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Studiens syfte är att undersöka förskolelärarnas förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet, analysera de utmaningar lärarna möter i arbetet och hur 
förskollärarna kan samverka med och involvera föräldrarna i barnens 
språkutveckling. Studiens forskningsfrågor var: I) Hur ser förhållningssätten ut 
hos förskollärare vad gäller språkutveckling hos flerspråkiga barn? II) Vilka 
utmaningar möter förskolelärarna i arbetet med språkinlärning och 
språkutveckling hos flerspråkiga barn? och III) Hur kan förskollärarna 
samverka med och involvera föräldrarna i barnens språkutveckling? För att 
genomföra studien använde vi oss utav en kvalitativ forskningsansats och 
genomförde 11 semistrukturerade intervjuer. Studien visade att nio utav 11 
lärare hade en mycket positiv inställning till flerspråkighet medans två lärare 
hade en lite mer negativ inställning. Det var framför allt tre svårigheter som 
blev tydliga i studien; I) föräldrasamverkan, I) att arbetet var tidskrävande och 
III) svårigheter vid inskolning. Konkret visar studien att flerspråkiga barns 
möjligheter att utveckla sitt modersmål och det svenska språket samtidigt kan 
vara bunden till lärarnas förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Då 
förskollärarnas förhållningssätt avspeglar deras praktik påverkar även detta 
barnen. Studien visar också att de utmaningar som förskollärarna möter i 
vardagen är väldigt typiska men att dessa svårigheter också kan vara kopplade 
till förskollärarnas förhållningssätt och praktik. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Från den första levnadsdagen använder människan språk för att kommunicera 
med omgivningen och framföra sina behov samt känslor (Lindö, 2009). Verbal 
kommunikation utgör således en vital del i människans liv och i hennes sociala 
samvaro och meningsskapande (Jonsdottir, 2007). Därför är det viktigt att 
människan utvecklar en god språklig förmåga. Studier visar att tidig 
språkinlärning har en avgörande roll i barnets språkutveckling, skolgång samt 
framtida liv (Lindö, 2009; Ladberg, 2003). Barnets omgivning och människor 
som barnet tidigt möter i sitt liv är också aspekter som spelar stor roll i barnets 
möjligheter till att utveckla en god språklig förmåga (Lindö, 2009;Liberg, 
2010). För barn är det därför mycket viktigare att tidigt utveckla en god språklig 
förmåga för att kunna utvecklas och upprätthålla ett aktivt lärande (ibid). 

I dagens mångkulturella Sverige möter barn flera kulturer och språk väldigt 
tidigt. Faktum är att det idag går ca 13,000 barn i förskolan som inte har 
svenska som sitt modersmål (Skolverket, 2013). Vissa barn är födda i Sverige 
och andra kommer hit under olika perioder utav sina liv. De flesta utav dessa 
barn behöver i många fall extra stimulans för att få en rik och god 
språkinlärning samt utveckling då barnen är med om flera olika kulturella 
möten som kan vara svåra att hantera (Lindö, 2009; Bjar & Liberg, 2010). Ett 
utav de många språkliga kulturer flerspråkiga barn möter är just förskolan och 
det är denna språkmiljö som vi kommer rikta fokus på i detta arbete. Vi väljer 
att rikta fokus på förskolans kultur just för att barnen möter förskollärarna flera 
timmar varje dag samt vecka och det är just förskollärarna som har 
huvudansvaret för att barn tidigt får en rik och givande språkinlärning och 
utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt läroplanen för förskolan 
(ibid) ska förskollärarna se till att varje barn får möjlighet att både utveckla sitt 
modersmål och det svenska språket. Barnen skall också få möjlighet att både 
bevara sin egen kultur och anamma den svenska kulturen. Dock är en mycket 
viktig aspekt att det förhållningssätt som förskollärarna bär med sig vad gäller 
flerspråkighet har en avgörande roll för vilka utvecklingsmöjligheter och 
bemötanden barnen får i förskolan (Ladberg, 2003; Lindö, 2009; Bjar & Liberg, 
2010). Om förskolelärarna har ett positivt förhållningssätt till flerspråkighet får 
barnen fler möjligheter att möta och utveckla både sitt modersmål och det 
svenska språket i flera olika situationer jämfört med lärare som har en negativ 
förhållningssätt till flerspråkighet.  

Forskare (Ladberg, 2003; Lindö 2009; Thomauske, 2011) hävdar att det än idag 
råder fördomar hos vårdnadshavare och lärare om att flerspråkighet i tidig ålder 
kan hämma barns språkinlärning och utveckling, trots att omfattande studier 
visar motsatsen. Här uppstår således en pedagogisk problematik som enbart i 
Sverige kan påverka 13,000 barn, eftersom barns möjlighet att utveckla flera 
språk under sin förskoletid påverkas av förskollärarnas inställning till 
flerspråkighet.  

Arbeten utav detta slag har därför en enorm stor vikt i samhället. Dels på grund 
av att det påverkar så pass många barn både i Sverige och världen generellt men 
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också för att det saknas mycket forskning kring barns flerspråkighet (Ladberg, 
2003). En annan mycket viktig aspekt är också att barnens första 6-7 år är 
väldigt kritiska i ett språkinlärningsperspektiv. Det är under dessa första år 
barnen tar till sig mest kunskaper och utvecklar ett fullständigt språk fram tills 
10 års ålder (Lindö, 2009). Därför är det mycket viktigt att förskolelärarna och 
föräldrar tar vara på dessa första år i barnens liv och med ett aktivt stöd hjälper 
barnen i språkinlärningen och utvecklingen (ibid). 

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka förhållningssätt elva förskollärare 
har vad gäller språkutveckling hos flerspråkiga barn. Syftet är också att 
undersöka vilka utmaningar de möter i arbetet med just flerspråkiga barn och 
hur förskollärarna kan samverka med och involvera föräldrarna i barnens 
språkutveckling. 

1.2 Frågeställningar 

I. Hur förhåller sig förskolelärarna till språkutveckling hos flerspråkiga 
barn? 

II. Vilka utmaningar möter förskolelärarna i arbetet med språkinlärning och 
språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

III. Hur kan förskollärarna samverka med och involvera föräldrarna i 
barnens språkutveckling? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Flerspråkighet 
Med begreppet flerspråkighet avser vi i detta arbete individer som behärskar 
mer än ett språk. Fokus ligger på att individen när som helst och i olika 
sammanhang utan svårigheter kan använda sig utav dessa språk. Denna 
definition innebär också att individen ser språket(n) som sitt/sina språk även 
om ett utav språken är det dominanta och/eller modersmålet (Garcia, 
Skutnabb-Kangas & Torres-Guzman 2006).  

Modersmål 
Med begreppet modersmål avser vi i denna studie det språk som barnet möter 
och lär sig först dvs. det språk som barnet ”föds in i” (Sandvik & Spurkland, 
2011). Om barnet föds in i flerspråkighet menar forskaren Thomauske (2011) att 
barnet då väljer, med en viss påverkan av barnets närmaste omgivning, ett utav 
språket som mer dominant vilket kan liknas vid modersmålet. 

1.4 Studiens disposition  

Efter det första inledande kapitlet i studien behandlas forskningsbakgrunden 
och den teoretiska utgångspunkten för studien i kapitel 2. Under denna del 
lyfter vi fram tidigare forskning inom ämnet och vad styrdokumenten för 
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förskolan tar upp om flerspråkighet. I efterföljande kapitel beskriver vi vårt 
tillvägagångssätt och vilka metoder vi har använd oss utav för att besvara och 
analysera studiens frågeställningar samt motiveringar till våra gjorda val. I 
kapitel 4 presenteras resultatet som vi fått av de intervjuer vi genomfört i 
studien. Detta material är vårt primärmaterial som analyseras i efterkommande 
kapitlet. Avslutningsvis diskuterar vi studiens resultat och för även en 
diskussion om våra tillvägagångssätt. Vi ger även i denna del råd för vidare 
forskning.  

2 Forskningsbakgrund 

Under denna del kommer vi först presentera vad styrdokumenten säger 
angående barns och flerspråkiga barns språkutveckling. Sedan kommer vi 
presentera vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller; I) 
språkutveckling, II) hur förskollärarens förhållningssätt påverkar barns 
språkutveckling, III) vilken roll modersmålet spelar vid inlärning utav ett nytt 
språk, IV) föräldrarnas roll i barns språkutveckling och V) samverkan med 
föräldrar. Avslutningsvis presenteras också arbetets teoretiska utgångspunkt 
vad gäller synen på barns språkutveckling.  

2.1 Styrdokument 

Enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) som är 
förskolans främsta styrdokument ska förskoleverksamheter lägga grunden för 
barns livslånga lärande genom att anpassa verksamheten utifrån varje enskild 
barn oavsett om det enskilda barnet tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 
än andra. Enligt läroplanen ska verksamheten också stödja och stimulera 
barnen i deras språkinlärning och utveckling i tidig ålder så att varje barn kan 
använda sitt/sina språk som både kommunikationsmedel och som en färdighet. 
Förskolan ska erbjuda barnen en rik och givande miljö där de speciellt får möta 
olika språk och kulturer samt får stor variation på stimuli som utvecklar deras 
egna språk (ibid). Detta menar läroplanen är viktigt då barn som befinner sig i 
en sådan miljö utvecklar sina sociala kompetenser bättre och då även får en 
bättre språkutveckling. Detta innebär i sin tur att de flerspråkiga barnen ska få 
möjlighet att utveckla sitt modersmål vid sidan av det svenska språket.  

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
(Utbildningsdepartementet, 2010, sid 11) 

Läroplanen lägger alltså ansvaret på förskolläraren som ska utmana och möta 
varje enskild barn för att utveckla deras språkliga förmågor och se till att varje 
barn får möjlighet att skapa sin identitet utifrån sin egen förutsättning, behov 
och takt samt känna sig som en tillgång till gruppen (Ibid).  

Även FN:s barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) lyfter fram vikten av att 
barns ges möjlighet till detta. Enlig Barnkonventionen har alla barn rätt till att 
få möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter utifrån sina egna 
kulturella identiteter, språk och egna värden. Som stöd för förskollärarna i detta 
arbete har Skolverket, på begäran utav Myndigheten för skolutveckling, arbetat 
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fram boken ”Att komma till tals – flerspråkiga barn i förskolan” (Skolverket, 
2004). Med denna bok lyfter Skolverket upp vikten av flerspråkighet och ökar 
förskollärarnas kunskaper kring detta. I boken uttrycks det hur viktigt det är att 
förskolläraren är kompetent och medveten om sitt förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet då detta påverkar barnens möjligheter till att utveckla sina språk.  

Även i styrdokumentet Allmänna kommentarer för kvalitet i förskolan 
(Skolverket, 2005) beskriver Skolverket att det är av mycket stor vikt att 
förskoleverksamheter arbetar med en språklig mångfald och ser det som en 
tillgång. Detta interkulturella sätt att arbeta ska inte begränsas enligt 
styrdokumentet till områden där det råder mångkulturalitet, utan skall 
genomsyra alla förskoleverksamheter i Sverige (ibid). 

2.2 Vikten av språkutveckling 

Som det nämndes i inledningen så börjar människan kommunicera med sin 
omgivning redan från den första levnadsdagen (Lindö, 2009; Liberg, 2010). 
Därför är det av stor vikt att barnen tidigt får en god språkstimulans. Faktum är 
att näst intill allt lärande för människan bygger på att denne har ett någorlunda 
utvecklat språk (Svensson, 2009; Gärdenfors, 2010). Lärande sker enligt 
Gärdenfors (2010) kognitivt dvs. i barnets hjärna och det är med hjälp av 
språket barnen tänker och bearbetar erfarenheter. Därför menar författaren att 
näst intill allt annan lärande bygger på att barnet utvecklar ett hyfsat språk 
tidigt.  

De första sex åren, och efterföljande två år, har en avgörande roll i ett barns 
identitetsskapande särskilt vad gäller språkutveckling (Bjar & Liberg, 2009). 
Under dessa 6-8 åren börjar barn skapa sig en bild utav värden och samhället 
de lever i mer specifikt. Barnet genomgår olika stadier i språkutvecklingen och 
under dessa år, från 0-8 år, har barnet hunnit lära sig att använda sin röst i 
olika tonlägen och har i sitt förråd ca 10- 14,000 ord. Barnet har också hunnit 
utveckla en relativt fullständig grammatik (Bjar & Liberg, 2010; Lindö, 2009). 
Dessa olika stadier från 0-8 år ser lika ut för alla barn oberoende om barnet är 
enspråkig eller flerspråkig (Abrahamsson, 2009). Däremot menar Svensson 
(2009) att språkutvecklingen kan variera från barn till barn. Författaren menar 
att det inte är själva stadierna som skiljer sig åt utan barns erfarenheter och hur 
bra det går för barnet under dessa stadier. Det finns, menar författaren, olika 
orsaker som kan påverka barns språkutveckling både på ett negativt sätt och på 
ett positivt sätt (Ibid). En väldigt stor påverkan är enligt Svensson (2009) den 
omgivning barnet befinner sig i inte minst familjen. I lik med detta menar även 
forskaren Ladberg (2003) att barns föräldrar och direkta omgivning har en 
avgörande roll för barnets språkutveckling. Författaren menar att barnet måste 
associera språket till en viss trygghet dvs. att barnet utvecklar känslor gentemot 
själva språket. Drivkraften hos barn, både enspråkiga och flerspråkiga, till att 
lära sig ett språk menar författaren grundar sig i fem frågor; I) Vad är det barnet 
behöver, vill och längtar efter att tala om? II) Vem är det som barnet behöver, 
vill och längtar efter att tala med? III) Vem beundrar barnet? IV) Vem vill 
barnet likna? och sist V) Vilka vill barnet göra ihop med? (Ibid). I dessa fem 
frågor menar forskaren att vi kan hitta drivkraften till barns språkinlärning och 
språkutveckling. Alla fem frågor är mycket emotionella som leder till att barnet 



 5 

bygger upp känslor gentemot språket som i sin tur får barnet att känna ett starkt 
behov av att lära sig språket. Barnet kan, i samma kontext, också ta avstånd till 
ett språk menar författaren. Om barnet får negativa känslor eller associerar 
språket till oro och rädsla (Ladberg, 2003).  

Även om forskare (Håkansson, 2003; Ladberg, 2003) menar att människan kan 
lära sig ett nytt språk i vilken ålder som helst så hävdar båda författarna i lik 
med andra forskare (Bjar & Liberg, 2009; Svensson, 2009; Lindö, 2010) att det 
är mycket lättare för barn i åldrarna 0-6 år att ta till sig språket då barn i dessa 
åldrar har relativ ”öppen hjärna” som är beredd att ta till sig all information från 
omgivningen utan att bearbeta detta till en början. Slutsatsen som forskarna 
drar är att åldrarna 0-6 år är väldigt kritiska. Förskollärare och vårdnadshavare 
bör ta vara på dessa åldrar, både i förskolan och hemma dvs. då barnen är mest 
kompatibla att ta till sig språk och kunskaper (Bjar & Liberg, 2009; Svensson, 
2009; Lindö, 2010). Även Wedin (2011) påpekar vikten av den miljö barnet 
befinner sig i och att stimulera barn språkligt både hemma och i förskolan. 

2.3 Hur påverkas språkutvecklingen utav lärarnas 
förhållningssätt 

Även om Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ställer krav 
på samtliga förskollärare att stimulera barn i deras språkinlärning och 
språkutveckling går styrdokumentet inte in på hur förskollärarna skall göra 
detta. Det är upp till varje enskild förskollärare att välja ut, planera aktiviteter 
och möta barnen. Detta ger förskollärarna en frihet i valet utav aktiviteter men 
medför även ett stort ansvar, ansvar i att verkligen möta varje enskild barn 
(Ladberg, 2003). Forskare (se Skans, 2011; Ladberg, 2003) menar att 
förskollärarens förhållningssätt då får en avgörande roll för hur det enskilda 
barnet blir bemött i förskolan. Inte minst vad gäller de flerspråkiga barnen som 
denna studie lägger fokus på. Antingen kan förskollärarna se flerspråkighet som 
ett problem eller så kan dem de detta som en rikedom för både barnen och 
verksamheten (Ladberg, 2003).   

Även Anne Kultti som är lektor vid Göteborgs universitet hävdar i sin 
avhandling (Kultti, 2014) att förskollärarens förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet får en avgörande roll i vilka möjligheter de flerspråkiga barnen 
får vad gäller språkinlärning och utveckling av både modersmålet och det 
svenska språket. I avhandlingen, som hade i syfte att bland annat undersöka 
flerspråkiga barns kommunikativa utveckling och villkor i förskolan, menar 
Kultti att om läraren ifråga tycker att flerspråkighet hämmar barns 
språkutveckling minskar det också möjligheterna för barnet att utvecklas 
språkligt (ibid).  

Gunilla Ladberg som forskar inom pedagogik hävdar i sin bok (2003) att det 
råder i samhället fördomar om att flerspråkighet kan vara hämmande för barns 
språkliga utveckling. Detta menar hon är helt fel då forskning (ibid) visar att 
det, tvärt emot fördomarna, är en stor rikedom för barn. Även Thomauske 
(2011) hävdar att det förekommer förutfattade meningar hos både förskollärare 
och vårdnadshavare att det är hämmande för barnen att tidigt möta flera språk. 
Faktum är, hävdar författaren, att vi numera måste se flerspråkiga barn som 
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”kompetenta åhörare och talare med egna rättigheter” (Thomauske, 2011), 
snarare än att se dem som ”två enspråkiga människor i en kropp” (ibid). 
Fördomarna bygger, enligt författarna, på svårigheter i arbetet med flerspråkiga 
barn och i exempelvis bemötandet utav både barnen och vårdnadshavarna. 
Även ivrigheten av att snabbt se resultat i barnens språkutveckling menar 
författarna ligger i grund för fördomarna. Förskollärare och vårdnadshavare 
vill, enligt författarna, se resultat ganska snabbt för att kunna försäkra sig om 
att flerspråkigheten inte hämmar barnets språkutveckling. Faktum är att det 
ibland kan ta längre tid för barnet att bearbeta alla begrepp i de två (eller flera) 
språk som barnet lär sig samtidigt. Detta är en viss stadie men som inte är 
hämmande då det för barnet går mycket snabbare att lära sig det svenska 
språket efter denna stadie (Ladberg, 2003; Thomauske, 2011).  

Realiteten är att förskollärare måste vara medvetna och uppdatera sig med 
forskning samt se mångfald och flerspråkighet som något positivt för att de 
flerspråkiga barnen ska kunna lyckas i förskolan (Ladberg, 1987, 2003). Det är 
viktigt att förskolläraren visar respekt för barnets kulturella bakgrund och 
modersmål (Skans, 2011) I Kulttis (2014) avhandling, som nämndes tidigare, 
kommer forskaren fram, genom sina observationer, till att det råder väldigt 
stora skillnader mellan olika förskolor i Sverige i möjligheten för flerspråkiga 
barn att lyckas. Största anledningen till skillnaderna menar forskaren är just 
förskollärarnas förhållningssätt gentemot flerspråkighet och deras 
tillvägagångssätt i att stimulera barnen, dvs. vilka aktiviteter de planerar och 
aktiviteternas syften (ibid).  

I denna kontext finns det stor vikt att belysa två saker; I) att förskollärarnas 
arbetssätt är en avspegling utav deras förhållningssätt, dvs. att deras 
förhållningssätt syns och blir tydlig i deras val av aktiviteter och vilka syften de 
har med dessa (Skans, 2011) och II) att förskollärare måste ha ett syfte i sina 
aktiviteter för att det ska generera kunskap för barnen i en större utsträckning 
(Mårdsjö Olsson, 2010).  

Enligt Kultti (2014) Behöver förskollärare istället vara öppna, kompetenta och 
förberedda i sina bemötanden utav barn och föräldrar. Det krävs också, enligt 
Ladberg (2003), att förskollärarna har insikt i eventuella kulturskillnader och 
visa hänsyn till dessa. Ju bättre bemötande och medvetenhet förskollärarna har 
desto bättre och snabbare kan barns behov tas tillvara då relationen mellan 
förskolläraren och barnen också har en betydande roll i om barnet känner 
behov av att lära sig språket (ibid). 

2.4 Modersmålets påverkan 

Enligt forskare (se Skuttnab-Kangas m.fl., 2006; Abrahamsson, 2009) så spelar 
barns modersmål en betydande roll vid inlärning utav ett nytt språk eller om 
barnet skall lära sig flera språk samtidigt. Om barnet skall lära sig två eller flera 
språk samtidigt i tidig ålder menar forskarna att barnet då väljer ett utav 
språken som sitt dominanta språk (se begreppsdefinition; Modersmål). 
Modersmålet eller det dominanta språket som barnet känner sig mest trygg vid 
använder barnet som referens för det nya/andra språket (Ibid). När barnet lär 
sig flera språk samtidigt förstärker alltså språken varandra (Hyltenstam & 
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Lindberg 2013). Barn har ofta väldigt starka känslor gentemot modersmålet 
vilket ger dem drivkraft till att utveckla henne mer (Ladberg, 2003). Detta leder 
i sin tur till att barnet får en väldigt bra grund att stå på när barnet ska ta till sig 
ett annat språk. Om barnet inte blir tillräckligt mycket stimulerad i 
modersmålet kommer barnet inte heller känna något behov av att vilja lära sig 
språket (ibid). Hyltenstam och Lindberg (2013) menar att detta, att barnet får 
avbrott i utvecklingen av modersmålet, får dåliga konsekvenser vid inlärning 
utav ett andra språk. Författaren hävdar att barn som har ett väl etablerat 
modersmål har det mycket lättare att lära sig ett andra språk då modersmålet 
gynnar det nya språket. Det är lättare för barnet att lära sig nya begrepp i det 
nya/andra språket om barnet redan kan begreppet i sitt modersmål eller 
dominanta språk (ibid). I likhet med Hyltenstam och Lindberg menar även 
Yazici m.fl. (2010) också att modersmålet är, för barnen, en väldigt bra grund 
att stå på och referera till. Författarna hävdar också att modersmålsstöd i 
förskolan ökar barns kompetenser i det nya/andra språket dvs. det svenska 
språket.  

Svensson (2009) menar att barn använder sitt modersmål som hjälp när de ska 
börja prata ett nytt språk. Barnen menar författaren växlar mellan språket när 
begreppen inte kommer fram. Detta menar Svensson enbart är positivt och visar 
att barnet i fråga utvecklas och använder sig utav sina språkliga förmågor (ibid). 

2.5 Föräldrarnas roll i barns språkutveckling 

I en studie gjord av Thomauske (2011) undersökte forskaren flerspråkiga barns 
språkinlärning och språkutveckling samt hur dessa påverkades utav vuxnas 
ingrepp. Forskaren intervjuade och observerade både förskollärare och 
flerspråkiga föräldrar för att analysera hur de påverkade flerspråkiga barnens 
val och utvecklande av sitt modersmål. Studiens resultat visar att både 
förskollärarnas insatser i förskolan och föräldrarnas stöd i hemmet har 
avgörande roll i barns språkliga utveckling och vilket språk barnen ansåg sig 
vara närmast. I likhet med Ladberg (2003) där författaren, som tidigare nämnt, 
hävdade att barns känslor spelade en stor roll för utvecklandet av just det 
språket menar också Thomauske (2011) att det har en betydande roll. Dock 
hävdar Thomauske också att föräldrarnas känslor gentemot modersmålet och 
landets dominanta språk, i detta fall svenska i Sverige, spelar en avgörande roll 
för barns språkliga utveckling av bägge språken. Forskaren menar att 
flerspråkiga barnen själva väljer vilket språk som blir dominant och vilket(a) 
språk som blir sekundära. Dock menar forskaren att detta ”egna” valet är starkt 
påverkat utav vuxna barnet har i sin omgivning dvs. föräldrar i första hand och 
förskollärare (ibid).  

Studien visade också att modersmålet för barnen, i de länder studien 
genomfördes, blev allt mer sämre för varje generation. Barnen hade en tendens 
att välja landets dominanta språk som sitt eget dominanta språk och 
modersmålet blev ofta inte färdigutvecklat (Thomauske, 2011). Detta var något 
som föräldrarna i studien blev djupt ledsna över då de ansåg att barnen, på 
grund av brister i modersmålet, tappade kontakten med släktingar och kom 
alltmer långt ifrån sin kultur.  
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För att undkomma denna problematik menar Thomauske (ibid), att 
förskollärare och föräldrar bör ha en god samverkan för att barnen även 
stimuleras i språk, framförallt modersmålet, hemma. Även Lindö (2009) 
påpekar vikten av att flerspråkiga barn får genomtänkt och bra stöd av både 
förskollärare och föräldrar. Hon hävdar precis som Ladberg (2003) att 
föräldrarna spelar en viktig roll då barnen, av naturliga skäl, har starka 
emotionella band till sina föräldrar och känner då ett behov av att kunna 
språket. 

2.6 Samverkan med föräldrar 

Enligt läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ska 
förskoleverksamheten ha en god samverkan med barnens föräldrar. Läroplan 
(ibid) lägger detta ansvar på den enskilda förskolläraren. Förskolläraren ska se 
till att informationsutbytet mellan läraren och föräldrar fungerar väl och att den 
framförallt är givande för bägge parterna. Faktum är, enligt Jensen och Jensen 
(2008) att informationsutbytet är ett måste om barnen ska bemötas på ett 
professionellt sätt.  

För att samverkan, med alla dess olika former som; inskolning, 
utvecklingssamtal, föräldramöten mm, skall fungera menar Jensen och Jensen 
(2008) att förskollärare behöver vara öppna och kompetenta inom 
relationsbyggande. Förskollärarna behöver se över sina förutfattade meningar 
och sträva efter resultat i varje samverkansform med föräldrarna.  
Kärnan i en professionell förskollärares praktik är, enligt Hajru och Tallberg 
Broman (2013, sid 75,) att kunna göra kvalificerade bedömningar i olika 
situationer där förskolläraren agerar spontant dvs. här och nu. Denna 
handlingskraft bygger på erfarenheter, teoretisk insikt och reflektioner över den 
egna praktiken. Samarbete mellan familj och förskollärare är väldigt 
komplicerad och innefattar etiska, sociala och många olika praktiska aspekter. 
Därför kräver det att förskollärarna har ett reflekterande förhållningssätt över 
egna uppfattningar, sitt generella förhållningssätt samt om familj- och 
föräldrars villkor (Ibid).  

Om förskollärarna har fördomar leder detta till att förskollärarna istället för att 
se möjligheter riktar fokus på svårigheter. Problem och det som anses vara ”fel” 
hos barnet, dialogen eller föräldrarna läggs på vårdnadshavarnas axlar. Detta 
leder oftast till att föräldrarna hamnar i en viss försvarsställning där de inte 
längre vill samverka då de känner sig som otillräckliga och dåliga föräldrar 
(Jensen & Jensen, 2008). Det är också viktigt att förskollärarna inte lägger allt 
för mycket ansvar på föräldrarnas axlar då detta leder, enligt författarna, till att 
föräldrar ofta inte orkar eller hinner med all samverkan (ibid) 

För att förebygga fördomar menar författarna att förskollärna måste vara 
medvetna om familjernas, dvs. familjer med annan etniskt bakgrund, olika 
integrationsstrategier (se Jensen & Jensen, sid 36-37, 2008). Förskollärarens 
medvetenhet om huruvida dessa föräldrar vill att deras barn ska integreras i 
samhället kommer hjälpa dem i samverkansarbetet med dem (ibid). 

Forskare (Hajru & Tallberg Broman, 2013; Jensen & Jensen, 2008) menar att 
inskolningen är det bästa tillfället för förskollärarna att möta och lära känna 
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både barn och vårdnadshavare. Förskollärarna kan under inskolningen ta reda 
på familjens villkor, förutsättningar och integrationsstrategi för att bygga upp 
en god samverkan som ska hålla i alla åren barnet ska vistas i förskolan. Hajru 
och Tallberg Broman (2013) menar att det är mycket vanligt att många 
föräldrar, till en början, är skeptiska till förskoleverksamheter och är oroliga för 
sina barn. Detta beror enligt författarna på föräldrarnas omedvetenhet om 
verksamheten och/eller hur pass givande detta skall vara för deras barn.  
Det är förskollärarens uppgift att bemöta dessa föräldrar och informera dem om 
verksamheten och dess villkor (Utbildningsdepartementet, 2010). Inskolning 
för barn tar olika långt tid och det ligger i förskollärarens kompetens att avgöra 
om tiden räcker till eller inte och i samverkan med föräldrarna hitta möjliga 
lösningar som gynnar barnet bäst (Hajru & Tallberg Broman, 2013). Det viktiga 
är att barnet känner en tillit till förskollärarna och känner sig trygg i 
verksamheten för att lärandet och utvecklandet ens ska kunna börja. Det är 
självklart föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn. Dock måste 
förskollärarna, för att föräldrar ska kunna ta medvetna beslut, som tidigare 
nämn informera dem om verksamheten och hur barnet kan komma att påverkas 
vid en mindre bra inskolning (ibid). 

2.7 Teoretisk utgångspunkt: Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv 

Det finns många olika teorier om hur kunskap skapas och hur barn lär sig, inte 
minst hur barn lär sig och utvecklar ett språk. Dock har vi valt, för denna studie, 
att utgå från Lev Vygotskijs sociokulturella teori som perspektiv på barns 
språkinlärning och utveckling. Denna teori, som är förhållandevis central och 
synlig i svenska läroplaner, bygger på barns sociala samvaro och samspel med 
andra barn och artefakter (Strandberg, 2009). Enligt Lev Vygotskij är 
människan en social varelse som är beroende utav varandra för att lära sig nya 
kunskaper och erfarenheter. Därför är kommunikationen, inte minst det verbala 
språket, också en mycket central del i teorin. Språket är inte bara ett 
kommunikationsmedel utan människan talar, enligt Vygotskij, med sig själv 
också för att skapa en förståelse över sin omgivning och de kunskaper som 
erfaras. Samspelet mellan barn och barn samt mellan barn och vuxna leder till 
en social utveckling och utvecklar samtidigt barns kognitiva tänkande. Förutom 
språket menade Vygotskij också att kulturen och miljön spelade en avgörande 
roll vid inlärning (ibid). Leif Strandberg (2009) menar att mångfald och 
flerspråkighet är något som ses som väldigt bra och förespråkas väldigt mycket 
inom det sociokulturella perspektivet. Eftersom människan lär sig kunskaper 
och utvecklar dem i sociala sammanhang menar Vygotskij att miljön och kultur 
bör vara rik så att det gynnar barns nyfikenhet över att lära sig nya saker (ibid). 

Leif Strandberg (2009) menar också att den proximala utvecklingszonen är ett 
begrepp som är central i Vygotskijs teorier. Proximala utvecklingszonen 
beskriver barns personliga och yttersta utvecklingsnivå där de ännu inte vet en 
viss kunskap men som de lär sig i samspelet med hjälp utav en kamrat och/eller 
en vuxen. Efter samspelet har barnet för första gången erfarit kunskapen och 
kan nu på egen hand utveckla den kunskapen. Förskollärarens roll är att aktivt 
vara närvarande som ett stöd för barnet och utmana barnet i hens egna 
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proximala utvecklings zon samt tillföra rätt artefakten som barnet är i behov 
utav för att lära sig och/eller utveckla kunskap (ibid). 

3 Metod 

I denna del utav studien kommer vi konkret beskriva hur vi gått tillväga för att 
genomföra vårt arbete. Vi kommer motivera våra val angående 
forskningsstrategi, metod och urval samt beskriva genomförandet utav 
intervjuerna. Till detta kommer vi också, under fiktiva namn, presentera alla 
våra respondenter som deltagit i studien. Under denna del av studien kommer 
vi även beskriva hur vi har gått tillväga för att analysera materialet som 
presenteras under kapitel 4 (Resultat). Avslutningsvis kommer vi diskutera 
studiens tillförlitlighet samt hur vi har gått tillväga för att uppfylla de 
forskningsetiska principerna som anges i Vetenskapsrådets rapport ”God 
forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2011). Under hela arbetets gång har vi använt 
oss utav Allan Brymans bok ”samhällsvetenskapliga metoder” (Bryman, 2011) 
som stöd för utformningen utav själva arbetet.  

3.1 Forskningsstrategi 

Vår studie kan beskrivas som en tvärsnittsstudie där vi har använt oss utav en 
kvalitativ forskningsstrategi för att genomföra arbetet. Målet med en kvalitativ 
studie är, som Bryman (2011) beskriver det, att uppnå ”täta beskrivningar” och 
inte generaliserbarhet. Detta innebär att vi i studien sätter respondenternas dvs. 
förskollärarnas uppfattningar i fokus i syfte att få djupa och detaljerade svar.  
 
Vi använde oss utav forskningsdesignen tvärsnittsstudie då denna design, enligt 
Bryman (2011), passar bäst för att besvara frågeställningar där man vill ha svar 
på hur det ser ut ”just nu” i verksamheten och/eller under en kortare tidsperiod. 
Detta var också vår avsikt då vi i arbetet riktade fokus på hur förskollärarna 
förhöll sig flerspråkighet och de svårigheter som de mötte i arbetet just då 
intervjuerna genomfördes. För att inte få en ensidig bild utav hur det såg ut 
under denna tidpunkt intervjuade vi elva förskollärare då detta, att få olika 
perspektiv om samma ämne, är oerhört viktigt i studier utav detta slag (Ibid, 
2011). Genom att intervjua 11 förskollärare kunde vi synliggöra, förstärka och 
analysera respondenternas svar på ett mycket mer nyanserat sätt genom att 
också undersöka variationer i respondenternas svar.  

3.2 Forskningsmetod 

Vi har för studien intervjuat 11 aktiva förskollärare. För att utforma så bra 
intervjuer som möjligt utgick vi från Alan Brymans bok ”Samhälls- 
Vetenskapliga metoder” (2011). Intervjuerna kan beskrivas som 
semistrukturerade där vi enbart hade en uppsättning av frågor i form av ett 
frågeschema (se bilaga 1). Vi valde, som Bryman (ibid) i boken också beskriver, 
att dela in våra frågor utifrån tre teman; I) inledning, II) förhållningssätt och 
III) arbetssätt. Det viktiga är enligt författaren att ordningsföljden utav 
frågeteman följs i syfte att inte tappa sammanhanget i intervjun. Vi utgick också 
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utifrån Bryman (ibid) när vi utformade själva intervjufrågorna. Vi valde då att 
inte ställa korta frågor utan mer djupa frågor som fick respondenterna att svara 
på ett mer beskrivande och förklarande sätt. Vi utgick som tidigare nämnt från 
vårt frågeschema (se bilaga 1) men ställde även många följdfrågor för att 
fördjupa frågorna och svaren. Vi var noga med att ge tid och rum för deltagarna 
att bana vidare till andra intressanta och relevanta ämnen som inte täcktes utav 
frågeschemat. Vi gav samtidigt tid och rum för oss själva som intervjuare att när 
som helst ställa ytterligare frågor och/eller följdfrågor utöver frågeschemat för 
att ytterligare fördjupa respondenternas svar. 

I Brymans bok som nämndes tidigare (2011) beskriver författaren flera 

intervjumetoder. Dock valde vi att använda oss utav semistrukturerade 
metoden just för att den passade bäst in på studiens forskningsstrategi, dvs. 
kvalitativ ansats, och forskningsdesign, dvs. tvärsnittsstudie. Med 
semistrukturerade intervjuer kunde vi samla in mer reflekterande och djupare 
information som var relevant för studien som vi annars kunde missat om vi 
använt exempelvis en strukturerad eller ostrukturerad intervjumetod (Bryman, 
2011). Exempelvis skulle vi å ena sidan inte kunnat ge deltagarna möjlighet, tid 
och rum för att svara naturligt och/eller känslofyllt ifall vi hade använt oss utav 
en strukturerad intervjumetod. Då hade vi, som tidigare nämnt, möjligen 
kunnat missa detaljer som inte täcktes utav frågeschemat. Å andra sidan, ifall vi 
hade använt oss utav en ostrukturerad intervjumetod, hade vi möjligtvis inte 
kunnat samla in nödvändig och relevant data för studien då respondenterna lätt 
skulle kunnat komma in på irrelevanta sidospår.  

3.3 Urval 

Inom ramen för urval kan många olika aspekter beskrivas. Dock berör inte alla 
dessa olika aspekter just vårt arbete. Eftersom vår studie innehar en kvalitativ 
ansats valde vi att göra ett bekvämlighetsurval som ingår i kategorin icke 
sannolikhetsurval (Byrman, 2011). Vi gjorde ett målinriktat urval (Ibid, 2011) 
och valde ut nio olika förskolor som vi redan tidigare visste hade flerspråkiga 
barn inskrivna och genomförde intervjuerna med förskollärare som hade 
erfarenhet av att jobba med flerspråkiga barn. För att få en variation på 
respondenterna valde vi också att både intervjua flerspråkiga och enspråkiga 
respondenter.  

3.3.1 Presentation utav respondenterna 

I denna del utav arbetet kommer vi presentera samtliga förskollärare som vi för 
detta arbete intervjuade för att påvisa hur deras situationer och förutsättningar 
ser ut. Samtliga lärare är kvinnor och nämns under fiktiva namn.  

Annika  
Annika jobbar idag i en kommunal förskola med barn som är mellan 1-5 år 
gamla. Hon har 25 barn i barngruppen där alla barn är flerspråkiga. Annika har 
förskollärarexamen och har jobbat inom verksamheten i ca 25 år. Utav de 25 
åren har det funnits flerspråkiga barn i barngruppen de senaste 10 åren. Annika 
är själv enspråkig. 
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Asma  
Asma har förskollärarexamen och arbetar på kommunal förskola med 21 barn i 
barngruppen. Barnen i gruppen är mellan 3-5 år gamla. I barngruppen finns det 
11 flerspråkiga barn. Asma har jobbat som förskollärare i sju år varav ca alla år i 
barngrupper där det funnits barn med flera språk. Asma är själv flerspråkig. 

Catrin 
Catrin jobbar som förskollärare i en kommunal förskola med barn i åldrarna 
2,5-5 år. I hennes barngrupp finns det 22 barn varav 12 barn är flerspråkiga. 
Catrin är högskoleutbildad och har behörighet att undervisa både i förskolan 
och grundskolans tidigare år. Hon har jobbat sju år som förskollärare och i alla 
dessa år har det funnits flerspråkiga barn i barngruppen. Catrin är själv 
enspråkig.  

Fatima 
Fatima har förskollärarexamen och är behörig att undervisa både inom 
förskolan och grundskolans tidigare år. Fatima har jobbat som förskollärare i ca 
4 år och under alla åren har hon haft flerspråkiga barn i barngruppen. Hon 
jobbar i en kommunal förskola med ca 18 barn i barngruppen. Barnen är mellan 
4-5 år gamla. Utav dessa 18 barn är 17 flerspråkiga. Fatima är själv flerspråkig.  

Frida 
Frida jobbar som förskollärare i en kommunal förskola med barn i åldrarna 2-3 
år. I hennes barngrupp finns det 22 barn varav fem barn är flerspråkiga. Frida 
är högskoleutbildad och har behörighet att undervisa både i förskolan och 
grundskolans tidigare år. Hon har jobbat fyra år som förskollärare och i alla 
dessa år har det funnits flerspråkiga barn i barngruppen. Frida är själv 
enspråkig.  

Johanna  
Johanna har förskollärarexamen och arbetar på kommunal förskola med 21 
barn i barngruppen. Barnen i gruppen är mellan 3-5 år gamla. I barngruppen 
finns det sju flerspråkiga barn. Johanna har jobbat som förskollärare i åtta år 
varav ca alla år i barngrupper där det funnits barn med flera språk. Johanna är 
själv enspråkig. 

Kübra 
Kübra har förskollärarexamen och är behörig att undervisa både inom förskolan 
och grundskolans tidigare år. Hon har jobbat som lärare i ca fem år varav 
senaste två åren inom förskolan. Under de två åren som hon jobbat inom 
förskolan har hon alltid haft flerspråkiga barn i barngruppen. Kübra jobbar idag 
i en kommunal förskola med ca 20 barn i barngruppen. Barnen är mellan 3-4 år 
gamla. Utav dessa 20 barn är 15 flerspråkiga. Kübra är själv flerspråkig.  

Lisa 
Lisa jobbar som förskollärare i en kommunal förskola med barn i åldrarna 3-5 
år. I hennes barngrupp finns det 22 barn varav nio barn är flerspråkiga. Lisa är 
högskoleutbildad och har behörighet att undervisa både i förskolan och 
grundskolans tidigare år. Hon har jobbat ca 18 år inom förskoleverksamheten 
och under alla dessa år har det funnits flerspråkiga barn i barngruppen. Lisa är 
själv enspråkig.  
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Marja 
Marja arbetar som förskolelärare i en kommunal förskola med barn som är 
mellan 1-3 år gamla. I barngruppen finns det 17 barn varav sex barn som är 
flerspråkiga. Marja har jobbat inom förskolan i ca 26 år och är 
högskoleutbildad. I alla 26 åren som hon jobbat har hon haft flerspråkiga barn i 
barngruppen. Marja är själv enspråkig.   

Monika  
Monika är högskoleutbildad och arbetar på en privat förskola med 19 barn i 
barngruppen. Barnen är mellan 3-5 år och utav dessa 19 är 15 barn flerspråkiga. 
Monika har jobbad som förskollärare i ca 32 år varav de senaste fyra åren med 
flerspråkiga barn i barngruppen. Monika är själv enspråkig. 

Sandra 
Sandra har förskollärarexamen och arbetar på kommunal förskola med 23 barn 
i barngruppen. Barnen är mellan 3-5 år gamla och det finns i barngruppen för 
närvarande åtta flerspråkiga barn. Sandra har jobbat som förskollärare i 29 år 
och i alla år som hon jobbat har hon haft flerspråkiga barn i barngruppen. 
Johanna är själv enspråkig. 

3.4 Genomförande 

Vi började vårt arbete med att läsa in oss på ämnet och letade upp relevant 
forskning som var intressant för studien. Därefter utarbetade vi våra 
intervjufrågor. När intervjufrågorna var klara tog vi kontakt med 
respondenterna och enhetscheferna för förskolorna som respektive respondent 
arbetade på. Vi kontaktade dem via mail samt telefonsamtal och 
respondenterna fick då själva välja vart intervjuerna skulle ta plats. Samtliga 
valde att genomföra intervjuerna på plats i respektive förskola.  

När vi genomförde intervjuerna valde vi att genomföra dem personliga och 
direkta dvs. ansikte mot ansikte istället för att välja någon annan metod där 
respondenterna skulle kunna läsa och besvara frågorna själva över exempelvis 
internet. Vi valde denna metod för att å ena sidan vinna förtroende från 
respondenternas sida samt å andra sidan för att få djupare och ärligare svar på 
frågorna. Det sistnämnda metoden skulle kunna leda till, som Bryman (2011) 
också menar, att respondenterna gav minde riktiga och ytliga svar som byggde 
på att vara ”politisk korrekta” och svar som deltagarna trodde att vi eftersökte. 
De skulle även kunnat svara i from av ambitioner istället för att svara som 
verkligheten i vardagen ser ut dvs. hur det faktiskt ser ut just nu kontra hur 
deltagarna vill att det ska se ut.  

Som vi nämnt valde samtliga respondenter att genomföra intervjuerna på plats i 
deras respektive förskolor. Dock valde vi tillsammans med deltagarna att 
genomföra intervjuerna i ett tyst och enskilt rum. Utav samtliga 11 intervjuer tog 
nio stycken drygt 35 minuter att genomföra. De andra två tog ca 19 minuter 
vardera att genomföra. Under intervjuerna använde vi oss utav diktafoner för 
att spela in intervjuerna för att senare transkribera dessa. Detta gjorde vi å ena 
sidan för att inte missa några viktiga svar som annars skulle kunnat göra om vi 
istället hade valt att anteckna deltagarnas svar. Å andra sidan för att 
säkerhetsställa närheten till deltagarna i from av att inte missa ögonkontakten 
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med dem. Detta är, som Byrman (2011) hävdar, väldigt viktigt vid kvalitativa 
intervjuer.  

3.5 Analysförförande 

Informationen som vi samlade in genom intervjuerna, som vi har presenterat 
under kapitel 4 Resultat, har vi analyserat utifrån ett tematisk analysmetod 
(Bryman, 2011). Denna analysmetod går ut på att koda och kategorisera in 
insamlad data för att senare underlätta analysen då man analyserar varje 
kategori för sig. Vi kategoriserade och filtrerade resultatet utifrån olika koder 
vilket ledde oss fram till fem olika teman; I) förhållningssätt II) arbetssätt, III) 
svårigheter, IV) samspel och kommunikation och V) modersmål.  Dessa fem 
teman blev våra underrubriker i både kapitel 4 Resultat och kapitel 5 Analys där 
vi både presenterar och analyserar varje tema för sig. På så vis har vi kunnat 
göra studien mer tydlig och bevara dess ”röda tråd” dvs. sammanhang.   

3.6 Tillförlitlighet 

Enligt Alan Bryman (2011) finns det fyra aspekter som forskare bör ha i åtanke 
för att säkerhetsställa en studies kvalité. Aspekterna är; I) Trovärdighet det vill 
säga hur trovärdiga studiens resultat är, II) Pålitlighet, det vill säga om man får 
liknande resultat vid ett annat tillfälle, III) Överförbarhet, alltså om resultatet 
kan tillämpas i andra kontexter och sist IV) Konfirmering, det vill säga om 
forskaren(arna) har haft kontroll över sina egna värderingar så att de inte har 
påverkat resultatet på ett skevt sätt. 
Arbetet blir trovärdigt eftersom vi under hela studiens gång varit måna om att 
säkerhetsställa alla fyra aspekter genom att utföra kvalitativa intervjuer med 
diktafoner och presentera resultatet utav dem utförligt. Vi har också varit 
tydliga i våra tolkningar och analyser av respondenternas svar. Vi har även varit 
måna om att inte låta våra personliga värderingar påverka resultatet. Om 
samma frågeställningar och intervjuschema (bilaga 1) används kan resultatet 
utav andra studier vara lika denna studies resultat. Eftersom arbetet är 
trovärdig kan resultatet utav studien också användas i andra kontexter. Men det 
finns dock några aspekter som kan påverka tillförlitligheten i studien negativt.  
Dels aspekten av att svaren utav respondenter ibland blir väldigt ”politisk 
korrekta” dvs. att lärarna svarar på frågorna utifrån vad de vill att forskning 
och/eller styrdokumenten vill att de ska svara. En annan aspekt är att lärarna, 
speciellt de enspråkiga som deltog i studien, kan ha påverkats av att vi, som 
genomförde intervjuerna, själva är flerspråkiga och svarat på frågorna utifrån 
detta. 
 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Under hela arbetet har vi följt de fyra grundläggande etiska principerna som 
beskrivs i Vetenskapsrådets rapport (Vetenskapsrådet, 2011). Nedan kommer vi 
både beskriva vad varje princip för sig, förklara vad de innebär och motivera 
huruvida vi uppnått de. 
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Informationskravet  
Denna princip syftar till att alla deltagare skall bli informerade av forskaren 
själv om studiens syfte och frågeställningar (Vetenskapsrådet, 2011).  
För att uppfylla denna princip skickade vi ut ett missivbrev där studiens syfte 
och frågeställningar framgick tydligt och bad respondenterna att ge sitt 
samtycke för deltagande i form av att skriva under missivbrevet (Se bilaga 1) och 
ge detta tillbaka till oss i samband med intervjun. För att undvika några 
missförstånd gick vi även, tillsammans med deltagaren, igenom brevet innan 
intervjun.  
 
Samtyckeskravet  
Denna princip handlar om att forskaren skall informera samt ge alla deltagare i 
studien full rätt att helt själv bestämma över sin medverkan i studien 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
I missivbrevet (Se bilaga 1) som vi skickade ut och fick undertecknat utav 
deltagarna framgick det tydligt att deltagarna när som helst under arbetets 
gång, helt själv, kunde ångra sina medverkanden utan vidare negativa 
konsekvenser för dem genom att kontakta oss. Det var självklar frivilligt för 
deltagarna att medverka i vårt arbete. 
 
Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetsprincipen bygger på att alla deltagare och ev. verksamheter i 
studien har rätt att helt bli konfidentiella. Personuppgifter resp. 
verksamhetsuppgifter skall förvaras på ett skyddat sätt så att obehöriga inte 
skall kunna ta del av dem. Det är även viktigt att se till att ingen som läser 
färdiga materialet ska kunna veta eller ana vilka deltagarna är eller i vilka 
verksamheter arbetet genomförts (Vetenskapsrådet, 2011).  
I missivbrevet (Se bilaga 1) som skickades ut till deltagarna informerades dem 
om att de helt skulle vara konfidentiella. För att säkerhetsställa detta är alla 
namn på deltagare och förskolor i studien fiktiva 
 
Nyttjandekravet  
Denna princip bygger på att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 
och ev. organisationer endast får användas för forskningsändamålet 
(Vetenskapsrådet, 2011).  
I samband med intervjuerna informerades och garanterades deltagarna att både 
data som samlas in och uppgifter om både dem och förskolorna enbart skulle 
användas för studiens ändamål. Vi informerade dem även om att data som 
samlats in skulle göras obrukbar så fort studien blev godkänd.  
 
I samband med intervjuerna informerade vi även deltagarna om att de hade 
möjlighet, ifall de tog kontakt med oss, att få tillgång till färdiga materialet 
innan den offentliggjordes så de hade möjlighet att läsa igenom den för att 
säkerhetsställa att vi inte på något sätt gjort intrång på privatliv eller feltolkat 
respondenternas svar. 
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4 Resultat 

I denna del utav arbetet kommer vi sammanfatta och rent konkret presentera 
informationen som vi har fått genom de 11 intervjuerna vi har genomfört med 
olika förskollärare runt om i Mellansverige. Presentationen är en tolkning av, 
förskollärarnas svar på frågorna utav oss som genomför studien. Som vi har 
förklarat i kapitel 3 Metod kommer förskollärarna nämns under fiktiva namn. 
Citaten har redigerats språkligt dock inte så att det påverkar innebörden.  

4.1 Förskollärarnas syn på flerspråkighet 

Förskollärarna som har deltagit i studien har olika bakgrunder och olika långa 
erfarenheter utav att arbeta inom förskolan. Men ändå kan vi, utifrån deras svar 
på intervjufrågorna, se stora likheter i deras förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet. Majoriteten utav förskollärarna svarade tydligt att de själva 
ansåg sig ha en positiv förhållningssätt gentemot flerspråkighet.  

Utav alla 11 förskollärare som vi har intervjuat tycker nio stycken att det både är 
mycket viktigt och att det är en stor fördel, både utifrån ett barn perspektiv och 
barns perspektiv, att barnen möter flera språk i tidig ålder. 
Två utav lärarna, Marja och Johanna, kan dock varken se några fördelar eller 
nackdelar. Marja menar t.ex. att det är onödigt att barnen tar till sig flera språk 
i förskolan då barnen enbart kommer ha användning utav det svenska språket. 

Jag tycker att det är lite onödigt att vi ska koncentrera oss så mycket på barnets 
modersmål och anpassa oss till deras flerspråkighet. Istället ägnar vi mer tid åt deras 
utveckling av svenskan så de inte hamnar utanför. De kommer ändå inte ha 
användning utav modersmålet på längre sikt. (Marja) 

 I lik med Marja tycker också Johanna att lärarna enbart ska koncentrera sig på 
det svenska språket. Dock tycker hon detta för att hon upplever att det blir svårt 
för barnen att möta flera språk i tidig ålder. 

Jag tycker att det blir svårt för barnen att ta till sig två språk. Språket får för mycket 
plats och de kan hänga efter. Om barnet talar samma språk hemma och i förskolan 
lär de sig snabbare. (Johanna) 

Till skillnad från Marja och Johanna menar övriga lärare att det är en stor 
rikedom för barnen och lärarna att bemöta flerspråkighet positivt. De hävdade 
också att både barnen och förskollärarna själva upplever det som lustfyllt att 
möta olika språk och kulturer i förskolan. Detta menar de också leder till att 
möjligheterna för olika aktiviteter ökar och nyfikenheten hos barn ökar. 
Exempelvis säger Fatima: 

Genom att arbeta utifrån barnens flerspråkighet får vi pedagoger också stora 
möjligheter att uppfylla läroplanens mål angående kulturer och empati. Vi får det 
serverat liksom. Medan andra behöver leta olikheter och bearbeta dessa i 
verksamheten får vi dessa serverat utav barnen. Vi behöver inte leta efter 
externmaterial (Fatima). 

Vid sidan om alla möjligheter och fördelar kunde några förskollärare se vissa 
nackdelar också. Exempelvis menade Asma att barn som inte får rätt hjälp eller 
tillräckligt med stöd lätt kan hamna i ”kläm” mellan språken dvs. att barnet får 
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det svårt att välja och utveckla ett dominantspråk. I lik med detta menade också 
Fatima att barn som inte får tillräckligt med stöd kan bli ”halvspråkiga” dvs. att 
barn enbart lär sig språket halvdant och okorrekt. Detta menade hon leder till 
att barnen ofta får det svårare att utveckla ett andra språk. Lika så menade 
Kübra, som har erfarenheter utav att jobba i grundskolans tidigare år, att hon 
då hon arbetade i skolan kunde se elever som hade halvt utvecklad andra språk 
dvs. det svenska språket. Detta menade hon gjorde att eleverna ofta var 
tillbakadragna, vågade inte alltid yttra sig och läsa högt inför klassen på grund 
av bristande språkkunskaper. Men viktigt att nämna är också att lärarna inte 
såg dessa nackdelar som problem så länge barnen fick ett aktivt och framför allt 
rätt stöd. På så sätt menade de att lärarna kunde utesluta nackdelarna. Alltså 
behöver, enligt Kübra och Fatima, förskollärarna se flerspråkighet som något 
positivt och de behöver även ha en väl genomtänkt och utarbetad arbetssätt. 

4.2 Förskollärarnas arbetssätt 

Som vi ser olikheter i förskollärarnas svar om hur de förhöll sig till 
flerspråkighet kan vi även se, utifrån lärarnas svar på frågorna om deras 
arbetssätt, att lärarnas arbetssätt har likheter och skillnader. Tydligt är att 
förskollärarnas arbetssätt präglas utifrån deras förhållningssätt gentemot 
flerspråkighet då de två förskollärarna som skiljde sig åt från majoriteten i att 
förhålla sig och bemöta flerspråkighet, även skiljde sig åt på frågorna om deras 
arbetssätt. Detta blir, som tidigare nämnt, tydligt i förskollärarnas svar på de 
frågor som berör deras arbetssätt för att stimulera flerspråkiga barn i deras 
språkinlärning och språkutveckling. Förskollärarna har olika syften med de 
aktiviteter de gör. De har också olika förutsättningar, vad gäller resurser de har 
att tillgå, som påverkar deras arbetssätt, något som vi kommer gå in på senare. 
Samtidigt uppger majoriteten utav lärarna att de arbetar väldigt mycket med 
begreppsuppfattning. De sjunger mycket för att utveckla fonologin. De läser 
också mycket sagor och berättelser samt tar upp viktiga begrepp som kan 
kännas som främmande för barnen. Vidare uppger flertalet av förskollärarna att 
de använder biblioteket som en stor resurs i detta arbete då de lånar hem böcker 
både på svenska och barnens modersmål. Syftet med detta menar exempelvis 
Asma är att de försöker utveckla både barnens modersmål och det svenska 
språket. Barnen får låna hem boken som är på deras modersmål för att läsa den 
hemma och för att senare läsa samma bok i förskolan fast på svenska. På så sätt 
menar de flesta utav förskollärarna att modersmålet stöttar inlärningen utav det 
svenska språket. Nio utav lärarna verkligen läser eller får lyssna på böckerna 
hemma. Detta menar dem också förutsätter att de har en väldigt god samverkan 
med föräldrarna. Fatima uttryckte exempelvis att ”vi är beroende utav 
föräldrarnas stöd” för att kunna stötta barnet i deras modersmål. För som 
samtliga förskollärare uttryckte det hade de väldigt svårt att få tag i 
modersmålslärare i förskolan. Inte heller tolk som kunde vara med under 
vardagen. Bristen på tolk påverkade också enligt Frida hennes möjligheter att 
samverka med vissa föräldrar då föräldrarna också saknade det svenska språket.  

Kübra och Fatima förklarade att de arbetade utifrån två arbetssätt de själva 
kallade ”Ordbanken” och ”Helgpärmen”. Båda arbetssätten syftar till att barnen, 
tillsammans med sina föräldrar, skriver upp centrala begrepp om saker de har 
gjort under helgen, eller ord som är centrala i de temaarbeten som barnen har i 
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förskolan. Dessa begrepp skriver barnen och föräldrarna på sitt modersmål och 
översätter de till svenska. Ifall de inte kan översätta begreppen till svenska får 
de självklart hjälp utav förskollärarna. Sedan är det meningen att dessa 
översättningar skall hängas upp på förskolan som en hjälp för barnen i deras 
egna berättande. Barnen kan när som helst gå fram till dokumentationen och 
översätta de svåra och/eller, för dem, okända begreppen från modersmålet för 
att stötta sitt eget berättande på svenska. Detta menar Kübra är väldigt givande 
för barnen. 

Språk är trygghet. Det känns underbart att se när barnen går fram till ordlistan som 
hänger vid samlingsmattan för att titta på de ord som de tillsammans med sina 
föräldrar har översatt. De tar liksom hjälp utav sitt modersmål när de ska berätta vad 
de har gjort under helgen för en kompis som inte kan ens egna modersmål. Sen blir de 
så glada när kompisen tillslut förstår vad hen försöker förmedla.(Kübra) 

Återigen får föräldrarna en central roll enligt förskollärarna. Även om inte alla 
förskollärarna uttryckte att de arbetade utifrån ordbanken och helgpärmen så 
arbetade dem med ord och begrepp också. Frida, Sandra och Annika använder 
sagor, berättelser och bilder för att lyfta upp viktiga begrepp för att senare 
bearbeta dessa tillsammans med barnen. Marja och Johanna menade även de 
att de jobbade mycket med sagor, berättelser och begrepp. Dock tycks de 
saknade, till skillnad från övriga förskollärarna, något uttalat syfte i sina 
arbetssätt. Under intervjun kunde de inte riktigt uttrycka varför de valde att 
arbeta med just ord och begrepp. Förskollärarna resonerade lite som att de 
alltid hade jobbat på detta vis och fortsatte med detta. De uppgav även att de 
inte kunde använda föräldrarna som en resurs i lika stor utsträckning som de 
önskade. Detta för att föräldrarna verkade oengagerade eller sällan hade tid för 
att vara ett stöd för förskollärarna. Samverkan med föräldrarna fungerade inte 
riktigt bra helt enkelt menade de.  

Vidare utryckte de flesta utav förskollärarna att det var viktigt att 
barngrupperna inte vara så stora. Speciellt Annika och Catrin menade att det 
blev oerhört svårt att uppmärksamma varje enskilt barn. 

Är barngruppen för stor blir det liksom jätte svårt att anpassa sitt språk utefter barnen. 
För att många barn är i olika nivåer och uppfattar det jag säger olika. När vi delar in 
barngruppen i mindre grupper är det lättare för mig att anpassa mitt språk utefter 
dem. (Asma)  

I lik med det Asma uttryckte menade majoriteten utav förskollärarna att de 
delade in barngruppen i mindre grupper under planerade aktiviteter i syfte att 
kunna uppmärksamma barnen och vara mer närvarande för varje enskilt barn.  

På frågan om vilka redskap förskollärarna använde i arbetet med just 
språkinlärning och utveckling svarade förskollärarna väldigt olika. Olikheterna, 
enligt vår tolkning, berodde mycket på vilka kompetenser förskollärarna hade 
men mycket berodde också på institutionens ramfaktorer som exempelvis 
ekonomi. I Fatimas förskola använder dem Smartboards för att stimulera 
barnens språkutveckling. Frida använder exempelvis sig flitigt utav lärplattor 
för att stimulera barnen. Däremot såg det annorlunda ut för Annika där de inte 
kunnat köpa in lärplattor av olika anledningar. Istället försökte Annika arbeta 
väldigt mycket estetisk med barnen.  
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Det är viktigt att barnen får lära sig med alla sina sinnen. De får exempelvis skriva 
bokstäver och ord för att senare skapa dem i lera. De får då både höra, tala, känna och 
skapa. Vi ser att dem tycker det är kul att arbeta estetisk. (Annika)  

4.3 Utmaningar som förskollärarna möter 

Utifrån intervjuerna kunde vi konstatera att de flesta utav förskollärarna 
upplever likartade utmaningar i sitt arbete. Frida och Asma tyckte däremot att 
de inte mötte några typiska svårigheter alls. Frida tryckte enbart på vikten av att 
alla förskollärare i arbetslaget var tvungna inse vikten av flerspråkighet och 
arbeta utifrån samma ambitioner. Annars försvårade detta hela arbetet menade 
hon. Utifrån de övriga nio förskollärarnas svar på intervjufrågorna såg vi 
framförallt tre svårigheter som de lyfte upp; I) föräldrar, II) tid och III) 
inskolning. Det som dock genomsyrade alla intervjuer var att förskollärarna 
menade att ansvaret låg på lärarna själva. Svårigheterna i arbetet menade de 
kunde enbart ses som en brist på lärarnas pedagogiska arbete och inte som en 
brist på barnens förmågor att ta till sig och lära sig språk. 

4.3.1 Föräldrar 

Förskollärarna upplevde att kontakten med föräldrarna, dvs. samverkan med 
dem, var tidskrävande och svår. Många föräldrar var antingen oengagerade, 
envisa eller så hade de svårt att samverka pga. tidsbrist. Detta hade för 
förskollärarna en enorm stor påverkan i verksamheten då föräldrarna spelade 
en väldigt stor roll i barnens språkutveckling.  

Det är, för oss, ingen fråga om vi ska ha bra samverkan med föräldrarna. Föräldrar är 
för oss en nödvändighet. Utan dem är vi helt hjälplösa i arbetet med flerspråkighet och 
barnens modersmål. (Annika) 

Många föräldrar ansåg, enligt förskollärarna, inte att det var nödvändigt för 
barnen att lära sig modersmålet korrekt, eftersom de numera bodde i Sverige, 
utan det var viktigare att barnet kunde prata svenska korrekt. Därför brukade 
föräldrarna enbart prata svenska med barnet. Detta menade förskollärarna 
skapade ett problem. Nämligen att föräldrarna själva saknade goda kunskaper i 
det svenska språket vilket resulterade i att barnen lärde sig fel från början då de 
snappar upp och lär sig väldigt mycket ifrån föräldrarna. Detta försvårade 
situationen för förskollärarna och barnen löpte risk för att bli; ”halvspråkiga” 
(Fatima). Många föräldrar var, enligt sju förskollärare, också oengagerade då de 
ansåg att det enbart var förskolans uppgift att se till att barnen utvecklade sina 
språkliga kunskaper. Faktum var att dessa sju förskollärare då blev hjälplösa i 
speciellt utvecklandet utav modersmålet då de varken hade tillgång till 
modersmålslärare eller tolk som kunde hjälpa dem. Istället gick det åt väldigt 
mycket tid att försöka få föräldrar engagerade och inse vikten av deras roll i 
arbetet menade förskollärna. Utav de sju förskollärarna uttryckte sex lärare att 
vissa föräldrars oengagemang över modersmålet byggde mycket på en oro hos 
föräldrarna över att det skulle på något vis vara hämmande för deras barn att ta 
till sig flera språk i tidig ålder. Föräldrarna visade, enligt förskollärarna, 
samtidigt missnöje över att barnen kom ifrån dess kultur och fick även 
försvagade band till sina släktingar som inte kunde tala svenska då de inte hade 
modersmålet att tillgå. Föräldrarna hade en rädsla över att barnen skulle få 
sämre skolresultat ifall de hamnade efter med svenska språket. Därför valde de 
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helt enkelt bort modersmålet och ville istället att det svenska språket skulle stå i 
centrum. Rent konkret betyder detta att föräldrarna hade en stark vilja att 
barnen skulle kunna modersmålet men på grund av oron valde de bort detta. 
Denna oro och missnöje från föräldrarnas sida påverkade givetvis 
förskollärarnas möjligheter i arbetet uppgav de. Återigen fick de offra mycket tid 
och ork för att förklara och uppmuntra föräldrar till att tänka om, arbeta med 
modersmålet och vara stöd för förskollärarna.  

4.3.2 Tid 

Majoriteten utav förskollärarna som deltog i studien tyckte att vissa aspekter i 
arbetet med flerspråkiga barn tog väldigt mycket tid. Exempelvis menade Kübra 
att dokumentationerna tog väldigt mycket utav deras tid då de utöver de 
ordinarie pedagogiska dokumentationerna behöver lägga ner extra tid för att 
reflektera, med kollegorna, kring de flerspråkiga barnens dokumentationer. 
Detta för att kunna bemöta barnen i just deras kunskapsnivå rent språkligt. 
Annika menade att det var för barnen väldigt tidskrävande att först lära in de 
sociala koderna sedan själva språket för att senare kunna bygga upp sociala 
relationer för att sist kunna samspela. Det tog alltså långt tid innan själva 
inlärningen utav allt annat, förutom språket, kunde börja. Detta menade hon 
var nyckeln till all annan inlärning.  
 

Till skillnad från majoriteten tyckte Fatima inte att dessa aspekter upplevdes 
som tidskrävande då dessa var för dem en naturlig del i verksamheten. De hade 
flera flerspråkiga barn än enspråkiga vilket gjorde att hela verksamheten i stort 
sätt utgick från dem.  

Det får ta den tid det tar. Vi försöker hinna med så mycket som möjligt. Detta är en 
konsekvens över att barnen är flerspråkiga men vi försöker göra det bästa utav 
situationen. Får dem inte med allt så får de ändå väldigt mycket. I alla fall tillräckligt 
för att få en väldigt bra start i skolan. Sen har de lättare för mycket annat genom sin 
flerspråkighet! (Fatima) 

4.3.3 Inskolning 

Annika och Catrin uttryckte att det ibland skapade frustration hos barnet över 
att inte blir förstådd och hos förskollärarna över att inte kunna förstå barnet. 
Detta menade de förekom endast under första tiden för barnet i förskolan för 
sen lärde sig barnet väldigt fort och snart över gick monologen till en givande 
dialog. Även Sandra, Johanna och Marja uttryckte svårigheten under 
”monologperioden”. De tyckte framförallt att det svar svårt att utgå från barnen 
och ge dem inflytande då de inte riktigt fick en dialog med barnen för att 
uppfatta vad de menade. Under denna första tidsperiod var det extremt svårt 
för förskollärarna att behålla lugnet hos barnet. Det förekom också konflikten 
som de på ett fint sätt försökte lösa.  

Den största svårigheten, som riktigt skär i hjärtat, är tiden när inskolningen för 
nyanlända barn är klar och de ska lämnas själva på förskolan där de inte förstår ett ord 
av vad någon säger och där ingen förstår dem. Oftast går det ju ganska bra ändå, de blir 
så fint emottagna av våra andra barn, men jag förstår inte varför gången ser ut som den 
gör, att de bara ska behöva bli inslängda i verksamheten på det här sättet utan någon 
som helst hjälp att förstå eller att bli förstådd. Om jag fick bestämma skulle nyanlända 
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familjer få ha en tolk med sig under hela inskolningstiden samt att barnen har tolken 
med sig på heltid under ca två veckor medan föräldern jobbar/studerar. Det är svårt att 
som pedagog förmedla för barnet vad som förväntas av hen under alla rutinsituationer 
som sker under en vecka, och det uppstår alltid konflikter mellan barnen som är svåra 
att förklara eller reda ut när ena parten inte kan språket (Catrin).  

Inskolning var också något som nämndes tidigare som en utav den mest 
förekomna svårigheten bland förskollärarna som deltog i studien. I likhet med 
Catrins svar så uttryckte nio andra förskollärare att de önskade att det fanns 
mer tid för inskolning och engagemang från föräldrarnas sida så att barnen 
verkligen kunde få en bra start rent språkligt. Både Catrin, Annika, Kübra och 
Frida menade att de hade erfarit att de barn som fick längre tid på sig under 
inskolningen också hade lättare att bygga upp samspelet med övriga barnen. 
Detta gjorde också att de snabbare kunde lära sig språket utav sina kamrater 
under samspelens gång menade man.  

4.4 Samspel och kommunikation 

Majoriteten utav förskollärarna som deltog i studien, 10 utav 11 förskollärare för 
att vara mer precist, ansåg att den verbala kommunikationen var bra i den 
barngrupp som de arbetade i. Lika många förskollärare gav uttryck för att 
åldern på barnen spelade en stor roll då små barn, tills de utvecklat ett 
någorlunda bra verbalt språk, använde mycket kroppsspråk för att komplettera 
sina ord. I kommande citat förklarar Catrin att det kan se olika ut beroende på 
hur familjesituationen ser ut och att kroppsspråket har en betydande del.  

Det är väldigt olika för olika flerspråkiga barn beroende på hur familjesituationen har 
sett ut. Flera av barnen har föräldrar som är födda i Sverige och därför talar både 
föräldrarna och deras barn svenska obehindrat. Andra har föräldrar som kom till 
Sverige i vuxen ålder och som talar svenska med brytning, och då gör även barnen det. 
Dessa barn har inga svårigheter med att göra sig förstådda eller att leka med andra 
barn. Sedan har vi syskonparet från ett icke EU land som kom hit i somras, där varken 
föräldrar eller barn kan någon svenska. Barnen har gått hos oss i tre månader, och det 
äldsta barnet som är fyra år leker med sina kompisar trots att de inte förstår varandra 
verbalt. Det ger sig i uttryck t ex att de spelar fotboll, något som de alla förstår hur man 
gör och där det inte nödvändigtvis behövs mycket verbal kommunikation. Det 
förekommer även att han och en kompis håller varandra i handen och går runt på 
förskolegården och pratar om vad de ser, pekar och berättar på varsitt språk, den ena 
på georgiska och den andra på svenska. Det syns tydligt att de talar om samma saker 
och förstår varandra fast de inte förstår varandras språk. (Catrin) 

I citatet ovanför förklarar Catrin, förutom att det kan se olika ut beroende på 
familjesituation, genom ett exempel tydligt att barnen inte hade svårt att 
kommunicera och samspela även fast språket inte fanns eller var 
färdigutvecklat. Men som vi nämnde tidigare gav vissa förskollärare även 
uttryck för att det var svårt att få barnen att utvecklas i andra 
kunskaper/färdigheter när de inte kunde själva språket. Förskollärarna menade 
att barnen kunde samspela med varandra men att lärarna hade det svårt att 
utmana barnen vidare i de saker de var nyfikna på då språket inte fanns än.  

Alla förskollärare som deltog i intervjuerna menade också att det, förutom 
kroppsspråket, var otroligt viktigt att barnet kunde känna sig trygg i 
verksamheten för att kunna ingå i samspel. Frida menade att det inte var själva 
språket som satt hinder för samspel utan att barnen inte riktigt kunde ”hitta sig 
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själv”(Marja) i barngruppen. Förskolläraren fick alltid vara närvarande för att 
hjälpa in barnet i samspel eller så valde barnen helt enkelt att leka själv.  

Vi frågade även förskollärarna ifall de upplevde eller om de hade observerat att 
de flerspråkiga barnen blev utfrysta på något sätt i barngruppen. Då menade 
samtliga förskollärare att de inte förekom något medvetet utfrysning dock 
kunde detta ibland hända som en konsekvens av att inte kunde språket. Då fick 
förskollärarna återigen vara närvarande och stötta in de barnen i samspel.  

Det händer att två barn som talar samma modersmål leker med varandra och väljer att 
prata just modersmålet i själva leken. När det tredje barnet kommer och vill ta plats i 
leken kan det hända att barnen nekar hen plats. Då blir det väldigt svårt för mig som 
pedagog. Samtidigt som jag ska hjälpa barn i samspel och lek ska ja inte alltid avbryta 
barns fria lek då detta också är viktigt för dem. Det handlar om att ha en balansgång. 
Inget utav situationerna ska få dominera. (Fatima) 

Utifrån erfarenheter menade förskolläraren Catrin istället att det ibland kunde 
vara tvärt om, dvs. att de enspråkiga barnen kunde känna sig utanför.  

Nej, snarare tvärtom ibland. De barn som "bara" talar svenska hemma blir utanför när 
de andra barnen jämför hur man säger saker på deras hemspråk. Just nu är filmen 
Frost väldigt populär hos oss bland både pojkar och flickor och barnen vill ofta höra Let 
It Go på sina hemspråk. Då önskar ofta andra barn att de också förstod vad som sjungs 
och att de hade ett "eget" språk. De pratar istället om länder de besökt, t ex Turkiet 
eller Thailand, och vill höra sången på turkiska eller thailändska för att de nyligen varit 
där. Vi lånar ljudböcker och barnböcker på barnens hemspråk från biblioteket och det 
gör också en del av de andra barnen lite avundsjuka. Hos oss pratas det om 
flerspråkighet som något fint, och de flerspråkiga barnen imponerar på de andra 
genom att säga ord till oss pedagoger som vi inte kan. T ex: "Fröken, vad betyder 
pomaranczowy?" "Oj, jag vet faktiskt inte, vet du?" "Ja, det är apelsin på polska! 
(Catrin) 

Återigen menade förskollärarna att man behövde vara aktiv och närvarande för 
att kunna observera så att varken enspråkiga eller flerspråkiga barnen på något 
vis hamnade utanför i syfte att ska en harmonisks miljö för alla.  

4.5 Modersmålet i förskolan 

Även på frågan om hur pass stor roll förskollärarna tyckte att barns modersmål 
spelade vid inlärning utav det nya, svenska, språket svarade nio av 11 
förskollärare att modersmålet hade en mycket stor eller avgörande roll. Marja 
och Johanna tyckte dock till skillnad från alla andra förskollärare att 
modersmålet inte var så viktig och att modersmålet inte påverkade barnens 
inlärning utav det svenska språket.  

De andra förskollärarna som nämndes tidigare gav utryck för och hävdade att ju 
bättre modersmål barnen har desto bättre svenska kommer de att få och desto 
snabbare kommer de att lära sig. Detta för att de har en bra grund att stå på och 
referera till menade de.  

Modersmålet har en avgörande roll. Har barnen ett godtyckligt och korrekt modersmål 
kommer det svenska språket utav sig själv. Mitt eget barn exempelvis. Det går riktigt 
fort för henne att lära sig det svenska språket just för att hon har en väldigt bra grund 
att stå på/referera till, sitt modersmål. (Fatima) 
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Förutom att det bara är en bra grund att inneha, som majoriteten utav 
förskollärarna menade i likhet med Fatimas svar, lyfter förskolläraren Catrin 
ytterligare ett perspektiv, nämligen att modersmålet spelar en viktig roll i barns 
identitetsskapande. 

Det spelar stor roll, av två anledningar som jag ser det. Det första är att om barnet har 
ett rikt modersmål så har de lättare för att lära sig det nya språket genom att de har 
något att jämföra med och att översätta ord ifrån. De har något att göra kopplingar 
emellan och att "hänga upp" det nya språket på. Barnet ser en apelsin och hör mig säga 
apelsin och om det då vet vad apelsin heter på sitt modersmål så bli det en aha-
upplevelse för barnet att det här ordet betyder det här ordet på det här språket. Det kan 
också ha med ordföljd att göra, men det brukar ta längre tid för barnet att få ordning på 
i det nya språket. Därför att det viktigt att pedagoger och föräldrar har tålamod i 
arbetet med flerspråkiga barn…// Den andra anledningen är att jag tycker att det är 
viktigt att barnen får en god självbild och en stark identitet. Där är modersmålet viktigt 
anser jag. Det ska vara positivt att kunna många språk, att kunna tala svenska i Sverige 
och sitt hemspråk med släktingar och andra som kan samma språk i Sverige.  (Catrin) 

I likhet med Catrins svar menade alla 10 lärare att förskollärare behöver ha 
tålamod. Det kan ta längre tid för flerspråkiga barn att ta till sig all kunskap 
samtidigt men de vinner på detta i längden och att se måste få möjligheten 
menade man. 

5 Analys och diskussion 

I denna del utav arbetet kommer vi, utifrån styrdokument, tidigare forskning 
och beskriven teori som presenterades i kapitel 2, analysera och diskutera 
studiens resultat utifrån de teman som presenterades i kapitel 3. Metod. 

5.1 Förskollärarnas förhållningssätt gentemot flerspråkighet 

I all forskning och litteratur som presenterades under kapitel 2 (Bakgrund) 
kunde vi se att samtliga författare, utifrån deras studier, menade att 
flerspråkighet var en stor fördel och rikedom för barnen. Även läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) ger uttryck för detta. Detta är 
viktigt att nämna inledningsvis då vår utgångspunkt ligger i det faktum att 
flerspråkighet är en fördel för barn och något som skall tas vara på, speciellt 
under de kritiska 0-6 åren utav barns liv då de är kapabla till att utveckla språk 
som mest (se Bjar & Liberg, 2010, sid 69; Lindö, 2009, sid 73-82).  

En utav forskningsfrågorna för denna studie var hur förhållningssättet till 
flerspråkighet såg ut hos förskollärarna som deltog i studien. Utifrån 
intervjusvaren kunde vi tydligt se att nio utav totalt 11 förskollärare ansåg att 
flerspråkighet var något mycket viktigt och en stor fördel för både barnen, 
barngruppen och verksamheten. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta 
tolkas som positivt då förskollärarna ständigt ska vara närvarande och fungera 
som ett aktivt stöd för barnen (Strandberg, 2009). Även om förskollärarna, i 
likhet med Ladberg (2003), menade att det fanns många svårigheter i arbetet 
kunde vi inte tolka detta som att det såg själva flerspråkigheten som svårigheten 
utan svårigheten låg för förskollärarna i själva arbetet med flerspråkiga barn. 
Till skillnad från detta fanns det två förskollärare, Marja och Johanna, som 
tydligt tyckte att svårigheten, eller problematiken rättare sagt, låg i själva 
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flerspråkigheten. Marja tyckte att det var ”onödigt” med flerspråkighet och ville 
istället koncentrera barnen på det svenska språket för att de inte skulle hamna 
utanför. Detta kan tolkas som att Marja var rädd för att barnen skulle hamna 
utanför. Dock menar Marja att de ”inte kommer ha någon användning utav 
modersmålet på längre sikt” vilket vi tolkar som att Marja ger uttryck för de 
förutfattade meningar om flerspråkighet som tidigare forskning lyfter fram, en 
fördom som utesluter barns och vårdnadshavares inflytande över deras vardag i 
verksamheten (Ladberg, 2003; Lindö 2009; Thomauske, 2011). Detta går även 
stick i stäv med läroplanens (Utbildningsdepartementet, 2010) intentioner som 
tydligt uttrycker att barn och föräldrar skall ges inflytande och få möjlighet att 
utveckla både sina egna kulturer och den svenska kulturen, inklusive språken. 
Johanna tyckte att flerspråkigheten var hämmande för barnen och hävdade att 
det gick snabbare för barnen att lära sig svenska om de stimulerades enbart på 
det svenska språket både hemma och på verksamheten. Det kan, enligt vår 
tolkning, finnas en poäng i det Johanna menar. T.ex. menar Ladberg (2003) och 
Thomauske (2011) att det ibland, beroende på barnets omgivning, kan ta längre 
tid för barnet att anamma sig ett andra språk. Dock menar de att detta inte 
behöver eller ska utesluta modersmålet då detta snabbt ger med sig och då går 
språkutvecklingen till och med snabbare för de flerspråkiga barnen (Ladberg, 
2003). Vår tolkning är att Johanna, utifrån erfarenheter, menar att det tar 
längre tid för barnet att lära sig flera språk samtidigt men missar helhetsbilden. 
När man som förskollärare inte ser helheten med arbetet är det lätt att utesluta 
något som tillsynes kan vara hämmande. Men då har förskolläraren samtidigt 
uteslutit barnets möjligheter, fördelar och inflytande genom att måla upp och ha 
föreställningen om att flerspråkigheten, som helhet, är ett problem. Även denna 
bild går tvärt emot styrdokumentens (Utbildningsdepartementet, 2010; 
Skolverket, 2004, 2005; UNICEF Sverige, 2009) intentioner för svenska 
förskoleverksamheter.  

5.2 Förskollärarnas sätt att arbeta 

Genom intervjuerna har vi även riktat fokus på hur förskollärarna arbetar med 
flerspråkighet rent praktiskt, hur de bemöter barnen och stimulerar dem i både 
det svenska språket och barnens modersmål. Syftet med detta var att se 
huruvida förskollärarnas förhållningssätt avspeglades, som Skans (2011) menar, 
i deras praktik. För i likhet med Skans studie (ibid) kunde vi också se tydliga 
kopplingar mellan förskollärarnas förhållningssätt och deras praktik. De 
förskollärare som förhöll sig positivt gentemot flerspråkighet och såg detta som 
en fördel för barnen och verksamheten hade också väl planerade aktiviteter med 
tydliga syften. De två förskollärare som inte såg någon fördel eller såg 
flerspråkighet som något hämmande för barnen var också de som inte kunde 
uttrycka tydliga syften med de aktiviteter de valde att göra tillsammans med 
barnen. Detta betyder, utifrån Mårdsjö Olssons (2010) perspektiv, att barnen i 
Marjas och Johannas barngrupper riskerar att få kraftigt begränsade 
möjligheter att utveckla språkliga kunskaper då Mårdsjö Olsson menar att 
planeringar och aktiviteter som inte har tydligt utpekade syften sällan genererar 
kunskap för barnen. Detta påverkar i sin tur inlärningen utav det svenska 
språket i längden då forskare (se Ladberg, 2003; Skuttnab-Kangas m.fl., 2006; 
Hyltenstam & Lindberg 2013; Abrahamsson, 2009; Yazici m.fl., 2010) menar att 
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modersmålet är en viktig förutsättning för flerspråkiga barn att lära och 
utveckla sig ett nytt språk.  

En annan viktigt variation att belysa är också att de nio förskollärare som 
förhöll sig positivt gentemot flerspråkighet också var de som såg och hittade 
flera möjligheter samt resurser som kunde hjälpa dem i arbetet med 
språkinlärning och språkutveckling. De två förskollärare som såg flerspråkighet 
som hämmande eller onödigt var de som uttryckte brister i att hitta resurser. 
Detta kan å ena sidan tolkas som att det beror på olika ramfaktorer, något som 
även nämndes i kapitel 4 (Resultat). Men å andra sidan tolkar vi det också som 
möjlig brist på ambitioner i att hitta resurser, dvs. att det även har med 
förskollärarnas förhållningssätt att göra. Ett tydligt exempel är huruvida 
förskollärarna såg biblioteket som en resurs. När övriga brister och svårigheter 
var likartade för majoriteten utav förskollärarna kunde Marja och Johanna 
exempelvis inte se biblioteket som en resurs till skillnad från många andra 
förskollärare som uttryckte att de såg biblioteket som en mycket stor resurs.  

5.3 Utmaningarna som förskollärarna mötte 

Den andra forskningsfrågan för studien var vilka utmaningar förskollärarna 
mötte i arbetet med flerspråkiga barn. Som vi nämnde tidigare så såg 
svårigheterna likartade ut för majoriteten utav förskollärarna. Det var framför 
allt tre svårigheter som blev tydliga i intervjuerna. Dessa presenterades i kapitel 
4. Resultat under tre rubriker; I) föräldrar, II) tid och III) Inskolning. 

5.3.1 Föräldrar 

Enligt vår tolkning var de störta utmaningarna, som förskollärarna mötte, ofta 
relaterad till de flerspråkiga barnens föräldrar. Svårigheterna var också vanliga 
för de utmaningar som lyfts fram av andra forskare i arbetet med flerspråkiga 
barn (Ladberg, 2003; Thomauske, 2011). Många föräldrar, som förskollärarna 
beskrev, insåg inte vikten av att vara tillgång för barnen och samverkade sällan 
med förskollärarna i den utsträckning som förskollärarna önskade. Föräldrarna 
önskade många gånger att barnen lärde sig sitt modersmål men hade ofta en 
rädsla över att barnen skulle hämna efter rent språkligt och uppleva svårigheter 
senare i skolan menade man. Detta var också något som Ladberg (2003) 
uttryckte som en möjlig orsak till fördomarna kring flerspråkighet.  

Förskollärarnas arbetssätt visade att de hade ambitioner att involvera föräldrar i 
verksamheten. Men det var inte alla förskollärare som lyckades. De få 
förskollärare som uppgav att de lyckades hade tydliga syften med sina 
aktiviteter och samverkade tydligt med föräldrarna samtidigt som de inte lade 
allt för mycket ansvar på föräldrarnas axlar. Detta är, som Jensen och Jensen 
(2008) menade, väldigt viktigt för att bibehålla samverkan med föräldrarna. De 
förskollärare som uppgav att de inte lyckades involvera föräldrarna i 
verksamheten uttryckte många gånger att det var föräldrarna som inte var 
engagerade i barnens språkutveckling och verksamhet i förskolan. Detta visar, 
enligt vår tolkning, att förskollärarna ofta lägger över ansvaret och problemet på 
föräldrarnas axlar. Detta får då konsekvenser genom att, som Jensen och 
Jensen (2008) beskrev, föräldrarna backar undan samverkan och istället lägger 
ansvaret på förskollärarna vilket resulterar i att barnen inte får den hjälp de är i 
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behov av. förskollärarna måste istället reflektera över hur de bemöter 
föräldrarna eftersom, som Hajru och Tallberg Broman (2013) samt Jensen och 
Jensen (2008) menar, ansvaret ligger hos de professionella förskollärarna 
själva. Även läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) lägger 
detta ansvar på förskollärarna själva.  Det fanns även många föräldrar enligt 
förskollärarna som, i likhet med föräldrarna i Thomauskes (2011) studie, inte 
ansåg det var nödvändigt för barnen att lära sig modersmålet korrekt, eftersom 
de numera bodde i Sverige och det var då viktigare att barnet kunde prata 
svenska korrekt. Det är då återigen enligt läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) och forskare (Ladberg, 2003; Jensen & 
Jensen, 2008; Hajru och Tallberg Broman, 2013) förskollärarnas ansvar att öka 
föräldrarnas medvetenhet om barns språkinlärning och språkutveckling samt 
hur stor roll de spelar in i detta. För enligt forskare (Abrahamsson, 2009; 
Thomauske, 2013) har de en avgörande roll i denna fråga. De bör också 
förmedla vikten av modersmålet vid inlärning utav ett nytt språk och beskriva 
att även den har en betydande roll (Hyltenstam & Lindberg 2013). 
Förskollärarna hävdade att de försökte förmedla detta budskap och menade 
också att de offrade väldigt mycket tid och ork för detta. Men det verkade inte 
som att budskapet, dvs. hur stor roll föräldrarna spelar in i barnens 
språkinlärning och språkutveckling, riktigt nådde fram. Detta tolkar vi återigen 
som att det tycks brista i själva samverkan med föräldrarna. Enligt vår tolkning 
behöver förskollärarna möjligtvis tänka om sina förutfattade meningar om 
dialogen som de har med föräldrar. För detta är en förutsättning för att 
samverkan mellan föräldrar och förskollärare skall vara hållbar och framför allt 
givande (Jensen & Jensen, 2008; Hajru och Tallberg Broman, 2013). De 
behöver också möjligtvis jobba reflekterande, över sina egna praktiker och 
förhållningssätt, för att senare kunna erbjuda föräldrarna en rikare 
samverkansform som blir givande både för båda parterna men framförallt för 
barnen (ibid). 

5.3.2 Tid 

Många förskollärare tyckte att arbetet med de flerspråkiga barnen ofta var 
tidskrävande. Både utifrån förskollärarnas sida då de fick arbeta mycket med 
dokumentation och reflektion men också utifrån barnens sida då förskollärarna 
tyckte att det tog längre tid för barnen att lära sig och utveckla det nya språket. 
Ladberg (2003) menar att denna uppfattning är vanligt. Att det ibland kan ta 
längre tid för flerspråkiga barn att bearbeta alla begrepp i de två (eller flera) 
språk som barnet lär och utvecklar samtidigt. Detta är ett stadie som inte bör 
ses som ett problem enligt forskaren då motsatsen, att man väljer att utesluta 
ett andra språk, kan resultera i att barnen blir halvspråkiga dvs. att barnen inte 
lär sig språket korrekt eller fullt ut i slutändan. Ett sätt att bemöta denna 
svårighet menar Ladberg (Ibid) som vi också hittar i Anne Kulttis (2014) 
doktorsavhandling, är att förskollärare ökar sina medvetenheter kring 
eventuella kulturskillnader och strävar efter att bemöta barn och föräldrar med 
en öppenhet. Ju bättre bemötande och medvetenhet förskollärarna har, menar 
forskarna, desto bättre och snabbare kan barns behov tas tillvara då relationen 
mellan förskolläraren och barnen har en betydande roll i om barnet känner 
behov av att lära sig språket (Ladberg, 2003; Anne Kultti, 2014). 
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5.3.3 Inskolning 

Inskolningen var, som vi nämnde inledningsvis, också något som många 
förskollärare menade var en svårighet. Förskollärarna tyckte att de inte riktigt 
kunde utgå från barnen till en början och att detta skapade en frustration hos 
förskollärarna men också en frustration hos barnen över att inte blir förstådda. 
förskollärarna önskade att det fanns, från föräldrarnas sida, mer tid och 
engagemang för att göra inskolningarna mer givande. Även här tolkar vi det 
som att förskollärarna försöker påvisa ett missnöje över föräldrarna och mer 
eller minde lägger över ansvaret på dem.  

Men det vi vet är att många föräldrar, till en början, är skeptiska till 
förskoleverksamheter och är oroliga för sina barn (Hajru och Tallberg Broman 
(2013). Detta beror enligt författarna på föräldrarnas omedvetenhet om 
verksamheten och/eller hur pass givande detta skall vara för deras barn. 
Författarna menar att det ligger i förskollärarnas profession att förklara för 
föräldrarna vikten av inskolningen och hur barnet kan komma att påverkas vid 
en mindre bra inskolning. förskollärarna behöver öka föräldrarnas medvetenhet 
kring verksamheten och inskolningen för att de ska kunna ta medvetna beslut 
då det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn (ibid).  

Inskolningen är, enligt forskarna (Hajru & Tallberg Broman, 2013; Jensen & 
Jensen, 2008), det bästa tillfället för förskollärarna att bygga en relation till 
barnen och föräldrarna samt ta reda på familjens villkor, förutsättningar och 
integrationsstrategi i syfte att bygga upp en god samverkan som ska hålla i alla 
åren barnet ska vistas i förskolan. Det viktigaste är att barnet efter inskolningen 
känner en tillit till förskollärarna och känner sig trygg i verksamheten för att 
samspelet med kompisar och i sin tur lärandet ska kunna börja (ibid). 
Möjligen kan detta vara orsaken till varför förskollärarna i studien upplever 
inskolningen som en svårighet. Enligt vår tolkning bör förskollärarna, istället 
för att lägga ansvaret på föräldrarna, öka föräldrarnas medvetenhet om 
verksamheten och inskolningen så att de i första hand kan inse vikten av 
inskolningen. Då kan de få mer tid med föräldrarna och bygga upp en bättre 
relation till barnen så att de mycket snabbare kan ta till sig språket i den 
sociokulturella samvaron. 

5.4 Samspel och kommunikation i barngruppen 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspelet och den verbala 
kommunikationen en vital del för att lära sig kunskap och erfarenheter, inte 
minst vad gäller språkliga färdigheter (Strandberg, 2009). Enligt Ladberg 
(2003) fanns det även fördomar om att flerspråkighet hos barns ibland kunde 
leda till utfrysning då barnen inte hade ett lika väl utvecklat språk som 
kompisarna. Därför ville vi också få en inblick i hur förskollärarna tyckte att 
samspelen och kommunikationen i barngruppen fungerade. 

Majoriteten utav förskollärarna i studien gav uttryck för en väl fungerande 
verbal kommunikation och samspel i barngrupperna. Förskollärarna hävdade 
också att det berodde mycket hur gamla barnen var då de yngre barnen ofta 
använde kroppsspråk som kommunikationsmedel när det verbala språket inte 
fanns. För de äldre barnen hävdade exempelvis Frida att det inte var språket 
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som satte hinder för samspel snarare att barnen inte riktigt kunde ”hitta sig 
själv” i barngruppen, dvs. att tryggheten inte fanns. Detta gav också många 
andra förskollärare uttryck för enligt vår tolkning fast mer eller minde på ett 
annat sätt. Det kunde, enligt förskollärarna, förekomma viss utfrysning när 
barnen inte hade språket med sig. Men förskollärarna var, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv (Strandberg, 2009), väldigt observanta och aktivt 
närvarande som ett stöd för barnen och hjälpte dem in i samspel och 
kommunikation med andra barn. Därför sågs detta inte som ett problem utav 
förskollärarna. 

Vi kunde utifrån denna inblick i barngruppernas samspel och kommunikation 
hitta en möjlig grund för fördomen om att flerspråkighet bland barn ibland 
leder till utfrysning. Dock ligger, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, inte 
”problemet” i sig på flerspråkigheten utan på den enskilda förskollärarens 
kompetenser i att vara närvarande och stöd för barnen där dessa utfrysningar 
sker (Strandberg, 2009). För utifrån förskollärarnas beskrivningar var inte 
barnens utfrysningar medvetna utan mer en konsekvens över kulturskillnader. 
Om förskollärarna finns som stöd för barnen i deras samspel leder, enligt 
Strandberg, kulturskillnaderna snarare till en rikare miljö som gynnar barns 
nyfikenhet över att lära sig nya saker (ibid). 

5.5 Modersmålet i förskolan 

I syfte att synliggöra och analysera förskollärarnas förhållningssätt var en 
mycket viktig fråga huruvida lärarna tyckte att flerspråkiga barns modersmål 
spelade någon roll i barns inlärning av ett nytt språk. Även här blev 
förskollärarnas förhållningssätt rikt nyanserade. Nio utav förskolelärarna 
uttryckte utan större tvivel att barnens modersmål hade en absolut avgörande 
roll i hur snabbt barnen lärde sig svenska språket. Två lärare, Marja och 
Johanna, tyckte till skillnad från övriga inte att modersmålet var viktig. De 
menade att modersmålet inte hade en större positiv påverkan utan kunde 
snarare ha en hämmande påverkan.  

Faktum är att forskare (se Skuttnab-Kangas m.fl., 2006; Abrahamsson, 2009) 
hävdar att modersmålet för flerspråkiga barn har en betydande roll vid 
inlärning utav ett nytt språk. Forskare som Hyltenstam och Lindberg (2013) 
menar till och med att avbrott i utvecklingen av modersmålet får dåliga 
konsekvenser vid inlärning utav ett andra språk. Självklart spelar föräldrarnas 
synpunkter också en avgörande roll. Föräldrarnas förhållningssätt gentemot 
språken och vilken integrationsstrategi familjen medvetet eller omedvetet 
efterföljer spelar en stor roll i hur pass mycket barnet känner behov av att lära 
sig modersmålet eller det svenska språket (Jensen & Jensen, 2008). Eftersom 
barnet har starka emotionella band till både föräldrarna och förskollärarna i 
verksamheten ser barnen dessa vuxna som förebilder (Ladberg, 2003; Lindö, 
2009). Skulle det då råda motsägelser mellan dessa parter löper barnen stor risk 
att hamna ”i kläm”. Om barnet dessutom börjar associera oro och ångest till en 
utav språken skulle detta betyda enligt Ladberg (2003) en stor risk att barnet 
inte tar till sig språket. Återigen får en väl föräldrasamverkan en avgörande roll. 
förskollärare är skyldiga att följa läroplanens (Utbildningsdepartementet, 2010) 
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intentioner om att flerspråkighet är en rikedom och att barn skall ges möjlighet 
att utveckla sitt modersmål samt få sina behov tillgodosedda. 

5.6 Avslutande diskussioner  

Denna studie har lyft upp och synliggjort, utifrån förskollärarnas egna svar, elva 
förskollärares förhållningssätt gentemot flerspråkighet och hur detta 
avspeglades i deras praktiska arbeten i vardagen. Studien har i samband med 
detta belyst hur förskollärarnas förhållningssätt kan komma att påverka 
flerspråkiga barns möjligheter till språkinlärning och språkutveckling. Studien 
har även lyft upp vilka utmaningar lärarna möter i arbetet med flerspråkiga 
barn och analyserat vad dessa utmaningar grundar sig på samt huruvida dessa 
utmaningar kan komma att påverka barnen.  

Studien visar att flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt modersmål och 
det svenska språket samtidigt kan vara starkt bunden till förskolelärarens 
förhållningssätt gentemot flerspråkighet. Då förskolelärarnas förhållningssätt 
avspeglar deras praktik påverkar även detta barnen. Studien visar också att de 
utmaningar som lärarna möter i vardagen är väldigt vanliga men att dessa 
utmaningar, förutom andra ramfaktorer, också kan vara kopplade till 
förskollärarnas förhållningssätt och praktik. Studien har analyserat och visat att 
dessa svårigheter därför, även om det inte alltid är lätt, går att undkomma.  

Enligt vår tolkning har vi, med denna studie, belyst vikten av att ta vara på 
barns flerspråkighet och dess rikedom genom att bland annat påvisa att 
svårigheten inte ligger på barnens kompetenser att ta till sig språk, utan på den 
pedagogiska praktiken. Eftersom världen alltmer blir global och flerspråkighet 
blir något eftertraktat tycker vi att studier av detta slag har en enorm vikt. Inte 
minst i Sverige där det idag går ca 13,000 flerspråkiga barn i förskolan 
(Skolverket, 2013) och då det är viktigt att ta vara på och tidigt möta barnen i de 
kritiska åldrarna 0-6 år där de skapar sig sin identitet och utvecklas språkligt 
som snabbast (Lindö, 2009).  

Det vi hade önskat, som också är vår rekommendation för vidare studier, är att 
få en djupare bild över svenska flerspråkiga föräldrars förhållningssätt 
gentemot barnens flerspråkighet och vad de tycker om den samverkan de har 
med förskollärarna. Vi hade också önskat att vi, i en större utsträckning dvs. 
genom en kvantitativ studie, kunde se variationer på förskollärarnas 
förhållningssätt beroende på förskolans geografiska lägen samt förskollärarnas 
en- eller flerspråkighet. Detta skulle enligt oss I) underlätta för både 
förskollärare att bemöta föräldrar, II) underlätta för huvudmän att se över 
planeringar och fortbildningar och III) bana vidare för mer djupare forskning 
kring hur vi kan bemöta barns flerspråkighet på bästa sätt.  

Denna studie kommer att ge oss som blivande förskolelärare väldigt bra grund 
att stå på vad gäller arbetet med flerspråkiga barn men vår förhoppning är 
framförallt att den även kommer vara ett bra material för våra blivande 
kollegor.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om examensarbetet ”Flerspråkiga barn – En studie om 
förskollärarnas förhållningssätt till flerspråkighet” 

Hej!  

Vårt namn är Christine Bassous och Ahmet Erzurum och vi är studenter vid 
Mälardalens högskola. Vi studerar vår sista termin på förskollärarprogrammet 
och skriver just nu ett examensarbete om förskollärarens förhållningssätt 
gentemot flerspråkighet och vilka svårigheter de möter i arbetet när det gäller 
barn med flera språk. Syftet är att fördjupa oss och få kunskaper om hur 
förskolelärarens förhållningssätt kan komma att påverka barnens möjlighet till 
språkinlärning och utveckling samt analysera vilka utmaningar lärarna kan 
möta i arbetet. 

Vi kommer för detta arbete intervjua 11 förskollärare. Intervjuerna kommer 
vara ca 35 minuter långa och kommer att spelas in samt transkriberas. 
Materialet kommer enbart vara tillgängligt för oss och ev. vår handledare. 
Materialet kommer att förstöras så fort arbetet blivit godkänd. Vidare kommer 
vi utgå från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer och garanterar 
deltagarna full konfidentialitet. Det är frivilligt att delta i denna studie och 
deltagaren har rätt till att säga ifrån och ångra när som helst utan närmare 
motivering och utan att detta får negativa följder för deltagaren.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

 

 

Om du har frågor eller funderingar så du kan alltid ringa och maila oss. 

Namn:  Ahmet Erzurum och Christine Bassous.  

Tel.  07xxxxxxxx / 07xxxxxxxx 

Epost:  Aem11004@student.mdh.se / Cbs11002@student.mdh.se  

Handledare för examensarbetet:  
Elisabet Langmann 
elisabet.langmann@mdh.se 
016-153475 

2014.11.19 Eskilstuna 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för pedagogiskt Utbildningsnivå? Ev. Examen; lärare eller 
barnskötare? 

2. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 
3. Hur länge har du jobbat i barngrupper där det har funnits flerspråkiga 

barn i barngruppen? 
4. Finns det flerspråkiga barn i barngruppen du jobbar i idag?  
5. Hur upplever du som lärare att den verbala kommunikationen i 

barngruppen fungerar? 
Verkar de flerspråkiga barnen ha svårt med språket och samspelet? 

6. Upplever du att det förekommer något utanförskap för de flerspråkiga 
barnen? 

7. Tycker du det är en fördel eller nackdel för barnen att möta flera språk i 
tidigt ålder?  

- Vilka fördelar resp. nackdelar kan du se, motivera gärna? 
8. Vilka svårigheter möter du/ni i arbetet med flerspråkiga barn? 

Finns det några typiska problem vid inlärning och utveckling utav ett 
nytt språk.  

- Skulle du kunna ge några konkreta exempel som upplevs som 
svåra.  

- Varför tror du att dessa känns svårt? Vad kan det bero på? 
- Om du ensam fick bestämma, hur skulle du vilja lösa problemet? 

9. Vilka möjligheter finner du/ni i arbetet med flerspråkiga barn? 
10. Anser du att flerspråkiga barn behöver extra stimulans för en god 

språkutveckling? Alltså att lärare behöver utsätta särskild tid för att 
arbete med språkutveckling just med flerspråkiga barn.  

11. Hur pass stor roll tycker du att barns modersmål spelar vid inlärning 
utav ett nytt språk? 

12. Hur går du tillväga för att stödja och stimulera flerspråkiga barn i deras 
språkinlärning och språkutveckling?  

13. Finns det några stödmaterial i verksamheten för att stödja dig som lärare 
i arbetet med språkutveckling? 

- Hur använder du dig utav dessa? 
- Är du nöjd med de resurser som finns i verksamheten eller finns 

det något som du saknar? 
14. Förekommer det att ni anpassar verksamhetsplaneringen utifrån de 

flerspråkiga barnens förutsättningar för att delta i dessa planeringar?  
- Kan du ge konkreta exempel på några gånger då ni behövt anpassa 
planeringen/verksamheten? 

15. Använder du föräldrar som en resurs för att stimulera barnen i dess 
språkinlärning och utveckling? Beskriv gärna hur. 

16. Vad anser du är viktigast i arbetet med utvecklandet och stödjandet av 
flerspråkiga barn. 


