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) belyser vikten av att barn 
med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla såväl modersmålet som 
det svenska språket i förskolans verksamhet. Här beskrivs även att barn med utländsk 
bakgrund genom att utveckla sitt modersmål får bättre möjlighet att även lära sig 
svenska. Trots detta är det enligt Skolverkets statistik (2011) endast ett av fem barn 
med annat modersmål än svenska som erbjuds modersmålsstöd.  

Detta får oss att fundera över om detta beror på att pedagoger i förskoleverksamhet 
har bristfälliga kunskaper om flerspråkiga barns utveckling, eller om det handlar om 
hantering av resurser och därmed är en ekonomisk fråga. Stier, Tryggvason, 
Sandström och Sandberg (2012) beskriver att det endast finns ett fåtal studier som 
fokuserar på hur mångkulturalitet bemöts och arbetas med av pedagoger i förskolan. 
Trots att nämnda studie numer är fem år gammal anser vi att det fortfarande finns 
väldigt lite forskning inom ämnet, och detta är en av de grundläggande anledningarna 
till varför vi valt att genomföra vår studie.  

Vi har båda mött barn med annat modersmål än svenska ute i verksamheten under 
flera år, och nu i och med den kraftiga flyktingströmmen de senaste åren känns frågan 
än mer aktuell. Därför vill vi veta mer om hur förskolor arbetar för att stimulera 
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i verksamheten. 
 

 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner 
inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska 
som andraspråk. 

 Problemformulering 

Som tidigare nämnts beskriver styrdokumenten för förskolan (Skolverket, 2016a) att 
barn med utländsk bakgrund som får utveckla sitt modersmål får ökade 
förutsättningar för att lära sig svenska. Trots detta upplever vi en del oklarheter 
angående huruvida pedagoger i förskolan arbetar aktivt med att kombinera 
modersmålsutveckling som utveckling av svenskan.  
Det är oklart i vilken omfattning pedagoger i förskolan är medvetna om hur man 
anpassar och utvecklar verksamheten i arbetet för att stärka såväl modersmål som 
svenska språket hos barn med svenska som andraspråk. 
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 Forskningsfrågor 

1. Hur kan pedagoger stimulera språkutvecklingen hos barn med svenska som 
andraspråk? 

2. Vilken betydelse har pedagogernas förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga 
barn i förskolan? 

 Studiens disposition 

Vi har utgått ifrån Tivenius (2015) handbok för uppsatsskrivande i utformningen av 
denna studie. 

I kommande kapitel, bakgrund, kommer avgränsningar i litteratursökningen 
presenteras tillsammans med våra begreppsförklaringar där begrepp med stor vikt för 
studien kommer att förklaras i korthet. Detta följs av en presentation av tidigare 
forskning relevant för vår studie. Vi kommer även att presentera vad förskolans 
läroplan lyfter angående flerspråkighet, och därefter kommer de valda teoretiska 
perspektiven att redogöras för.  

Under kapitlet metod kommer vi att berätta om vårt urval, datainsamlingsmetod 
och databearbetningsmetod. Etiska överväganden och studiens giltighet och 
tillförlitlighet kommer även att presenteras under metodkapitlet. Detta följs av kapitlet 
resultat där studiens empiri kommer att presenteras först och sedan kommer en 
analys/tolkning att göras utifrån bakgrundslitteraturen och de valda perspektiven. 
Därefter kommer en resultatsammanfattning.  

Avslutningsvis kommer diskussionskapitlet, där börjar vi med en metoddiskussion 
där för- och nackdelar av metodens olika delar kommer att diskuteras. Sedan kommer 
en resultatdiskussion som följs av en slutsats. Efter slutsatsen kommer en del där vi 
diskuterar studiens relevans för förskolläraryrket och även föreslår fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund 

Följande kapitel kommer presenteras under fyra olika rubriker. Under rubriken 
Avgränsningar i litteratursökningen preciseras de databassökningar vi genomfört för 
att hitta relevant vetenskaplig litteratur för studien. Denna sökning utgick ifrån det 
syfte och forskningsfrågor som studien bygger på. Vidare kommer vi i korthet beskriva 
de problematiska begrepp som uppkommit under studien för att ge läsaren möjlighet 
att följa med i våra resonemang. Dessa begrepp beskrivs under rubriken 
Begreppsförklaringar. Under Bakgrundslitteratur presenteras den forskning som vi 
fann i vår litteratursökning. Sist i detta kapitel kommer de valda teoretiska 
perspektiven att beskrivas och motiveras under rubriken Teoretisk perspektiv.   

 Avgränsningar i litteratursökningen 

De vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar som varit betydande i vår studie har 
vi funnit på olika sätt. Vi har tagit till vara på forskning vi mött i tidigare kurser under 
vår utbildning. Vi kontrollerade då att de valda texterna var referee-granskade för att 
vara säkra på att materialet var vetenskapligt och därmed användbart i vår studie. I 
den tidigare pilotstudie vi genomfört utifrån samma tema som i denna studie använde 
vi oss mycket av en avhandling av Kultti (2012), Flerspråkiga barn i förskolan: villkor 
för deltagande och lärande, och valde därför att göra en djupdykning i referenslistan 
för den avhandlingen för att kunna få inspiration till ny litteratur för ändamålet. Utöver 
detta har vi gjort databassökningar. Utifrån studiens syfte valde vi att söka på följande 
ord i ERIC, preschool AND multicultural OR language AND Sweden + peer reveiwed 
och i SwePub Förskola* AND flerspråk* AND Barn* AND Språkutveckling*. 

Utifrån dessa sökningar hittade vi relevant vetenskaplig forskning i form av en 
doktorsavhandling, en licentiatavhandling och tre vetenskapliga artiklar, varav två är 
skrivna på engelska. 

 Begreppsförklaringar 

Nedan kommer vi att i korthet förtydliga vissa begrepp som framkommit under vår 
studie. 

2.2.1 Pedagog 

Vi har valt att i resultatdelen av studien benämna all personal under benämningen 
pedagog. Detta främst för att informanterna i studien benämnde personalen i 
verksamheten som just pedagoger, utan att specificera vilken befattning personen i 
fråga egentligen har.  

2.2.2 Flerspråkiga barn 

Här syftar vi till barn som har ett annat modersmål än svenska. Dessa barn kan ha ett 
eller flera språk i bagaget innan de får möjlighet att lära sig svenska i förskolan. Trots 
att dessa barn ofta är tvåspråkiga, finns det barn i verksamheten som har ännu fler 
språk. Därför har vi valt att använda begreppet flerspråkig eller flerspråkighet för att 
inte utesluta de som har fler än språk än två. 
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 Bakgrundslitteratur 

Vi har valt att dela upp litteraturen under fem olika rubriker utifrån de teman som 
kommer att beröras. Dessa är Språkutveckling, Icke verbal kommunikation, 
Flerspråkighet i vardagen, Språk och kultur samt Pedagogens betydelse. Denna 
tematisering har gjorts för att på ett så tydligt sätt som möjligt beskriva de olika 
dimensioner som bör lyftas i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Det har blivit 
tydligt för oss under studien att arbetet med flerspråkiga barn i förskolan gynnas av att 
pedagoger ser till alla dessa aspekter för att kunna skapa en så stimulerande 
verksamhet som möjligt. 

2.3.1 Språkutveckling  

Barn börjar samspela med andra barn redan vi ett års ålder vilket har betydelse för 
deras lärande. Barn förstärker sitt samspel med positiva känslouttryck som leder till 
ökad möjlighet till lärande (Kultti, 2012). Något som är grundläggande för alla barns 
språkutveckling är att etablera och bygga på ett gott ordförråd. Men detta är något som 
tar tid, och därför är det viktigt att barn i tidig ålder får möta ett varierat och rikt språk 
(Svensson, 2012). 

Simultan språkinlärning är när två språk utvecklas parallellt från födseln. Det blir 
då att vissa barn har två modersmål (Kultti, 2012). Svensson (2012) beskriver hur 
forskning visar på att flerspråkiga barn ofta är lite senare i sin språkutveckling än barn 
med ett språk, då de per automatik stöter på varje språk i mindre omfattning än 
enspråkiga barn som alltid talar och talas med på ett och samma språk. Vidare innebär 
successiv tvåspråkighet att barn lär sig ett språk utöver modersmålet efter tre års ålder, 
oftast utanför hemmet. De barn som utvecklas på detta sätt har redan utvecklat ett 
språk sen tidigare men många barn kommer i förskolan i kontakt med ett andraspråk 
idag redan innan de utvecklat sitt talspråk på modersmålet (Kultti, 2012). 
 
Barns allra första kontakt med språk är genom joller, oavsett vilket modersmål barnet 
har. Därefter utvecklas språket och blir mer likt språket/språken som talas i barnets 
omgivning (Skolverket, 2013b).  

Ett barn kan bli simultant tvåspråkig även om inte svenska talas i hemmet, detta 
genom att barnet börjar i förskolan vid ett års ålder. Där har pedagogerna i förskolan 
en stor betydelse eftersom det är endast där som barnet möter det svenska språket 
(Skolverket, 2013b). 

 

2.3.2 Icke-verbal kommunikation 

Väldigt stor del av den mänskliga kommunikationen är icke-verbal. Icke-verbal 
kommunikation finns inom alla kulturer och har stor betydelse för vår 
kommunikation. Varje dag tar vi emot och skickar tusentals budskap via icke-verbal 
kommunikation. Det kan likväl skapa förståelse som att skapa missförstånd. Dock är 
det en väldigt viktig del i interkulturellt samspel, vilket innebär att olika kulturer 
samspelar och interagerar med varandra (Stier & Sandström Kjellin, 2009). 

Ansiktet är den viktigaste delen i den icke-verbala kommunikationen (Stier & 
Sandström Kjellin, 2009; Stier, 2009). Detta på grund av att ansiktet bland annat 
signalerar genom att skratta, gråta och så vidare. Oavsett vad man har för etnicitet och 
kulturell bakgrund så använder sig människor av samma ansiktsuttryck vid rädsla, 
sorg, glädje, avsky, ilska och förvåning. Men det är variationer på när, var och för vem 
man visar dessa känslor (Stier & Sandström Kjellin, 2009; Stier, 2009).   
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2.3.3 Flerspråkighet i vardagen  
 

Kultti (2013) har visat att de flerspråkiga barnen som inte har lika goda kunskaper i 
svenska involveras och lyssnas på i lika stor utsträckning som de barn som har ett 
välutvecklat svenskt språk. De barn som inte riktigt har ett utvecklat verbalt språk 
använder sig av gester för att förstärka sina framföranden. Skans (2011) beskriver 
vikten av att även pedagoger i verksamheten använder gester och kroppsspråk för att 
förtydliga det talade språket.  

Kulttis (2013) studier visar att måltidssituationer är ett viktigt tillfälle för 
pedagogiska samtal för att utveckla kommunikativ kompetens. Pedagoger uttrycker att 
man vid måltider ofta samtalar om barnens liv och deras erfarenheter. Under 
måltiderna används ofta ett varierat språk vilket gynnar barnens språkutveckling. 
Samma studier visar på att alla barn i förskolan gynnas av att möta språket i olika 
sammanhang, men extra viktigt blir detta för flerspråkiga barn. De behöver möta 
språket i olika arenor för att kunna tillgodogöra sig det på bästa sätt. 

Samspelet mellan föräldrar, barn och lärare är viktigt för barns språkutveckling 
och det är då viktigt att pedagogerna har kunskap om det talade språket och den 
aktuella kulturen. Den kunskapen ökas i möten med barn och föräldrar. För att skapa 
lärtillfällen använder sig lärare av barns tidigare erfarenheter både utanför och i 
förskolan (Kultti, 2012).  
 

2.3.4 Språk och kultur  

Det har visat sig att barn i en mycket ung ålder är väl medvetna om kulturella skillnader 
(Stier, Tryggvason, Sandström & Sandberg, 2012). Det finns många förskolor som är 
mångkulturella idag, men det är inte många som arbetar med frågor om etnisk och 
kulturell mångfald på ett systematiskt sätt.  

Enligt aktuell forskning spelar förskolan en otroligt stor roll i stödjandet och 
utvecklandet av barns språk (Svensson, 2012). Detta gäller specifikt barn med svenska 
som andraspråk, då många barn möter det svenska språket för första gången i just 
förskoleverksamhet. Vidare beskrivs att man genom att uppmuntra dessa barns 
användning av såväl svenskan som modersmålet skapar en inkluderande och 
stimulerande flerspråkig verksamhet (Svensson, 2012). 

Utöver att bidra till barns språkutveckling är förskolan en arena där barn skapar 
och utvecklar en identitet (Stier m.fl., 2012). I socialt samspel med andra barn och 
vuxna får barn en känsla av självvärde och ett självförtroende kan utvecklas. Ett 
identitetsskapande sker alltså i samspel med andra men präglas av de rötter och den 
bakgrund alla barn bär med sig, och i deras kultur (Stier m.fl., 2012). Här blir mötena 
mellan kulturerna av stor vikt. Detta är dock inget nytt fenomen då kulturmöten skett 
i alla tider, men trots detta benämns ofta interkulturalitet - möten mellan kulturer - 
som en ny företeelse (Stier, 2009).  

Svensson (2012) förklarar att flerspråkiga barn inte har samma förutsättningar då 
deras modersmål av naturliga skäl har olika status. Överlag kan man påstå att 
majoritetsspråket i ett land har den högsta statusen, och i Sverige är det då svenskan 
som regerar. Dock är Sverige ett land där det ses som fördelaktigt att kunna flera språk, 
speciellt världsspråk som engelska, franska, spanska eller tyska. Dock ses det inte som 
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lika positivt att tala minoritetsspråk som till exempel tigrinja eller kurdiska. Forskning 
visar att samhällets attityd gentemot barnens modersmål kan påverka deras 
framgångar i skolan. Lärare i förskola och skola kan motverka detta genom att se 
barnens flerspråkighet som en tillgång och att höja dess status. Dessa barns 
skolresultat blir bättre än hos de barn som inte får utnyttja sin två- eller flerspråkighet 
i skolan (Svensson, 2012).  

Skans (2011) lyfter också de olika språkens status genom att beskriva att det i 
Sverige blir svårt att styra upp grupper av svensktalande respektive exempelvis 
arabisktalande elever i syfte att lära sig varandras språk, då arabiskan inte har 
tillräckligt hög status för att det ska anses som värdefullt.  

Skans (2011) förklarar på ett tydligt sätt att det finns olika syn på tvåspråkighet. Då 
vi anser att hans beskrivning är tydlig och lättförståelig har vi valt att citera honom i 
sin helhet. Han skriver:  
 

Det finns två karaktärer på tvåspråkighet, det ena är minoritetstvåspråkighet. En språklig 
minoritet, ursprunglig eller invandrad, lär sig majoritetssamhällets språk som sitt andraspråk. 
Majoritetstvåspråkighet innebär att de som har majoritetsspråket som modersmål lär sig ett 
annat språk som sitt andraspråk, till exempel svensktalande som lär sig engelska. Det senare 
värderas ofta som en stor resurs och tillägnandet ger hög status. Vid ett misslyckande så blir inte 
konsekvenserna lika stora för den som redan talar majoritetsspråket som sitt första språk. 
Däremot är minoritetstvåspråkighet mer problematiskt vid ett misslyckande, att inte lära sig sitt 
andraspråk som är majoritetsspråket kan få stora konsekvenser för personens möjligheter till 
arbete och utbildning i samhället. (Skans, 2011, s. 29) 

 

I det svenska samhället innebär då detta att konsekvenserna för en svensktalande som 
misslyckats med inlärningen av ett andraspråk blir mindre än för exempelvis en 
arabisktalande som inte lärt sig svenska. Vidare skriver Skans (2011) att den egna 
familjens attityd gentemot majoritetsspråket och samhället påverkar barnens 
motivation till att lära sig ett andraspråk. Genom att föräldrar påvisar vikten av att lära 
sig svenska så ökar barnens motivation.  
 
I läroplanen för förskolan (2016a) beskrivs språk och identitetsutveckling som nära 
sammanhängande, och därför är det viktigt i det större sammanhanget att främja barns 
språk. Vidare beskrivs att förskolan som kulturell mötesplats ska hjälpa till att 
förbereda barnen för det alltmer internationaliserade samhället. Förskolan blir då 
utöver att vara en flerspråkig arena även en mötesplats för olika kulturer. 
 

2.3.5 Pedagogens betydelse 

500 000 barn i Sverige idag spenderar sina dagar i förskolan (Skolverket, 2016b). Det 
innebär att förskolans miljö behöver vara språkstimulerande för att barnen ska få goda 
möjligheter att utveckla ett rikt språk. Forskning som presenteras av Svensson (2012) 
visar att kommunikationen som sker i förskoleverksamhet både kan vara stimulerande 
och begränsande för barns språkutveckling, beroende på vilken medvetenhet man som 
pedagog har i sitt språkanvändande. 

Barn har själva olika förhållanden och intresse för språk (Svensson, 2012). Vissa 
barn har svårt att själva ta initiativ till samtal och eventuella språklekar, och här krävs 
det då att man som pedagog i verksamheten väljer aktiviteter som fångar och 
stimulerar dessa barn. Forskning visar att i förskoleverksamheter där man ställer 
öppna frågor, bekräftar barnen i deras berättelser och samtal samt arbetar med 
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upprepningar stimuleras barnens språk och nyfikenhet väcks. Motsatsen blir så i 
verksamheter där pedagoger ”sätter orden i mun” på barnen, svarar kortfattat och inte 
erbjuder ett varierat språkbruk (Svensson, 2012). 

Kultti (2012) presenterar i sin tidigare forskning studier som visat att barns etniska 
ursprung samt deras ålder är avgörande för huruvida arbetet med kulturell mångfald 
genomförs, och i så fall på vilket sätt. Däremot menar Kultti att kulturell mångfald i en 
barngrupp inte per automatik ger någon garanti att barn lär sig av den. Där är det 
pedagogens uppdrag att synliggöra de olika kulturerna och eventuella språk som finns 
representerade i barngruppen. 

I områden där svenska som modersmål inte är så vanligt, kommer barnen inte i 
kontakt med svenskan på ett naturligt sätt (Skans, 2011). Förskolan blir då ofta den 
plats där dessa barn möter svenskan för första gången, och ofta är det den enda plats 
där de får höra det svenska språket. Skans (2011) menar att genom att ge modersmålet 
utrymme även i förskolans verksamhet bidrar man till att göra tillvaron på förskolan 
mer begriplig för barnen. Han menar att det kan vara ett stort och lite läskigt steg att 
lämna det trygga hemmet för att komma till en helt ny miljö. När dessa möten med en 
ny verksamhet dessutom sker på ett nytt språk som barnen inte förstår kan det bli ännu 
mer obegripligt. Därför spelar pedagogernas språkliga kompetens en stor roll i att 
välkomna och trygga dessa barn i förskolan.  

Att barnen använder sig av sitt modersmål i förskoleverksamheten är inte så 
vanligt, men det förekommer i situationer som vid hämtning och lämning. Kulttis 
(2012) studie visar på en positiv inställning till att framhålla modersmålets betydelse i 
förskolan. Det blir dock främst just en inställning då modersmålet ändå kommer i 
skymundan. Till exempel är det tillåtet med texter på barnens modersmål i 
förskolemiljön, men dessa förekommer sällan. Kultti (2012) beskriver vidare att barn i 
förskoleverksamhet är väl medvetna om vilket språk som är berättigat i förskolan. 
Skans (2011) menar dock att man som enskild pedagog genom att visa respekt för 
barnens modersmål och kultur stärker deras självkänsla och identitet. Detta är i sin tur 
av stor betydelse för deras motivation och lärande. Denna motivation, speciellt när det 
kommer till viljan att lära sig ett andraspråk stärks av att barnens flerspråkighet ses 
som en resurs istället för något problematiskt.  
 

Personalens förhållningssätt och kompetens är viktiga faktorer för att de ska kunna ge 
barn möjlighet att utveckla både sitt/sina modersmål och svenskan. Om de har ett 
förhållningssätt där öppenhet och en nyfikenhet finns ökar barnets chanser att 
utveckla språken. Det är de vuxna som ska uppmuntra och skapa möjligheter för barn 
att utveckla och att använda såväl sitt/sina modersmål som svenskan (Skolverket, 
2013b).  
 

 Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer att tolka vår studie utifrån två perspektiv som framkommit utifrån det syfte 
och de frågeställningar som studien grundar sig på: ett sociokulturellt perspektiv samt 
ett interkulturellt perspektiv. Dock har vi inte separerat dessa från varandra i 
presentationen av studien, då vi vill använda oss utav perspektiven i förhållande till 
varandra, snarare än två separata perspektiv.   

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i tanken om att människan är en 
socialt konstruerad varelse som ständigt utvecklas och är i förändring. Med det menas 
att man formas i samspel med andra människor och samhället i stort, med hjälp av 
såväl fysiska som psykiska artefakter. Här beskrivs språket som det viktigaste verktyget 
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i den sociala konstruktionen, och att allt man lär sig, lär man sig i samspel med andra 
människor. Det är genom språket vi börjar socialisera och samspela med vår 
omgivning i en större skala. Människan påverkas av det större kollektivet, men vi får 
inte glömma att den lilla individen även påverkar kollektivet (Säljö, 2010). Det 
vardagliga samtalet är otroligt viktigt för utveckling. Det är i dessa samtal vi får ta del 
i ett större sammanhang. I det sociokulturella perspektivet ser man lärande som något 
som pågår hela tiden, och ofta undermedvetet, och det enda som är oklart är vad vi lär 
oss i olika situationer. Synen på språkutveckling i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016a) kan ses utifrån sociokulturellt perspektiv. Här ses språket som ett verktyg för 
lärande och tvärt om. Det innebär i vårt fall att vi vill se hur barn tillägnar sig de 
kulturella redskap som behövs för att ta del av ett kollektiv, samt hur vuxna i 
verksamheten stödjer dem i detta. 

För att kunna möta människor som inte delar samma språk, eller den språkliga 
kultur som vi bär med oss, krävs det en viss interkulturell kompetens. För att 
synliggöra kulturens påverkan på den språkliga utvecklingen har vi därför valt att 
"smalna av" vårt teoretiska perspektiv och genom det sociokulturella övergå i ett 
interkulturellt perspektiv. Interkultur handlar om en interaktion mellan personer från 
olika kulturer, och hur mötet dem emellan ser ut (Lorentz & Bergstedt, 2016). Att ha 
ett interkulturellt perspektiv och att utveckla en interkulturell kompetens blir således 
viktigt i allt arbete i miljöer där flera olika kulturer möts. Att ha ett interkulturellt 
perspektiv i en pedagogisk miljö betyder att man har förståelse för alla människors 
olikheter samtidigt som man tar till vara på dessa för att skapa en enhet (Lorentz & 
Bergstedt, 2016). Denna tanke om att skapa en enhet, ett kollektiv finns i båda nämnda 
perspektiv, och är även något som belyses i förskolans läroplan (Skolverket 2016a).  

Vidare utgår det interkulturella perspektivet från att en människas kultur är något 
som kan ses både som något övergripande men även som något som varje människa 
bär med sig i sig själv och som präglar ens tankar och beteende. Denna inre kulturella 
tillhörighet kommer att ge uttryck i hur människor samspelar med varandra (Stier 
2009). Samspelet människor emellan lyfts i båda perspektiven, och även det är något 
som gjort att vi anser att båda perspektiven krävs för att kunna angripa studien på ett 
omfattande sätt. 

Interkulturell kompetens innebär en förmåga att på ett lämpligt sätt kommunicera 
i olika kulturella sammanhang (Stier, 2009). Detta kräver en viss kunskap och 
motivation för kultur i stort. Interkulturell kompetens kan då alltså sammanfattas som 
de färdigheter en människa behöver ha för att på ett bra sätt kunna undvika möjliga 
missförstånd eller konflikter som kan uppstå i ett möte med olika kulturer, vilket är en 
värdefull förmåga hos pedagoger i förskolan. I vårt tolkningsavsnitt kommer vi 
återkomma till den interkulturella kompetensen och huruvida den är synlig hos 
pedagogerna som deltagit i studien.   

Ett interkulturellt synsätt ur ett pedagogiskt perspektiv innebär att pedagoger i en 
mångkulturell lärmiljö är medvetna om allas likhet och olikheter, och att dessa 
påverkar varje individs sätt att tillgodogöra sig kunskap. Därmed krävs olika didaktiska 
dimensioner utifrån varje individs bakgrund och kultur (Skans, 2011). Ett 
interkulturellt lärande bidrar till en gemenskap, där man genom interaktion och socialt 
samspel får möjlighet att såväl uttrycka sin egna kultur som ta del av andras. Inom det 
sociokulturella perspektivet är det just lärandet i samspelet som belyses starkast, och 
detta finner vi som ett starkt samband mellan de två perspektiven. 

Interkultur ska inte förväxlas med mångkultur. Lorentz och Bergstedt (2016) 
beskriver mångkultur som ett tillstånd, medan interkultur är en handling. 
Interkulturalitet syftar på möten i en mångkulturell arena, och handlar om 
kommunikationen mellan olika kulturer.  
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3 Metod 

Här kommer studiens urval, datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, etiska 
överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet att argumenteras för. 

 Urval 

I denna studie, som blir en utveckling av en tidigare pilotstudie, ville vi utveckla vårt 
material för att få en bredd på vår undersökning. Därför beslutade vi oss för att 
genomföra intervjuer med fyra barnskötare och fyra förskollärare för att få olika 
professioners syn på flerspråkighet i förskolan. Dock visade det sig att denna idé om 
att de olika professionerna skulle ha skilda uppfattningar om sitt arbete inte bar någon 
frukt i denna studie, vilket tas upp i metoddiskussionen.  För att få ytterligare bredd på 
studien genomfördes intervjuerna med respondenter som arbetar i två olika 
kommuner. Samtliga åtta respondenter arbetar på olika förskolor. Vi bor på olika orter 
och ville göra arbetet så tidseffektivt som möjligt och dessutom undvika resor i den 
mån det gick. Vi bestämde oss därför för att i så stor mån som möjligt försöka dela upp 
informanterna på så sätt att vi intervjuar fyra pedagoger i vår respektive hemkommun. 
När frågeguiden samt ett missivbrev där information om studien och informanternas 
medverkan var utformad, tog vi kontakt med de tänkta informanterna. 

Vi har vänt oss till informanter som ansågs relevanta för våra forskningsfrågor, 
vilket Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Alla respondenter är 
personer vi på något sätt har varit i kontakt med tidigare, vilket resulterade i att vi 
snabbt kunde boka in träffar för intervjuer.  
 

 Datainsamlingsmetod och databearbetningsmetod  

Inför planeringen av vår studie hade vi gemensamt beslutat att genomföra kvalitativa 
intervjuer. Vi utformade en frågeguide (se bilaga 1) med ett antal frågor utifrån teman 
vi ville återkomma till fortlöpande under studien. Frågorna var utformade på så sätt 
att vi kunde frångå den ordning de var skrivna, samt komma med följdfrågor. 
Dessutom ville vi ha mycket utrymme för informanterna att berätta och ge exempel, 
och en alltför strukturerad frågeguide skulle försvåra detta. Bryman (2011) beskriver 
denna form av kvalitativ intervju för semistrukturerad, just för att man har en 
frågeguide att arbeta efter men lämnar utrymme för lite friare samtal. När vi utformade 
frågeguiden såg vi till att hela tiden ha syfte och forskningsfrågor i åtanke.  

Vi tog kontakt direkt med respondenterna via mail där vi skickade en förfrågan om 
deltagande i studien. De som i sin tur tackade ja fick snabbt missivbrev och frågeguide 
via mail, och därefter bokades intervjuerna in via telefon och mail. I början av alla 
intervjuer ställde vi bakgrundsfrågor som berörde deltagarnas kön, ålder, befattning, 
utbildning, examensår och antal yrkesverksamma år. Detta gjorde vi för att det enligt 
Bryman (2011) är viktigt för att kunna sätta in informanternas svar i ett sammanhang. 

Val av plats att utföra intervjuerna såg olika ut. Det fanns önskemål från flera 
informanter att intervjun skulle utföras på deras arbetsplats på grund av att de hade 
svårt att avvika från arbetet för att genomföra intervjun. En intervju utfördes på en 
lugn plats i ett bibliotek och en intervju via telefon. Bryman (2011) beskriver att det är 
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viktigt att se till att intervjuerna genomförs i en lugn miljö där deltagaren känner sig 
trygg samt där man inte behöver oroa sig för att andra människor ska höra svaren. 
Detta hade vi i åtanke under samtliga intervjuer och såg till att de genomfördes i 
avskildhet.  

Vi fick av samtliga pedagoger tillåtelse att använda ljudinspelning som 
dokumentation under intervjuerna. All den insamlade datan till studien är 
transkriberade intervjuer. Under transkriberingen använde vi oss av en metod som 
Stukát (2011) beskriver, där man endast transkriberar det som är mest väsentligt för 
studien. För att hitta eventuella likheter och skillnader har vi tillsammans diskuterat 
materialet och sammanställt intervjuerna i helhet. Vi använde oss utav det 
analysbegrepp Tivenius (2015) beskriver som kategorisering. Detta innebär att 
resultatet sorteras upp i tydliggörande kategorier. Kategorierna uppkom genom att vi 
sorterade vår empiri, och sammanställdes som underrubriker till de teman som 
presenterats i frågeguiden. Dessa kategorier blev Flerdimensionell kommunikation, 
Modersmålet som resurs, Modersmålsstöd, Kommunikation med hemmet, 
Förhållningssätt och Utmaningar i arbetet med flerspråkiga barn.  
 

 Etik 

Under detta kapitel kommer vi beskriva de etiska aspekter vi tagit ställning till under 
arbetet med studien. Vi kommer presentera de forskningsetiska principer vi tagit 
hänsyn till, samt presentera studiens giltighet och tillförlitlighet. Avsnittet reflexivitet 
kommer att avsluta detta kapitel. 

3.3.1 Etiska överväganden 

Som ett komplement till det missivbrev som skickades ut till respondenterna inför 
intervjuerna (se bilaga 2) bifogades även Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vi ville 
göra dem så lättförståeliga som möjligt utan att för den delen censurera eller förändra 
dem. Därför valde vi att bifoga en mall (se tabell 1) där de forskningsetiska principerna 
är sammanfattade för att gemene man ska kunna förstå sig på dem. Denna tabell 
utformade vi genom att själva så kortfattat som möjligt sammanfatta de etiska 
principer som Vetenskapsrådet beskriver. Det gjorde att de var medvetna om sina 
rättigheter innan de accepterade förfrågan om att delta i studien.  
 
Tabell 1. Forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2011). 

Informationskravet 
 

  

Samtyckeskravet 
 

  

Konfidentialitetskravet

  
Nyttjandekravet 
 

  

Forskaren skall 
informera de av 
forskningen berörda 
om den aktuella 
forskningsuppgiftens 
syfte 

Deltagare i en 
undersökning har 
rätt att själva 
bestämma över 
sin medverkan

  

Uppgifter om alla i en 
undersökning ingående 
personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna 
skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem 

Uppgifter 
insamlade om 
enskilda 
personer får 
endast användas 
för forsknings- 
ändamål. 
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3.3.2 Giltighet och tillförlitlighet 

Ramarna kring begreppen giltighet och tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen 
är aningen otydliga, då det i motsats till t.ex. vetenskaplig forskning är svårt att 
fastställa huruvida studien kan appliceras i olika sammanhang (Bryman, 2011). Dock 
anser vi att vi genom vårt vetenskapliga förhållningssätt under hela studien samt en 
tydlighet och noggrannhet i alla steg i processen kan yrka på en god grad av såväl 
giltighet som tillförlitlighet.  

I utformningen av och under diskussioner kring syftet med studien, valde vi att 
angripa studien på ett sätt som skulle kunna säkra giltigheten. Genom att utforma 
syftet på ett sätt som försöker fånga pedagogernas syn på sitt arbete, istället för att 
fråga oss hur de arbetar, kunde vi endast genom intervjuerna uppnå vårt mål. Om 
syftet skulle vara formulerat ur ett “hur”-perspektiv hade vi inte kunnat uppnå syftet 
med endast intervjuer. Genom att istället fokusera på uppfattningen hos pedagogerna 
anser vi att giltigheten i vår studie stärks.  

 

3.3.3 Reflexivitet 

Vidare har vårt noggranna arbete såväl inför som under studien säkerställt att studien 
har kunnat genomföras med den vetenskaplighet och objektivitet vi strävat efter. Det 
kan i forskningssammanhang upplevas som komplext att bibehålla en objektivitet som 
forskare när man genomför semi-strukturerade intervjuer vid kvalitativa studier. I 
denna typ av intervju är själva utgångspunkten att intervjuerna ska följa informanten 
i hens tankar. Dock yrkar vi på att vi i bearbetningen av datan samt i vårt 
tolkningsavsnitt hanterat materialet på ett objektivt sätt. Genom att vi inte skrivit ut 
namn på dokumenten med de transkriberade intervjuerna har vi kunnat i så stor mån 
som möjligt anonymisera informanterna även under själva bearbetningen av 
materialet.  

Genom att vi tydligt redogjort för vårt metodval och motiverat detta, anser vi att 
rimligheten såväl som vetenskapligheten i vår studie ökar. Den metod vi valt visade sig 
vara gynnsam för studien och resultatet speglar detta.  
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer den bearbetade data från de semistrukturerade intervjuerna att 
redovisas. Resultatet kommer att presenteras under tre större teman, som även 
användes för att strukturera upp intervjufrågorna i den frågeguide som användes. 
Dessa teman är Allmänt om språkutvecklingen, Flerspråkighet i verksamheten samt 
Pedagogens roll i arbetet med flerspråkiga barn. Att strukturera upp denna 
tematisering redan i frågeguiden var något vi gjorde för att se till att få det omfång i 
empirin vi sökte för att kunna få en så omfattande studie som möjligt. Utifrån tidigare 
bestämda teman framkom kategorier som kommer presenteras som underrubriker 
under varje tema. Efter presentationen av empirin kommer vi presentera en 
analys/tolkning av resultatet utifrån de valda perspektiven och den tidigare 
forskningen. Avslutningsvis kommer vi sammanfatta det slutliga resultatet i en 
resultatsammanfattning.  

 Allmänt om språkutvecklingen 

4.1.1 Flerdimensionell kommunikation 

Samtliga informanter belyser vikten av att se språket som något flerdimensionellt. Att 
bara tänka på språket som något verbalt blir alltför snävt i en förskoleverksamhet där 
kroppsspråket är ett dominerande kommunikationssätt.  

Flera av informanterna beskriver bildstöd som ett etablerat språkligt verktyg i sina 
verksamheter. Genom att förstärka ord med bilder kan man nå även de barn som inte 
har utvecklat ett verbalt språk, eller som endast talar ett annat språk än svenska. 

Att använda tecken som stöd beskrivs också som ett bra sätt att förstärka ord, och 
nå ut till barnen ytterligare.  

Trots att flera av pedagogerna beskriver att man kan kringgå det talade språket 
med hjälp av andra kommunikationssätt, så vill samtliga informanter ändå poängtera 
att det talade språket är något som är väldigt viktigt att stimulera och utveckla.  

Flera informanter beskriver att man arbetar aktivt med att stimulera barnens 
språk, och att detta till stor del sker genom läsning. Samtliga pedagoger beskriver att 
högläsning och ett utbud av olika böcker ses som något som stimulerar barnens 
språkutveckling.  

Flera informanter berättar att de har läsprojekt i olika stor utsträckning. En 
informant berättar att de arbetar med läsningen en månad om året och en annan 
berättar om en lässatsning som alla förskolor i kommunen arbetar med tillsammans. 
Där har man startat ett samarbete med biblioteket. Samma informant berättar att de 
genom detta samarbete har skapat ett eget litet bibliotek på förskolan där det finns 
böcker på flera olika språk. Där får barnen låna hem en bok i taget som de tillsammans 
med sina föräldrar kan läsa. Detta initiativ beskrivs som en bra metod för att även 
uppmuntra föräldrarna att läsa tillsammans med sina barn, och på så sätt skapa ett 
intresse för läsning hos barnen i andra miljöer än förskolan. 

 Flerspråkighet i verksamheten 

När informanterna får frågan om huruvida de upplever att arbetet med flerspråkighet 
förändrats i och med en större andel barn med olika modersmål är svaren väldigt olika. 
Hälften anser att det blivit en stor förändring och att man behövt förändra sitt 
arbetssätt till viss det. Dessa informanter beskriver att deras verksamheter ligger i 
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områden med stor del svenska familjer, och att man därför inte arbetat så mycket med 
flerspråkiga barn tidigare. I och med den stora invandringen de senaste åren har 
andelen flerspråkiga barn ökat markant. Då man tidigare inte haft ett etablerat 
arbetssätt för att kunna möta dessa barn och deras språk har man nu fått försöka hitta 
alternativa vägar.  

Övriga informanter uttrycker att arbetet med flerspråkighet är så etablerat i 
verksamheten i och med att man “alltid” haft en stor del flerspråkiga barn. En av 
informanterna beskriver att arbetet med barnens flerspråkighet “sitter i ryggraden”. 

Det är även dessa informanter som arbetar i flerspråkiga verksamheter som 
uttrycker att det finns mycket material på förskolan att arbeta med.  

Flera informanter beskriver att arbetet med flerspråkiga barn ofta riktas mot just 
ett eller ett fåtal specifika barn, alltså att man lägger extra resurser eller tid för arbete 
med just det barnet. Istället anser pedagogerna att målet är att hela barngruppen ska 
integreras i arbetet, för att göra det så naturligt som möjligt. Eftersom barn lär av 
varandra är det viktigt att arbetet sker tillsammans i barngruppen, istället för att 
fokuseras på ett enskilt barn.   
 

4.2.1 Modersmålet som resurs 

Samtliga informanter beskriver att det i deras verksamheter finns en öppenhet 
gentemot användningen av barnens modersmål. De upplever att användningen och 
integreringen av barnens modersmål i verksamheten blir mer och mer accepterat 
överlag.   

Det finns olika sätt att integrera och uppmärksamma barnens modersmål i den 
vardagliga verksamheten. Ett exempel som ges är att lyssna på sånger på barnens språk 
för att hela barngruppen ska få höra språket. En informant beskriver att genom att 
barnen får höra sitt språk och att man som vuxen visar att alla barns olika språk är lika 
viktiga, hjälper man till att stärka barnens självförtroende. Samma informant lyfter att 
det i förskolans läroplan står att identitet och språk hör samman, och om du inte 
stärker barnens identitet kan det resultera i att hen inte alls vill tala sitt modersmål. 
Genom att visa barnen att deras kultur och språk är lika viktig som den svenska skapar 
man starka individer.  

Flera informanter berättar att de använder sig utav barnens modersmål i 
vardagliga situationer till exempel fruktstund och måltidssituationer. Flera pedagoger 
beskriver att de lärt sig de olika frukternas namn på några av de språk som finns 
representerade i barngruppen för att kunna nå alla barn under fruktstunden. Genom 
att benämna alla frukter på flera språk ger man barnen de verktyg de behöver för att ta 
till sig det nya språket. En informant beskriver att en vanlig uppfattning om 
språkutveckling är att om man talar sitt modersmål utvecklas inte det svenska språket 
på samma sätt. Dock menar hon att utvecklingen av språken sker simultant, och det 
ena utesluter inte det andra. Barnets hjärna är som gummi och utvecklas som mest när 
den stimuleras. Därför bör man inte vara rädd för att utmana barnen och låta dem 
utveckla såväl svenskan som modersmålet i förskolan. En annan av pedagogerna 
belyser även hon detta med ett exempel vid en matsituation. 

Jag sitter ibland och äter mellis med en pojke med finska som modersmål. När han ber om 
mjölk säger han ibland maito som är mjölk på finska. Istället för att säga ”nej nu förstår jag inte, 
du får prata svenska” så bekräftar jag honom och sen frågar jag ”absolut, och hur säger man det 
på svenska?” och då har han inga problem med att säga mjölk. En annan dag kan han komma 
och säga att han vill ha mjölk och då kan jag fråga hur man säger det på finska. För mig är det 
viktigt att barnen känner en stolthet över både sitt ursprung och sitt modersmål som för sin nya 
svenska kultur och språk. Jag tror att det är så lätt att tänka i de gamla ramarna att “i förskolan 
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pratar vi svenska!” Ja, absolut... men man kan väl dela med sig av de språk som finns 
representerade 

 

4.2.2 Modersmålsstöd 

Under intervjuerna framgick det att på alla berörda förskolor utom en erbjuds 
flerspråkiga barn någon form av modersmålsstöd. Informanten på den avvikande 
förskolan anser att det i hennes verksamhet läggs väldigt lite fokus på modersmålet, då 
det endast är ett av tjugo barn i verksamheten som har ett annat modersmål än 
svenska. Hon menar att det då inte blivit något man prioriterar. 

På de övriga förskolorna arbetas det olika mycket med modersmålsstöd. På flera 
förskolor kommer det modersmålsstödjare ut i verksamheten en gång i veckan och 
arbetar specifikt med de barn som ansökt om språkstöd. Erfarenheterna av 
modersmålsstödjare är både positiva och negativa, och en av informanterna förklarar 
att det ofta beror på att personalen som kommer ut i verksamheten inte riktigt vet vad 
som förväntas av dem. Det framkommer under intervjuerna att organisationen och 
rutinerna kring de stödjare som kommer ut i verksamheten ter sig väldigt olika. I vissa 
verksamheter blir modersmålsstödjaren en integrerad del i verksamheten, och finns 
med som en extra pedagog men som talar de berörda barnens modersmål och håller 
sig extra nära dessa barn. I andra fall handlar det mer om riktade aktiviteter enbart 
tillsammans med de berörda barnen. Då kan det handla om att barnen tillsammans 
med modersmålsstödjaren lämnar verksamheten i 1–2 timmar för att läsa böcker på 
modersmålet, arbeta med appar eller genomföra vardagliga aktiviteter och samtala om 
vad man gör.   

Det framkommer att vilket modersmål barnen har påverkar i vilken grad 
modersmålsstöd erbjuds. Det är bara ett fåtal av de olika modersmålen som är 
representerade i verksamheterna som det arbetas aktivt med i barngrupperna. En 
pedagog uttrycker situationen såhär; 

 

Är det ett språk som många talar så får man mer hjälp, men har man ett språk som inte många 
talar så får man inte så mycket hjälp tyvärr. 
 
 

Utöver modersmålsstödjare beskriver många av pedagogerna att flerspråkiga barn ofta 
får stöd tack vare flerspråkiga pedagoger. Detta kan ses som ett inofficiellt språkstöd. 
Samtliga informanter anser att deras flerspråkiga kollegor bör ses som en av de främsta 
resurserna man har i verksamheten. Flera informanter uttrycker det som gynnsamt att 
det finns pedagoger som talar de språk som är representerade i barngruppen. De 
flerspråkiga pedagogerna kan hjälpa till att utveckla arbetsmaterial för verksamheten 
utan att man då behöver ta hjälp utifrån.  
 

 Pedagogens roll i arbetet med flerspråkighet 

4.3.1 Kommunikation med hemmet 

Flera informanter berättar att kommunikation med föräldrar som talar lite eller ingen 
svenska alls måste vara flerdimensionell. Man behöver hitta flera 
kommunikationsvägar mer än bara det talade språket. Kroppsspråk och bildstöd är 
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något som används hos samtliga informanter. En informant berättar hur man kan 
använda sig av bildstöd i hallen; 

Vi har bytt ut lapparna i hallen där det kunde stå t.ex. ”jag behöver fler extrabyxor” till bilder 
som vi sätter upp på barnens fack. Detta är lika för alla barn, oavsett om föräldrarna kan 
svenska eller inte 

Tydlighet och respekt för föräldrarna och deras kultur är otroligt viktigt. Det gäller att 
ha tålamod och ta sig tid för alla föräldrar för att kunna säkerställa att informationen 
går fram och inte missförstås. En förskola skickar ut information på de språk som finns 
representerade i föräldragruppen. Flera informanter beskriver att man som pedagog 
behöver ha en medvetenhet kring hur man bemöter föräldrar med annan kulturell 
bakgrund, då missförstånd ofta uppstår på grund av just otydlighet från förskolans 
sida.  

Det gäller att sätta upp en strategi som fungerar. Man får tänka lite extra när man ska skicka ut 
brev eller så till föräldrar. Om vi skriver ”VÄLKOMMEN PÅ FÖRÄLDRAMÖTE” så betyder ju 
det att det bara är en inbjudan, och många föräldrar kan då tolka det som att det inte är så 
viktigt och att man inte behöver dyka upp. Istället behöver man kanske berätta om vad ett 
föräldramöte är och varför det är viktigt att komma... tydlighet är a och o. 

En informant upplever att om det finns flerspråkig personal som talar samma språk 
som vissa föräldrar, väljer ofta de föräldrarna att ta kontakt med den flerspråkiga 
pedagogen. Hon uppfattar det som att det i största grad är föräldrarna som finner 
trygghet i att tala med någon med samma språk, snarare än de flerspråkiga barnen. 
Därför är de flerspråkiga pedagogerna inte bara en trygghet i arbetet i barngrupp, utan 
även i kommunikationen med föräldrarna. Samtidigt förklarar informanten att det inte 
förutsätter att det alltid är en och samma pedagog som talar med föräldrarna, utan de 
behöver också utmanas i sin svenska av de enspråkiga (svensktalande) pedagogerna.  
En pedagog berättar att man uppmuntrar föräldrarna att prata svenska trots att det 
kan vara lite svårt. Hon förklarar att vissa föräldrar är mer intresserade än andra, men 
att man ser sig själva som ett språkstöd även för föräldrarna. De har fått fin kritik från 
föräldrarna som uppskattar att man tar sig tiden att förklara saker och ting för dem. 
Informanten berättar att återkopplingen man får från föräldrarna gör att man kan 
utveckla samarbetet ännu mer.  

Två av informanterna berättar att man ibland använder sig utav en typ av 
översättningsapp. I appen kan man översätta vissa ord för att förtydliga för 
föräldrarna. På det sättet blir det ännu tydligare när det kommer till att framföra viktig 
information till föräldrar med annat modersmål. 

Användningen av tolk som resurs för de flerspråkiga barnen är något som 
pedagogerna i studien uppfattar på olika sätt. En pedagog beskriver att de använder 
sig av telefontolk vilket hon tycker fungerar mindre bra. Hon menar att tolkens uppgift 
då bara blir att översätta rakt av, och då mister man det viktiga i att förklara saker och 
ting för föräldrarna. Hon har själv tidigare arbetat som tolk på en förskola och 
förtydligar att hennes uppdrag var att förklara saker för föräldrarna, inte att översätta.  

Andra informanter beskriver att tolken är ett bra stöd när det kommer till alla olika 
typer av samtal med flerspråkiga föräldrar. Dock hänvisar de främst till verkliga möten 
med tolk och inte telefontolk.  
 

4.3.2 Förhållningssätt 

Samtliga pedagoger menar att deras förhållningssätt som pedagoger har en betydande 
roll i flerspråkiga barns språkutveckling. Interkulturalitet och interkulturellt arbetssätt 
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är något som tas upp i flera intervjuer. Pedagogernas medvetenhet kring den betydelse 
deras barnsyn har för dessa barn är grundläggande för att arbetet ska kunna utvecklas. 
Man menar att man som pedagog behöver vara medveten om det uppdrag man åtar sig 
genom att arbeta i förskolan, och kunskapssyn och syn på barns utveckling är något 
som speglas i arbetssättet. Man behöver skapa ett intresse och en vilja att utveckla sitt 
språk hos barnen, och för att det ska vara möjligt behöver man vara engagerad som 
pedagog.  

En informant beskriver att pedagoger behöver se till att alla barn blir delaktiga och 
får synas och höras, även om de inte kan tala svenska. Genom att göra barnen delaktiga 
och utmana dem bygger de upp en identitet och i samma process utvecklas ett 
självförtroende hos barnen. Detta självförtroende resulterar i att barnen sedan vågar 
uttrycka sig på det nya språket. Informanten beskriver att om man inte utvecklar detta 
självförtroende hos barnen så kommer man till slut ha en tyst barngrupp, helt utan 
språk.  

Informanterna lyfter att förskolan ska vara ett komplement till hemmet, och när 
det kommer till de barn som inte talar någon svenska alls i hemmet blir förskolan extra 
viktig. Då är det pedagogerna i förskolan som ansvarar för att ge barnen så mycket 
språklig stimulans som möjligt. En informant berättar om glädjen hos föräldrar där 
deras barn kommer hem och uttrycker sig på svenska, och att man då som pedagog får 
ett kvitto på att man utfört sitt uppdrag.  
 

4.3.3 Utmaningar i arbetet med flerspråkiga barn 

Något som informanterna beskriver som utmanande är när barnen inte har något 
verbalt språk alls, när varken modersmålet eller det svenska språket är etablerat. Flera 
pedagoger beskriver att det är lätt att tycka att barnen inte utvecklar språket 
överhuvudtaget, och det är frustrerande.  

Man måste testa och misslyckas lite, och det är ju alltid jobbigt. Det är riktigt tufft när man 
känner att man står och stampar och det inte händer någonting, och ibland är det svårt att hålla 
motivationen uppe. 

Dock lyfter samtliga pedagoger den frigörande känslan då man märker att arbetet ger 
frukt, då barnen börjar uttrycka sig verbalt och kan göra sig förstådda.  

En informant beskriver konflikthantering som en svårighet då det inte finns ett 
gemensamt språk. Det kan vara svårt att förklara varför kompisen är ledsen eller arg 
när barnet inte förstår språket. Då är det viktigt att förklara med hjälp av gester och 
miner för att hitta en gemensam kommunikationsmetod.  

Organisatoriska faktorer gör att man inte alltid kan möta alla barn på det sättet de 
kanske skulle behöva. En informant beskriver hur man kan känna sig otillräcklig när 
det kommer till exempelvis tiden efter maten. Det är då all personal ska gå på rast och 
många barn vilar. Då är det vanligt att man läser en bok för de barnen som är vakna. 
Informanten förklarar att bokvalet då oftast inte är särskilt genomtänkt, och 
svårigheten kring att välja en bok som alla barn förstår, samtidigt som den ska vara 
utmanande och stimulerande är något hon ofta funderar på. Hon säger; 

Många behöver något men vems behov ska prioriteras? 
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 Tolkning av resultatet 

I detta avsnitt tolkas empirin mot tidigare forskning samt de teoretiska perspektiven. 
Vår tolkning kommer presenteras under två kategorier, Samspel leder till kunskap och 
Interkulturell kompetens i verksamheten.  

4.4.1 Samspel leder till kunskap  

Under intervjuerna framkommer det att samtliga informanter anser att kroppsspråket 
är det främsta kommunikationsverktyget både vuxna och barn använder sig av i en 
förskoleverksamhet. Skans (2011) lyfter vikten av att vuxna i verksamheten förstärker 
det som sägs med gester och minspel. Samtidigt visar annan forskning att den icke-
verbala kommunikationen är dominerande generellt sett, och att kroppsspråk och 
minspel finns inom alla kulturer (Stier & Sandström Kjellin, 2009). Vi tolkar det som 
att pedagogerna i studien har en medvetenhet gällande den icke-verbala 
kommunikationen, och att de genom att uppmuntra både barn och vuxna att använda 
kroppsspråket skapar alternativa kommunikationsvägar.  

Även Kultti (2013) lyfter att gester och kroppsspråk är något som hjälper de barn 
som inte har ett utvecklat verbalt språk att uttrycka sig. Detta poängteras genomgående 
i de svar vi fått under intervjuerna. Vi tolkar detta som att det finns en medvetenhet 
hos pedagogerna i deras språkande med barnen.  

I vår studie beskriver en pedagog att en svårighet i arbete med barn som inte talar 
svenska kan vara vid konflikter. Där är det viktigt att man hjälper barnen att använda 
gester och ansiktsuttryck för att beskriva sina känslor. Tidigare forskning visar på att 
all kommunikation genom minspel ser likadan ut inom alla olika kulturer (Stier & 
Sandström Kjellin, 2009; Stier, 2009). Vårt resultat visar att pedagogens strategi att 
låta barnen beskriva sina känslor med kropp och ansikte är en gynnsam metod. Vidare 
beskriver Stier (2009) att en förmåga att kommunicera på ett passande sätt i olika 
sammanhang kan ses som interkulturell kompetens. Denna kompetens krävs för att 
undvika just konflikter eller missförstånd då olika kulturer möts. Genom att pedagogen 
i studien beskriver detta sätt att möta dessa barn med flerkulturell tillhörighet visar på 
just en interkulturell kompetens. Vi ser hur det interkulturella perspektivet bidrar till 
att hitta ett gemensamt kommunikationssätt, samt bidrar till att samtliga kulturer som 
finns representerade får ta plats.  

Flera pedagoger i studien lyfter vikten av att se de vardagliga situationerna som 
viktiga lärtillfällen. Något som tas upp vid ett flertal tillfällen är just måltidssituationer. 
Även Kultti (2013) beskriver vikten av att ta till vara på dessa tillfällen. Vid måltiderna 
och de samtal som uppstår får alla barn, men speciellt de flerspråkiga barnen, träna på 
sina kommunikativa förmågor. Att alla barn får utveckla ett brett ordförråd är något 
som bör ses som grundläggande i barns språkutveckling (Svensson, 2012). Denna 
process tar dock tid, och att då se till att utmana barnen i deras språkande är otroligt 
viktigt. Det faktum att samtliga pedagoger lyfter vikten av kommunikation och hur 
viktig den är för att kunna förmedla kunskap gör att vi tydligt kan koppla resultaten till 
de valda perspektiven. Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs människan som 
socialt konstruerad och att vi lär i samspel med andra (Säljö, 2010). Språket beskrivs 
där som ett grundläggande verktyget för att tillgodogöra sig kunskap, och vi ser det 
som att språk inte bara bör fokuseras mot det verbala språket. Genom kroppsspråk och 
minspel kan man kommunicera med varandra och därmed bilda kunskap, trots att det 
talade språket inte är utvecklat.  
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4.4.2 Interkulturell kompetens i verksamheten 

Resultatet visar att åtminstone en pedagog har en djupare förståelse och kunskap om 
hur barn tillgodogör sig nya språkliga kunskaper. Det hon berättar om hur barns 
simultana språkutveckling går till, då flera språk kan utvecklas på samma gång, speglar 
i mångt och mycket det Kultti (2012) beskriver i sin avhandling. Vidare beskrivs det i 
Flera språk i förskolan (Skolverket, 2013b) att denna simultana språkutveckling kan 
ske även då ett av språken inte talas i hemmet, och här spelar då förskolan en viktig 
roll. Detta tas upp vid flera tillfällen under flera intervjuer, och pedagogerna lyfter sin 
egen betydelse för de flerspråkiga barnen. I vår empiri lyfter informanterna att det inte 
räcker att man som pedagog har en vilja och en insikt om sin egen betydelse, utan det 
handlar om att kunna göra något av denna vilja. Såväl Skans (2011) som Lorentz och 
Bergstedt (2016) beskriver att det krävs en interkulturell kompetens hos pedagoger 
som arbetar i en flerspråkig miljö. Detta för att kunna möta och stimulera barnen i alla 
deras språk. Genom en medvetenhet och ett tillåtande förhållningssätt och attityd för 
barnens kultur och språk möjliggör man denna flerspråkiga utveckling.  

Det framkommer under intervjuerna att barnen i de olika verksamheterna erbjuds 
modersmålsstöd i väldigt olika utsträckning. Man menar att det är beroende på vad 
barnen talar för språk. Både Svensson (2012) och Skans (2011) beskriver att 
modersmålets status påverkar huruvida det uppmärksammas i förskolan. 
Minoritetsspråk prioriteras bort till förmån av världsspråk. Pedagogerna i studien 
beskriver att man försöker tillgodose barnens språkliga behov men att de barn som 
talar ett mer ovanligt språk sällan får det stöd man hade önskat.  
Stier (2009) beskriver förskolan som en kulturell mötesplats, och den synen på 
förskolan som arena genomsyrar samtliga intervjuer i studien. Dock står det klart att 
det är i olika stor omfattning man synliggör de olika kulturer som finns. Trots den 
positiva attityd som beskrivs gentemot flerspråkighet och mångkultur visar vårt 
resultat att det ändå finns de barn som faller mellan stolarna rent kulturellt och 
språkligt. Det interkulturella perspektivet talar för att alla kulturer ska synliggöras och 
samspela, men det resultat vi fått fram visar att vissa minoritetsspråk inte får ta plats i 
förskoleverksamheten. Vår tolkning blir här att genom att på ett sätt förminska ett 
språk, finns det även risk för att förminska kulturen. Då kultur och identitet är nära 
sammanhängande finns där också en risk för att underminera barnens identitet. 
Vidare vill vi än en gång lyfta att det är viktigt att inte förväxla mångkultur med 
interkultur, då mångkultur är ett tillstånd, medan interkultur beskrivs bör ses som en 
handling, ett möte och en interaktion mellan kulturer. 

En informant i studien lyfter identitetsskapande och självförtroende som en viktig 
del i arbetet med flerspråkiga barn. Alla barn behöver få möjlighet att få sin röst hörd, 
oavsett vilket språk man uttrycker sig på. Stier m.fl. (2012) beskriver att det är i det 
sociala samspelet som barn utvecklar sin identitet. Genom att samspela med andra 
barn och vuxna får barnet känna sig betydelsefullt. Detta speglar det som vi förknippar 
starkast med det sociokulturella perspektivet, lärande och utveckling i samspel med 
andra. En av informanterna i studien menar att det självvärde och den identitet som 
byggs upp hos barnen är det som möjliggör språklig utveckling hos det flerspråkiga 
barnet. Det är först då detta är etablerat som ett barn vågar uttrycka sig på det nya 
språket till fullo.  

Flera informanter visar sig ha en stor språklig medvetenhet genom att de beskriver 
flera vägar för barnens språkliga utveckling. Samtliga informanter beskriver tydligt 
vilka metoder de använder i olika sammanhang, och kan beskriva syftet med 
aktiviteterna. Något som förstärker detta ytterligare är det en informant beskriver som 
organisatoriska faktorer som kan påverka arbetet negativt. Hon berättar att man ofta 
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förlorar sin pedagogiska medvetenhet vid till exempel bokval under vakenvilan. Raster 
och barn som sover är faktorer man behöver se till, och vid just de tillfällena finns det 
en risk att man bara väljer en bok bara “för att man ska läsa”. Det ser hon som något 
som kan få en att känna sig otillräcklig som pedagog, då hon vill kunna leva upp till det 
förhållningssätt som är etablerat i verksamheten. Just denna medvetenhet och 
pedagogernas förhållningssätt är faktorer som spelar stor roll i de flerspråkiga barnens 
möjligheter för lärande (Skolverket, 2013b). Pedagogernas inställning till lärandet och 
en nyfikenhet och ett intresse för de flerspråkiga barnen är essentiellt för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa de flerspråkiga barnen att utveckla alla sina 
språk. Uppmuntrande pedagoger som ser alla barn är extra viktigt i arbetet med barn 
med annat modersmål. Detta förstärks ytterligare genom den nyare forskning som 
belyser att pedagogernas språkanvändning är avgörande för huruvida 
kommunikationen i förskolan blir stimulerande eller begränsande (Skolverket, 2013b). 
Det sociokulturella perspektivet beskriver hur språket är ett verktyg för lärande och vi 
anser att det i resultatet blir tydligt att pedagogerna ser vikten av att delge barnen detta 
verktyg. De visar en medvetenhet kring vikten av språkutveckling för det övriga 
lärandet, och pedagogerna visar även på en självinsikt genom att kunna påpeka då 
detta arbete brister.  

Kultti (2012) beskriver att texter på barnens språk är tillåtna i verksamheten, men 
att dessa texter generellt sett sällan finns representerade. Dock visar vårt 
forskningsresultat utifrån intervjuerna på det motsatta. Pedagogerna i studien 
beskriver en öppen och tillåtande miljö där man bjuder in till och uppskattar att 
barnens språk tydligt finns representerade i verksamheten. 
 

 Resultatsammanfattning 

Det har framkommit i resultatet att arbetet med språkutveckling ur ett flerspråkigt 
perspektiv genomförs i olika stor omfattning, beroende på hur stor del av barngruppen 
som är flerspråkig. Dock belyser samtliga pedagoger i studien vikten av att stimulera 
och utveckla alla språk som finns representerade i verksamheten, men om och i så fall 
hur detta arbete ser ut skiljer sig åt mellan de olika informanterna.  

Övervägande så anser pedagogerna i studien att det språkutvecklande arbetet sker 
i de vardagliga situationerna, och att det även är dessa som är viktigast att ta till vara 
på. Måltidssituationer beskrivs som ett bra tillfälle att stimulera barnens språkande, 
oavsett om det handlar om ett talat språk eller att de uttrycker sig med hjälp av 
kroppsspråk eller mimik. Vidare beskrivs att just kroppsspråk och minspel är något 
som spelar en betydande roll i arbete med flerspråkiga barn, då det verbala språket ofta 
inte är gemensamt. Pedagogerna i studien beskriver att genom att de uppmuntrar 
barnen att göra sig förstådda med hjälp av kroppen, samt att pedagogerna själva 
förstärker med hjälp av kroppsspråk skapar man fler kommunikationsvägar. Detta gör 
att man minimerar riskerna för missförstånd, samt kan lösa eventuella konflikter på 
ett bra sätt. 

Utifrån det resultat som framkommit utifrån de semistrukturerade intervjuer 
studien bygger på, får barnens olika modersmål olika stort utrymme i verksamheten. 
Flera informanter beskriver att modersmålsstödjare erbjuds i olika stor utsträckning, 
och att det främst beror på vilket språk barnen talar. De barn som har ett världsspråk 
som modersmål får oftare tillgång till modersmålsstöd än de barn som talar 
minoritetsspråk. Vidare beskrivs språkens status som avgörande för huruvida barnen 
erbjuds modersmålsstöd.  
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Resultatet av vår studie visar att samtliga deltagande pedagoger anser att deras 
förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn spelar en betydande roll för hur och i 
vilken omfattning det språkutvecklande arbetet går till. Vidare beskrivs att arbetet 
kräver en interkulturell kompetens hos pedagogerna för att göra det möjligt för alla 
kulturer att synas och höras i verksamheten. Informanterna i studien visar på en stor 
språklig medvetenhet, och de kan målande beskriva de faktorer som spelar in i 
utformningen av en god språkutvecklande verksamhet ur ett flerspråkigt perspektiv. 
Här beskrivs att uppmuntrande, medvetna pedagoger är a och o för att en flerspråkig 
verksamhet ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Genom att synliggöra och stärka alla 
barns kultur, stöttar man då indirekt barnen i deras identitetsskapande. Genom att få 
göra sin röst hörd och sin kultur synlig, oavsett vilket ursprung man har, utvecklas en 
självkänsla hos barnen som då bidrar till identitetsutveckling. Vidare belyses vikten av 
att dela med sig av och få ta del av olika kulturer som något betydelsefullt, och i samspel 
med varandra utvecklas barnen ytterligare.  

Något som blir tydligt i resultatet är att pedagogernas intresse och nyfikenhet för 
barnen och deras kultur resulterar i att man får en tillåtande miljö där såväl svenska 
språket som de olika modersmålen finns representerade.  
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en Metoddiskussion som följs av en 
Resultatdiskussion. Efter det kommer vi presentera studiens Slutsats, Pedagogisk 
relevans och Förslag på fortsatt forskning. 

 

 Metoddiskussion  

Valet av informanter och det faktum att vi valde att ta till vara på olika professioner var 
ett gott val. Genom att vi intervjuade fyra förskollärare och fyra barnskötare fick 
studien en bredd, och vi fick ett fylligt material att arbeta med. Dock visade det sig att 
deltagarnas profession inte hade någon avgörande roll i hur resultatet presenterade sig 
men vi anser ändå att valet av deltagare har höjt kvaliteten på studien.  

Valet av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod anser vi har varit 
gynnsamt för vår studie. Det gav pedagogerna utrymme att förklara och argumentera, 
bland annat om sin egen roll och betydelse i det språkutvecklande arbetet med barn 
som har svenska som andraspråk. Genom att använda denna form av frågeguide kunde 
vi få en djupare och mer levande diskussion som kunde gå åt flera riktningar. Vi känner 
även att genom detta metodval har vi kunnat svara på våra forskningsfrågor. Studiens 
tillförlitlighet hade kunnat stärks ännu mer om vi kompletterat med observationer då 
vi kunnat se om informanternas svar stämmer överens med hur de jobbar i praktiken 
med det. Dock valde vi att välja bort observationer då vi anser att det skulle blivit alltför 
tidskrävande utifrån de förutsättningar som gavs inför studien. Det hade inte heller 
varit säkert att vi i observationerna fått möjlighet att se alla situationer de talade om 
då det inte hände dagligen i verksamheterna, exempelvis som situationer med tolk. När 
det kommer till intervjuer är det inte alltid informanternas svar är i enlighet med 
verkligheten (Stukát, 2011). 

Vi genomförde individuella intervjuer med pedagogerna vilket vi anser bidrog till 
ett uppfyllande av studiens syfte. Skulle studien baserats på gruppintervjuer känner vi 
att det skulle finnas en risk för att pedagogerna inte talar fritt utifrån sig själva och sitt 
eget förhållningssätt. Vi anser att individuella intervjuer där pedagogerna i lugn och ro 
fick utveckla sina svar var fördelaktigt utifrån både syfte och forskningsfrågor. 

Vårt val av plats för själva genomförandet av intervjuerna skiljde sig något mellan 
informanterna. De flesta intervjuerna genomfördes på informanternas arbeten. Där 
skilde det sig lite angående hur avskilt själva samtalet genomfördes. Att genomföra 
intervjuer på en förskola upplevde vi som något problematiskt, då det var svårt att hitta 
en helt avskild plats. Vid flera intervjuer kom andra pedagoger in, vilket till viss del 
störde intervjun. Dessa korta avbrott gjorde att vi vid flertalet tillfällen var tvungna att 
leda tillbaka informanterna till det ämne de talat om innan avbrottet. Vi anser att vi 
hade fått en ännu bättre kvalitet på intervjuerna om dessa avbrott inte skett. Vi kan 
fastställa att det inte i alla fall är optimalt att genomföra intervjuer på deltagarnas 
respektive arbetsplatser, då risken för störningsmoment i form av frågor från kollegor 
eller liknande kan förekomma. Om vi jämför dessa intervjuer med den som 
genomfördes på ett bibliotek blev störningsmomenten i den senare intervjun i princip 
obefintliga.  

Det var första gången vi använde oss av telefonintervju, och vi hade relativt låga 
förväntningar inför den. Dock fungerade denna metod väldigt bra, och vi tror att det 
beror på att vi skickat frågeguiden till informanten i god tid samt att vi själva var 
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ordentligt förberedda. Trots det positiva resultatet av denna metod anser vi ändå att 
personliga intervjuer där man sitter tillsammans i ett samtal är att föredra. I personliga 
samtal kan man ta tillvara på varandras kroppsspråk och på så sätt läsa av informanten 
på ett annat sätt. Det blir även lättare att hålla intresset kvar hos informanten, då man 
kan bekräfta via nickningar eller uppmuntrande leenden till exempel. 

Studiens metod var väl vald i koppling till studiens syfte och forskningsfrågor. 
Genom att vi valt att intervjua pedagoger på åtta olika förskolor fick vi en bred syn på 
hur dessa pedagoger ser på sitt arbete med flerspråkiga barn, vilket var studiens 
huvudsakliga fokus. Utöver det kunde vi synliggöra vissa metoder och aktiviteter 
pedagogerna använder i sin språkutvecklande verksamhet.  

Det var till stor fördel att använda ljudinspelning, då kunde vi ha fullt fokus på 
informanten istället för att sitta och anteckna under intervjuerna. Det var även till 
fördel att vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger och vi riskerar inte heller att 
missa eller felcitera något. Därefter transkriberades alla intervjuer. Det största 
problemet med att transkribera intervjuer är att det är en process som är väldigt 
tidskrävande vilket Bryman (2011) tar upp. Dock transkriberades endast det som var 
relevant för studien, utifrån den metod Stukát beskriver (2011). Vi upplevde att ingen 
av informanterna blev störda av ljudinspelningen och därmed kändes svaren genuint 
ärliga. Detta är något som har ökat både studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

En kritisk del i datainsamlingen var att vi blev tvungna att boka om flera intervjuer 
på grund av sjukdom, och därmed blev insamlingen av data något försenad utifrån den 
tidsplan vi upprättat. Dock hade vi en så bra framförhållning att vi ändå hade god tid 
på oss att sammanställa resultatet.  

Nu i efterhand känner vi att vi hade kunnat ha några fler frågor i vissa fall där 
informanterna inte svarade med så utförliga svar. Det kan även ha varit för att 
informanterna svarade på flera frågor samtidigt, detta kan ha berott på att vissa frågor 
var för lika eller gick in i varandra. Något som underlättade vårt arbete var att vi 
kategoriserade frågorna i frågeguiden med teman. Det gjorde det lätt att jämföra 
svaren från informanten och även något som återkommer i vår studie för att det ska bli 
lätt att förstå.  

Vårt val av analysbegrepp, kategorisering, visade sig vara gynnsamt för vår studie. 
Att sortera och kategorisera gjorde analysarbetet enklare då vi tydligt kunde synliggöra 
de likheter och skillnader som framkom under resultatbearbetningen. Vår uppfattning 
är också att texten blir mer lättläst för läsaren då man använder sig utav tydliga 
kategorier, då det blir något lättare att följa med i resonemangen.  

Vi ville i denna studie se till att få ett så omfattande resultat som möjligt, och valde 
därför att intervjua informanter inom olika professioner, nämligen fyra barnskötare 
och fyra förskollärare. Vi fick som önskat ett mångfacetterat material att arbeta med, 
men huruvida detta berodde på att olika professioner fanns representerade är något vi 
inte ser som självklart. Vad som däremot blev desto tydligare var att pedagogernas 
arbetslivserfarenhet inom förskolan spelade en större roll. Det var de pedagoger som 
arbetat längst inom förskolan som hade den tydligaste barnsynen, och det var även de 
som kunde uttrycka denna tydligast.  

 

 

 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner 
inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska 
som andraspråk. Vidare ställde vi oss två forskningsfrågor att besvara, 
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1. Hur kan pedagoger stimulera språkutvecklingen hos barn med svenska som 
andraspråk? 

2. Vilken betydelse har pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet i arbete 
med flerspråkiga barn i förskolan? 

 
Trots att vår studie är fokuserad på enskilda pedagoger, i enskilda förskolor kan vi se 
på resultatet ur ett större sammanhang. Vi har tidigare i studien belyst att identitet och 
språk hör samman, och att man behöver få uttrycka sitt språk och sin kultur för att 
utveckla en verklig identitet. Barnen i förskolan behöver alltså få ta del av samt dela 
med sig av olika kulturer för att utvecklas. Pedagogernas roll är att göra detta möjligt, 
och i vår studie ser vi denna vilja och medvetenhet hos samtliga pedagoger. Dock blir 
det tydligt för oss att de informanter i studien som arbetat en längre tid i förskolan 
utöver denna rena vilja även har ett etablerat arbetssätt, som de dessutom kan 
motivera. Även detta var helt oberoende av pedagogernas befattning eller utbildning. 

Vi valde att angripa studien utifrån två perspektiv, det sociokulturella perspektivet 
samt det interkulturella perspektivet. Dessa perspektiv visade sig passa vår studie 
väldigt bra, då det samspel som belyses inom det sociokulturella perspektivet samt 
kulturmedvetenheten inom det interkulturella perspektivet var något som uppdagades 
genomgående under studiens gång. Om vi återgår till studiens syfte så handlar det om 
hur pedagogerna ser på sitt arbete med flerspråkiga barn, och i studien lyfter såväl 
tidigare forskning som informanter vikten av en medvetenhet och ett öppet 
förhållningssätt hos pedagoger. Vi har i en tidigare pilotstudie undersökt temat 
flerspråkighet endast genom ett sociokulturellt perspektiv. Vi anser dock att vi nu i och 
med att vi valt att utöka teorin med ett interkulturellt synsätt får ett mer omfattande 
och mer relevant resultat. Genom att tolka resultatet utifrån ytterligare ett perspektiv 
känns studien bredare och därmed mer relevant för en större grupp människor.  

Studien fokuserar mycket kring modersmålets roll i förskolan, samt möjligheten 
till modersmålsstöd. Detta är ett resultat av informanternas beskrivningar av hur 
mycket utrymme barnens modersmål får i verksamheten. I vårt inledande kapitel 
presenterar vi statistik som visar att endast ett av fem barn med annat modersmål än 
svenska får tillgång till modersmålsstöd. Vi frågade oss själva om det handlade om 
bristfälliga kunskaper hos pedagoger eller om det snarare var en ekonomisk fråga. Vårt 
resultat visar dock på att det är helt andra faktorer som spelar in i frågan om 
modersmålsstöd. Det har visat sig att bero på vilket språk barnen talar och behöver 
stöd i. Informanterna i studien beskriver att de vanligaste språken hos flerspråkiga 
barn i förskolan eller språk som har hög status i samhället värderas högt och där får 
barnen ofta modersmålsstöd, medan minoritetsspråken ofta prioriteras bort eller att 
det helt enkelt inte finns resurser att tillgå. Pedagogerna i studien beskriver att 
flerspråkig personal i förskolan kan ses som ett inofficiellt språkstöd i den vardagliga 
verksamheten, förutsatt att de talar något språk som finns representerat bland barnen. 

Vi ser att det resultat som framkommit via intervjuerna är något motstridigt det 
som presenterats i tidigare forskning. Vi ser att det enligt tidigare forskning finns en 
uppfattning om flerspråkighet som något svårt i förskolan. Dock är informanterna i 
studien väldigt positiva till arbetet. De beskriver att arbetet med flerspråkiga barn är 
något som implementeras naturligt i den vardagliga verksamheten, och beskrivs 
snarare som något spännande än något svårt. Vi funderar på om denna positiva 
inställning beror på att informanterna i studien inte ser flerspråkiga barn som något 
normbrytande eller ovanligt, utan ser mångkulturalitet i förskolan som något naturligt. 
Därmed inte sagt att det är mindre viktigt, utan bara något som ses som självklart i det 
vardagliga arbetet i informanternas verksamheter.  
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Trots den övergripande positiva inställning vi uppfattat hos informanterna i 
studien ger de några exempel på svårigheter som kan uppstå. Dock lade vi märke till 
att pedagogerna valde att formulera sig annorlunda i intervjuerna kring just denna 
fråga. Många gick från att ha formulerat sig i “jag”-form till att beskriva att “man” 
arbetar på ett visst sätt. Vi upplever att det är något tabubelagt att erkänna att man 
upplever vissa delar av verksamheten som extra svår eller problematisk. Denna del av 
intervjun var även den där vi behövde ställa flest följdfrågor för att få så omfattande 
svar som möjligt. Då pedagogerna tidigare under intervjuerna berättat om sitt 
arbetssätt och de positiva effekter de fått av sitt arbete har de gladeligen använt 
pronomen “jag”, men när det handlar om att kritiskt fundera kring verksamheten väljer 
de att förflytta ansvaret till någon annan eller verksamheten i sin helhet. Dock finns 
det undantag bland informanterna även i det här fallet, och specifikt en pedagog tar 
ansvar för de åsikter hon beskriver kring svårigheterna. Vidare kan nämnda pedagog 
även beskriva varför dessa svårigheter uppstår, och hur man arbetar förebyggande 
kring detta. Vi funderar på om en omformulering av intervjufrågan kunde resulterat i 
att fler informanter svarat mer ingående kring detta.  
 

 Slutsats 

Det blir synligt under hela arbetet med studien att pedagogernas förhållningssätt blir 
avgörande i arbetet med flerspråkiga barn. Deras barn- och kunskapssyn avgör 
huruvida flerspråkiga barn i förskolan stimuleras i deras språkutveckling. Genom att 
uppmärksamma de olika kulturer som finns representerade i verksamheten, och 
påvisa deras betydelse, skapar man en mångkulturell arena där kulturer och språk 
samspelar och möjliggör ett interkulturellt lärande. Genom att barn får möta flera olika 
kulturer i tidig ålder redan i förskolan, utvecklar man redan då en förståelse och en 
medvetenhet kring alla människors lika värde. Detta är essentiellt då vi lever i ett 
mångkulturellt samhälle där många olika kulturer och språk ska samspela.  
 

 Pedagogisk relevans 

Studiens resultat visar på att det är medvetenheten hos pedagogerna i förskolan som 
avgör huruvida flerspråkiga barn får den språkstimulans de behöver. Där blir vikten av 
kunskap och intresse hos pedagoger mer avgörande än huruvida exempelvis 
modersmålsstöd erbjuds i verksamheten. Därmed kan denna studie användas för att 
lyfta det förhållningssätt och den barn- och kunskapssyn som krävs hos pedagoger i en 
flerspråkig verksamhet. Vi upplever att de pedagoger som beskriver arbetet som 
problematiskt eller beskriver det som svårt att stimulera flerspråkiga barn, inte har den 
kunskap eller det synsätt som krävs i detta arbete. Här ser vi att fortbildning inom detta 
ämne är något som borde erbjudas i fler verksamheter. I studien presenteras exempel 
och konkreta arbetssätt för hur en flerspråkig verksamhet kan arbeta med 
språkstimulans, och därmed kan även denna studie användas i utvecklingssyfte eller 
som arbetsmaterial.  

Vår studie är av betydelse för pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet, då den 
presenterar konkreta beskrivningar av hur arbetet med flerspråkiga barn i förskolan 
kan se ut, samt lyfter det förhållningssätt som krävs av pedagoger i förskolan för att 
stimulera dessa barn i deras språkutveckling. Vi anser att resultatet som presenteras i 
studien är användbart oavsett i vilken omfattning som flerspråkiga barn vistas i 
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verksamheten. Det är viktigt att pedagoger finner alternativa kommunikationsvägar i 
de fall där man talar olika språk, i såväl kommunikation mellan pedagoger och barn, 
barn sinsemellan samt i kommunikation mellan pedagoger och föräldrar. 
Informanterna i studien påtalar vikten av det verbala språket, men samtidigt lyfts 
kroppsspråk och mimik fram som minst lika viktiga. 

I ett större perspektiv är den interkulturella kompetens som lyfts i vår studie 
nödvändig för alla människor som vistas i mångkulturella miljöer, och i vår mening för 
alla som lever i dagens mångkulturella Sverige. Sverige genomgår i skrivande stund en 
stor förändring i och med en internationalisering genom de kraftiga flyktingströmmar 
som rör sig över världen idag. Därför spelar förskolan en extra stor roll då förskolan 
blir en mötesplats för alla de kulturer som finns representerade i vårt land. Genom att 
barn som vistas i förskolan får ta del av dessa kulturer och språk redan i en tidig ålder 
blir de förberedda på detta samhälle, samt utvecklar en förståelse för alla människors 
lika värde oavsett ursprung.  
 

  Förslag på fortsatt forskning 

I denna studie har vi endast använt oss utav intervjuer som datainsamlingsmetod. Det 
skulle också vara intressant att i vidare forskning komplettera intervjuer med 
observationer, eller att till och med basera studien endast på observationer.  

Det skulle vara spännande att undersöka hur en specifik förskola arbetar med 
flerspråkighet. Där skulle man kunna intervjua ett arbetslag samt genomföra 
dokumentationer och undersöka huruvida det finns en samstämmighet i hur arbetet 
bör genomföras. Då pedagogers förhållningssätt är något som belysts starkt i denna 
studie skulle även denna aspekt vara intressant att undersöka - ser pedagogerna i 
arbetslaget likadant på språkutveckling hos flerspråkiga barn? Och hur påverkar detta 
synsätt arbetet rent praktiskt? 

Vidare skulle det kunna vara av värde att höra vad förskolechefer eller andra 
professioner har att säga om ämnet flerspråkighet. Modersmålsstöd lyftes som en 
intressant del i vår studie, och bristen av tillgång till modersmålsstödjare var något 
som diskuterades. Det skulle därför vara intressant att kunna undersöka fördelningen 
av dessa resurser i form av intervjuer med exempelvis skolchef eller med ansvarig 
person på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Då vi i vår presentation av vår studies relevans för yrket lyfter hur fortbildning kan 
vara en viktig del i att underlätta och utveckla arbetet med flerspråkiga barn i 
förskolan. Det skulle därför vara intressant att göra en kvantitativ studie där vi 
undersöker i vilken stor utsträckning pedagoger erbjuds såväl som deltar i fortbildning 
inom ämnet.  

En möjlig infallsvinkel är att från språk gå in på kulturella likheter och skillnader. 
Efter denna studie har vi förstått att språk och kultur hör ihop och det var något som 
vi fastnade för. Kulturmöten är något som berör alla människor i dagens allt mer 
globala och mångkulturella samhälle. Dessa möten sker oavsett om människor är 
medvetna om det eller inte och även om de uppskattar det eller inte (Stier, 2009). Det 
skulle därmed vara intressant att ta till vara på kulturaspekten i en mångkulturell 
verksamhet, istället för att som i denna studie fokusera på språkets roll.  
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Bilaga 1 

Kön: 
Ålder: 
Befattning: 
Utbildning/utbildningar: 
Examensår: 
Antal yrkesverksamma år:  

 

Allmänt om språkutveckling 

- Hur arbetar ni med barns språkutveckling på din arbetsplats? Ge exempel. 

 

- Hur ser ni på språkets roll för barns utveckling?  

 

Flerspråkighet i verksamheten 

- Upplever du att arbetet kring flerspråkighet i förskolan förändrats i och med den 

ökade andelen barn med annat modersmål än svenska? På vilket sätt?  

 

- Finns det några resurser så som arbetsmaterial eller litteratur på din arbetsplats som 

är anpassat just för att kunna tillmötesgå flerspråkiga barns behov när det kommer 

till språkutveckling? 

 

- Vad tänker du om att använda modersmålet som resurs hos flerspråkiga barn i 

utvecklingen av det svenska språket?  

 

- Erbjuds modersmålsstöd till de flerspråkiga barnen i din verksamhet? I vilken 

omfattning?  

 

Din roll i arbetet med flerspråkighet 

- Hur ser du på din roll som pedagog i mötet med barn som endast möter det svenska 

språket i förskolan? (som alltså talar uteslutande ett annat språk i hemmet) 

 

- Kan du ge några exempel på när det är svårt respektive lätt att arbeta med barns 

flerspråkighet i förskolan? 

 

- Ser det språkutvecklande arbetet olika ut beroende på barnens modersmål?  

(svenska, minoritetsspråk eller världsspråk) 

 

- Hur hanterar ni relationer med föräldrar som kan lite/ingen svenska alls? Hur 

upplever du att det fungerar? 

 

- Övriga tankar 
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Bilaga 2 

Förskolan - inte bara på svenska - En kvalitativ studie rörande pedagogers syn 
på arbetet med flerspråkiga barn i förskoleverksamhet 

 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet på Mälardalens Högskola som ska 
genomföra en studie till vårt självständiga arbete (examensarbete).  

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som ska användas som 
underlag för studien Förskolan - inte bara på svenska.  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner 
inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med 
svenska som andraspråk.  

Nästan 20% av alla barn i förskolan använder sig av mer än ett språk dagligen, och 
pedagogers förhållningssätt är direkt avgörande för huruvida barn i en flerspråkig 
verksamhet får utrymme att utveckla såväl sitt/sina modersmål som svenska. Därför 
anser vi det viktigt att genomföra denna studie för att synliggöra pedagogers syn på 
arbete med flerspråkiga barns språkutveckling.  

Ditt deltagande kommer innebära att vi genomför en intervju på ca 30 minuter. En 
intervjuguide med de frågor vi kommer beröra kan bifogas innan intervjun om så 
önskas. Vi kommer med ditt godkännande att spela in intervjun och sedan 
transkribera det insamlade materialet. Det kommer endast vara vi och vår 
handledare som tar del av råmaterialet, och i det färdiga arbetet kommer alla 
deltagare att vara anonyma i den definitionen att namn och arbetsplats kommer att 
fingeras. 

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 som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om så önskas kan 
resultatet även skickas via e-post till deltagarna.  

Vi kommer att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (se bilaga). 

Tack på förhand 

  

Med Vänliga Hälsningar 
Lisa Lagebo llo13001@student.mdh.se 0736-37 04 04 
Rebecca Holmner rjn13002@student.mdh.se 0762-52 88 69 

 

Handledare: Johannes Rytzler johannes.rytzler@mdh.se 

Eskilstuna 2017-04-11 
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