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Syftet med studien är att undersöka förskollärarens roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Utifrån våra tidigare erfarenheter och verksamhetsförlagd utbildning på 

en mångkulturell förskola i Brooklyn, USA, väcktes vår nyfikenhet kring hur förskollärare 

i Sverige arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Studien syfte har undersökts 

utifrån två frågeställningar: Hur beskriver förskollärare att de arbetar didaktiskt med 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan? Vad beskriver förskollärare som 

betydelsefullt i organiserandet av aktiviteter på en förskola med flerspråkiga barn, utifrån 

ett språkperspektiv? 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är sociokulturellt perspektiv. Det empiriska 

materialet har baserats på semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som är 

verksamma i mångkulturella förskolor. Med hjälp av tematisk analys har vårt material från 

intervjuerna analyserats genom att uppmärksamma teman för att få svar på studiens 

frågeställningar. Resultatet visar att det finns olika tolkningar av uppdraget i läroplanen, 

kring att uppmärksamma barns olika språk i förskolan (Skolverket, 2016). Det 

framkommer en osäkerhet hos förskollärare i arbetet med att ta till vara på barns olika 

språk, eftersom det finns bristande kunskaper hos förskollärarna inom respektive språk. 

Resultatet visar att ett öppet och nyfiket förhållningssätt hos förskollärare gynnas i arbetet 

med flerspråkiga barn och att organiserandet av aktiviteter blir framstående för att främja 

barns språkutveckling. En slutsats som kan dras är att det är betydande hur förskollärare 

förhåller sig till läroplanen för att uppmärksamma barns olika språk i praktiken för att 

flerspråkiga barn ska få chans att utveckla alla sina språk i förskolan. 

Sökord: Förskola, Förskollärare, Flerspråkighet, Språkutveckling, Aktiviteter 
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1. Inledning 

Under verksamhetsförlagd utbildning på en flerspråkig förskola i Brooklyn, USA, fick vi en 

inblick i hur de arbetade med språkutveckling med flerspråkiga barn. Där uppstod en 

nyfikenhet om hur den svenska förskolan arbetar med flerspråkighet och språkutveckling. Det 

framgår i skollagen (SFS 2010:800) att barn som besitter annat modersmål än svenska ska 

ges möjlighet att utveckla sitt sätt att kommunicera, både på det svenska språket samt på sitt 

modersmål som barnet lärt sig först i sitt hem. Lärandet och språket är tätt sammanflätat där 

språket utgör en betydelsefull roll för lärandet. I förskolans läroplan lyfts det fram att varje 

barns språkutveckling ska stimuleras samt att varje barn ska få möjlighet att utveckla ett 

nyanserat talspråk och ordförråd. Förskolan ska alltså kontinuerligt arbeta med barns 

språkutveckling (Skolverket, 2016). Vi är därför nyfikna på hur detta arbete ser ut. 

Förskollärarens roll och kunskaper är en viktig faktor för vilka möjligheter barn som talar 

flera språk får för att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Den 

språkliga stimulans som barnet möter påverkar förutsättningarna i att utveckla språket. Det 

som ses har gynnat barns språkutveckling är ett nyfiket och öppet bemötande samt viljan att 

besitta en kännedom om barnets språk. Det är viktigt att förskolläraren stödjer, 

uppmärksammar, uppmuntrar samt organiserar aktiviteter som skapar möjligheter för barnet 

att utveckla sitt språk (Skolverket, 2013). Kultti (2014) lyfter att utformandet av berikande 

språkmiljöer på förskolan också är en viktig del i att främja flerspråkiga barns språkande. 

Eftersom barn växer upp i ett allt mer globalt samhälle så är detta också relevant ur ett 

samhällsperspektiv. Detta innebär likaså att förskolans verksamhet står inför förändring samt 

nya utmaningar eftersom allt fler barn är flerspråkiga i förskolan (Lunneblad, 2011). Detta är 

något som också läroplanen för förskolan skriver fram då den under flera revideringar har 

blivit mer fokus kring kulturell mångfald och flerspråkighet (Skolverket, 2016). 

Flerspråkighet är något som berikar både individen och samhället och är därför av betydelse 

att diskutera språkutveckling med flerspråkiga barn för att främja alla barns språkutveckling 

(Kultti, 2014). Genom denna studie vill vi bidra med kunskap till andra förskollärare samt 

verksamma pedagoger inom yrket som kan ta lärdom eller bli inspirerade av hur 

språkutveckling med flerspråkiga barn i förskolan kan se ut.  
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2. Syfte 

Syftet är att undersöka förskollärarens roll i flerspråkiga barns språkutveckling. 

 

2:1 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar didaktiskt med flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan? 

 

• Vad beskriver förskollärare som betydelsefullt i organiserandet av aktiviteter på en 

förskola med flerspråkiga barn, utifrån ett språkperspektiv? 
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3. Bakgrund 

I denna del redogörs tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. Under rubriken tidigare 

forskning använder vi oss av begreppet språkutveckling som vi menar är barns alla olika sätt 

att utveckla sitt språkande (Kultti, 2014). När vi använder oss av begreppet  

flerspråkighet menar vi barn som kan uttrycka sig på fler än ett språk (Skans, 2011). Med 

begreppet didaktik syftar vi till följande frågeställningar: Hur? Vad? Varför? För vem? 

exempelvis Hur gör vi?, Vad gör vi?, Varför gör vi? Och för vem gör vi? Frågorna skapar en 

bra grund för förskollärare i avsikt att skapa en meningsfull tid för barnen på förskolan. De 

didaktiska frågorna hjälper förskollärare att kritiskt granska verksamheten samt se till att alla 

barn blir inkluderade och deras behov respekterade i förskolans praktik (Skans, 2011).  

 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Språkutveckling i förskolan 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan kontinuerligt ska arbeta med att stimulera 

varje barns språkutveckling. Språk och kommunikation utgör gemensamt en viktig del i barns 

lärandeprocess i förskolan (Skolverket, 2016). Kultti (2014) belyser att under barnets sex 

första år läggs den språkliga basen för språkutvecklingen vilket innefattar ordförråd, 

grammatiska grunder samt förmågan att språka och göra enkla redogörelser. Likaså lyfter 

Bruce (2016) att under de år som barn går i förskolan bemästras den språkliga uppbyggnaden 

i samspel med andra, förskolan blir därför en betydande del i barns språkutveckling.  

Whorrall och Cabell (2016) lyfter fram att i barns språkutveckling är det betydande att utgå 

från barnets egna intressen och erfarenheter. Om barnet visar intresse för det som sker i 

verksamheten så skapas bra förutsättningar för barn att erfara nya ord och begrepp (a.a.). 

Likaså lyfter Sheridan, Samuelsson och Johansson (2009) upp att det är viktigt att barns 

intresse uppmuntras samt att barn respekteras och ges utrymme att formulera sina tankar och 

lyfta sina åsikter. Genom att aktivt möta barn i deras intressen samt skapa en demokratisk 

anda, där förskollärare och barn tillsammans utformar verksamheten, ges barnet rätt 

förutsättningar för att utifrån sin egen erfarenhetsvärld utveckla sitt språkande (a.a.). Skans 

(2011) lyfter likaså upp att barns intresse är av betydelse i barns språkutveckling eftersom det 

ger en lust och glädje att vilja göra sig förstådd genom att delta i samtal. Däremot uttrycker 



 

4 
 

 

Skans (2011) vidare att barns initiativ till samtal kring ämnen som barnet intresserar sig av 

inte så ofta tas till vara under lärarledda situationer, som exempelvis samlingar på förskolan. 

Detta eftersom förskollärarna kan besitta en förutbestämd planering kring samlingens 

innehåll och därmed ges inte barns samtal av sina egna intressen här lika mycket utrymme 

(a.a.). Tvärtom lyfter Sheridan och Gjems (2016) att barns intresse ofta är centrala under 

inlärningsaktiviteter, som exempelvis samlingen, samt att barns val ofta synliggörs i den 

dagliga verksamheten. Om barnen inte visar intresse för innehållet under de 

inlärningsaktiviteter som äger rum på förskolan planeras dess innehåll om igen, så att lärandet 

sker i meningsfulla aktiviteter för barnen. Detta för att skapa gynnsammare förutsättningar 

för barn att utveckla ett rikt begrepps och ordförråd i aktiviteter där ord och begrepp blir 

lättare att ta till sig (a.a.).  

En annan viktig del i barns språkutveckling är den språkliga lärandemiljön på förskolan. 

Förskolan behöver organisera en inkluderande miljö så att varje barn känner att deras språk är 

något som berikar den dagliga verksamheten (Svensson, 2012). Förskolans val av miljö har 

en tendens att antingen stimulera eller begränsa barns språkutveckling. Det inflytande som en 

begränsad miljö kan innebära är att utforskandet, användningen samt hur barnet utvecklar 

språket hämmas (Svensson, 2012; Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009). En 

stimulerande miljö kan bidra till att barn känner sig trygga och vill utveckla samt utmana sitt 

språkande i samspel med andra (Svensson, 2012). Ladberg (2003) belyser att en strukturerad 

miljö bör utformas för att skapa trygghet för barnet, detta genom att lekmaterial är tydligt 

sorterat. En trygg miljö blir en förutsättning för barnet att utveckla sitt språkande samt skapa 

goda relationer (a.a.). 

Skans (2011) belyser att en god relation mellan förskollärare och barn är väsentligt för att 

skapa rätt förutsättningar för det språkliga lärandet. Att inta ett relationellt perspektiv kan ses 

fördelaktigt då det syftar till att förändra kringliggande faktorer runt barnet såsom miljön 

istället för att se att barnet besitter bristerna. Det relationella perspektivet blir tydligt ur ett 

språkperspektiv i kommunikationen beroende på om den vuxne vill rätta till brister hos barnet 

eller om det finns en nyfikenhet hos den andre samtalspartnern som utvecklar samtalet vidare 

(Skans, 2011). Likaså lyfter Svensson (2012) upp att stöd, nyfikenhet och uppmuntran är 

grundläggande beståndsdelar i att främja barns språkande. Detta i kontrast till ett 

tillrättavisande förhållningssätt där samtalet inte förs framåt och därmed hämmar barnets 

språkutveckling (a.a.). Det som kännetecknas för att ge barn en bra språklig grund är arbetet 

med synonymer, korrekt benämning av föremål samt samtala och ge förklaringar till ord. 
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Detta så att barn kan koppla ord till ett, för dem, känt sammanhang (a.a.). Det är likaså 

betydande att barn möts av öppna frågor, alltså frågor som inte bildar givna svar. Öppna 

frågor gynnar barns språkande då de får möjlighet att utveckla resonemang och reflektera 

ytterligare. Om slutna frågor används kan det leda till att barn blir fåordiga och att samtalet 

inte utvecklas vidare (Whorrall & Cabell, 2016). Kultti (2012) lyfter likaså att slutna frågor 

med ja och nej karaktär ger barnen olika förutsättningar för att utveckla sitt språkande vidare, 

i kontrast till öppna frågor som kan gynna alla barns språkutveckling för såväl barn som 

utvecklar ett språk, som flera språk (a.a.).  

3.1.2 Flerspråkighet  

Flerspråkighet ses som en kompetens där barnet kan uttrycka sig på fler än ett språk (Skans, 

2011). I förskolan är omkring vart femte förskolebarn flerspråkigt och använder i sin vardag 

mer än ett språk (Skolverket, 2013). Det framgår i skollagen (SFS 2010:800) kapitel 8, 

paragraf 10, att barn som besitter annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla 

sitt sätt att kommunicera, både på det svenska språket samt på sitt modersmål som barnet lärt 

sig först i sitt hem. Läroplanen för förskolan tar likaså upp att förskolan ska erbjuda en 

inkluderande verksamhet där alla barns olika språk ska ges utrymme att utvecklas och 

stimuleras (Skolverket, 2016).  

Svensson (2012) belyser att förskolan har en betydelsefull roll i att stödja samt utveckla barns 

språkutveckling, särskilt för barn som har annat modersmål än svenska eftersom förskolan 

kan vara den första kontexten barnet kommer i kontakt med det svenska språket. För att 

flerspråkiga barn ska känna att deras olika språk berikar den dagliga verksamheten fordras en 

inkluderande verksamhet där barns olika språk synliggörs (a.a.). Skans (2011) lyfter likaså 

upp begreppet inkludering som en viktig beståndsdel som betonas i arbetet med barns olika 

språk på förskolan. Det kan ses som fördelaktigt att utifrån ett inkluderingsperspektiv 

organisera ett arbete med utgångspunkt i de didaktiska frågorna, vad hur och varför, då detta 

medför en ständig granskning av förskollärarens arbetsformer och metoder i verksamheten. 

Med kontinuerliga didaktiska diskussioner till sitt förfogande kan samtliga förskollärare i ett 

arbetslag inta en samsyn kring att skapa rätt förutsättningar för alla barn i verksamheten 

(a.a.).  

I förskolan har alla barn rätt att ges det stöd som behövs för att utveckla sina olika språk och 

identitetsutveckling (Skolverket, 2016; Kultti, 2009; Svensson, 2012; Skans, 2011). Skans 
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(2011) tar upp att förskollärare gärna väljer att arbeta med barns olika språk under mer 

lärarledda situationer exempelvis under en språksamling på förskolan. Under dessa 

situationer stödjer förskollärarna barns olika modersmål genom teckenspråk, bilder samt med 

konkreta föremål. Det är i samband med språksamlingarna som barns modersmål främjas 

men det förekommer inte lika ofta under den resterande dagen på förskolan (a.a.). Däremot 

kan synsättet på uppdraget hur förskolan ska stödja och utveckla barns olika språk i praktiken 

variera (Kultti, 2009; Skans, 2011). Kultti (2009) lyfter att förskollärare sällan 

uppmärksammar barns olika språk såvida inte majoriteten av barn besitter samma språk i 

barngruppen, eftersom fokus läggs att i förskolan utveckla det svenska språket medans 

modersmålet ses utvecklas i hemmiljön. Om barnet besitter ett minoritets språk i förhållande 

till barngruppen förbjuds inte barnet till att språka sitt modersmål, däremot uppmuntras 

barnet till kommunikation på det svenska språket i förskolan. Om majoriteten av barn besitter 

samma modersmål utvecklas språket genom samspel och dialog emellan barnen. En fara som 

kan uppstå om barn samspelar på sina egna modersmål är ifall förskolläraren inte behärskar 

detta språk och därmed utelämnas barnet till sina egna kompetenser (a.a.).  

Vilka språkkompetenser förskollärarna har kan ses som en avgörande faktor för att barns 

olika språk kontinuerligt ska kunna stimuleras i den dagliga verksamheten i förskolan. 

Förskollärare som behärskar barns olika språk som finns representerade i barngruppen kan 

stödja, utveckla samt utmana flerspråkiga barn i deras språkande (Skans, 2011; Kultti, 2009). 

Däremot uttrycker Lunneblad (2006) att arbetet med barns olika språk är komplext eftersom 

det är av betydelse att alla barn får samma uppmärksamhet i den dagliga verksamheten. 

Därför bör förskollärare fokusera på det som är gemensamt i barngruppen och därmed inrikta 

sig på att utveckla det svenska språket hos varje barn (a.a.). Tvärtom lyfter Kultti (2012) att 

det kan finnas en risk med att svenskan blir ett normspråk i förskolan, eftersom detta kan 

innebära att barns andra modersmål än svenska stängs ute i kommunikationen mellan barn 

och förskollärare. Kultti (2012) lyfter vidare att det svenska språket kan ha en inkluderande 

inverkan på barngruppen eftersom det är ett språk många barn har gemensamt, men betonar 

att svenska som normspråk kan betyda att barn ställs inför ojämlika förutsättningar för att 

utveckla sin språkutveckling (a.a.). I motsats till detta menar Lunneblad (2006) att förskolan 

har en viktig roll att göra barnen delaktiga i det svenska samhället och därför är det av 

betydelse att det svenska språket utvecklas, framförallt i de barngrupper som har få svenska 

barn (a.a.). Mot det lyfter Svensson (2012) fram att oavsett vilket sätt barnet i förskolan väljer 

att uttrycka sig på bör förskolläraren respektera samt uppmuntra dessa olika tillvägagångssätt. 
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Alla barn använder sig av olika vägar in i språket och alla sätt bör ses som bra så länge barnet 

faktiskt kommunicerar (a.a.). Barns språkande kan främjas i organiserandet av aktiviteter med 

musik, rytmik och rörelse som fördelaktiga redskap som förskollärare kan använda sig av, 

eftersom barnet då får möjlighet att uttrycka sig samt leka med språket på olika sätt 

(Skolverket, 2016; Kultti, 2012). 

3.1.3 Förskollärarens organisation  

Läroplanen lyfter att alla barns olika språk ska uppmärksammas i förskolan (Skolverket, 

2016). Trots detta menar Kultti (2012) att aktiviteter i förskolan sällan organiseras för att 

uppmärksamma andra språk än svenska, vilket leder till att det svenska språket blir en 

förutsättning för att delta språkligt i aktiviteter i förskolan. Att använda det svenska språket i 

aktiviteter anses fördelaktigt då det bidrar till barns utveckling av det svenska språket. För att 

skapa gemenskap i barngruppen väljer förskollärare att organisera aktiviteter utifrån barns 

likheter, som i detta fall där barnen har gemensamt att utveckla det svenska språket (a.a.). 

Däremot menar Skans (2011) att det är genom organiserade aktiviteter som barns olika språk 

kan synliggöras. Om förskollärare organiserar aktiviteter på förskolan så innebär detta att 

arbetslaget tydligare kan granska sin verksamhet, samt se över hur de arbetar med 

strävansmålet i läroplanen som lyder att alla förskollärare ska främja alla barns olika språk. 

Genom att använda sig av organiserade aktiviteter skapas bättre förutsättningar för alla barn 

att utveckla sina olika språk i verksamheten (a.a.). 

Andersson (2014) lyfter organiserandet av estetiska aktiviteter som fördelaktig i arbetet med 

barns olika språk. Genom att organisera estetiska aktiviteter kan barnet ges större möjligheter 

att uttrycka sig i stöd av sång, musik, drama, rytmik, bild, dans, skapande och rörelse. 

Språkliga erfarenheter blir därmed inte en förutsättning för att delta i estetiska aktiviteter, 

däremot kan estetiska uttrycksformer skapa bättre förutsättningar för att utveckla barns olika 

språk (Skolverket, 2016; Sheridan, Samuelsson & Johansson, 2009; Andersson, 2014). 

Pramling Samuelsson (2011) lyfter likaså att inom estetiska aktiviteter framhålls ofta barnets 

inre drivkraft, där barnet kan ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Däremot framhålls 

det inte lika ofta att barnet i en estetisk aktivitet kan känna misslyckande eller förnedring 

genom att inte uppnå förskollärarens syfte med aktiviteten (a.a.). Mot det lyfter Kultti (2013) 

att genom estetiska aktiviteter kan barnet alltid delta i grupp och känna att sin prestation är 

tillräcklig, oavsett om inte barnet aktivt deltar så är barnet ändå delaktig genom att sitta med 
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och lyssna i grupp. Om barnet däremot väljer att delta i aktiviteten så ställs det inga krav på 

vad barnet presterar i gruppen (a.a.). 

Kultti (2012) belyser att organisationen av gruppsammansättningen vid en aktivitet blir 

betydande för vilket lärandesyfte aktiviteten har. I aktiviteter som har ett lärandesyfte att 

främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn kan det vara betydelsefullt att organisera 

aktiviteter i mindre grupper, då det skapas mer talutrymme och tid till varje barn (a.a.). 

Däremot lyfter Skans (2011) att det är genom organiserandet av aktiviteter i större grupper 

som flerspråkiga barns språkutveckling utvecklas, eftersom barn då kan få dela samt få utbyte 

av andras kunskaper. Genom att organisera aktiviteter i större grupper kan barnen 

tillsammans delta i samlingen eller sagoläsningen och i ett större sammanhang dra lärdomar 

av såväl andra barn som förskollärare. I storgruppsaktiviteter organiseras aktiviteten främst så 

att kommunikationen består av att förskolläraren ställer frågor där barnen ger svar samt att 

förskolläraren vidare bekräftar svaret från barnet (a.a.). Whorrall och Cabell (2016) lyfter en 

risk med att organisera aktiviteter i större barngrupper eftersom det kan tendera i att varje 

enskilt barn inte ges talutrymme för att uttrycka samt praktisera sina olika språk. I mindre 

grupper ges barnet en större möjlighet att delta i konversationer vilket innebär fler tillfällen 

för barnet att uttrycka samt utveckla sitt språkande (a.a.).  

3.2 Teoretisk utgångspunkt  

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv som betonar interaktion och kommunikation 

som centrala begrepp i utvecklingen av barns olika språk (Vygotskij, 2001). Inom det 

sociokulturella perspektivet framhålls mångfalden som gynnsamt i den sociala interaktionen 

mellan barn, då en mångkulturell kontext kan generera till utbyte av nya värdefulla kunskaper 

och möten mellan barn. Det sociokulturella perspektivet talar om tre centrala begrepp: den 

proximala utvecklingszonen, mediering samt appropriering (Säljö, 2010). I utveckling av 

barns olika språk handlar den proximala utvecklingszonen om att barnet har, antingen på 

egen hand eller i samspel med någon som besitter mer erfarenhet, erövrat nya språkliga 

kunskaper. Den som besitter mer erfarenhet, såsom ett annat barn eller en vuxen, kan då 

utmana barnet vidare genom att ställa frågor som gynnar barnets fortsatta språkutveckling 

(Vygotskij, 2001). Mediering är samverkan mellan människor samt de redskap eller verktyg 

som barnet använder för att begripa och agera i sin omgivning. Språket är det största 

medierande redskapet där barnet kan göra sig förstådd samt interagera med andra människor 

(Säljö, 2010). Medierande redskap används inte bara i barnets yttre värld, där barnet 
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interagerar med andra, utan också i barnets inre värld, såsom genom tänkandet och känslor 

(Vygotskij, 1995). Appropriering sker när barnet upptäcker de medierade redskapets innebörd 

och funktion i interaktion med omvärlden. När barnet har approprierat tyder detta på att 

barnet har skapat sig en förståelse för redskapet och dess funktioner i omvärlden (Säljö, 

2010). 
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4. Metod 

I denna del redogörs studiens forskningsmetod, urval, genomförande av intervjuer samt 

vilken tillförlitlighet studien har. Därefter följer de forskningsetiska ställningstaganden som 

utförts samt vår analysmetod av det insamlade och behandlade datan. Syftet med studien är 

att undersöka förskollärarens roll i flerspråkiga barns språkutveckling. Genom det vill vi 

undersöka vilka didaktiska val förskollärare beskriver att de använder sig av, samt vad 

förskollärare ser som betydelsefullt i organiserandet av aktiviteter utifrån ett språkperspektiv. 

4.1 Metodval 

Studien utgår från en kvalitativ metod. Backman (2008) beskriver att en kvalitativ metod 

riktar fokus till hur individen ser på sin verklighet. Individens upplevelser i förhållande till 

hens erfarenheter blir därför det som lyfts fram (a.a.). I vår studie har vi utifrån en kvalitativ 

metod valt intervjuer för att lyfta fram förskollärarens egna beskrivningar och erfarenheter. 

Intervjuer användes som metod för att uppnå studiens syfte. Interaktionen mellan forskare 

och respondent är en grundläggande förutsättning i kvalitativ forskning (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Likaså är interaktionen mellan människor något som är centralt inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Vårt val av kvalitativ metod stämmer därför 

överens i vårt val av sociokulturellt perspektiv i vår studie. Den metod vi valt för intervjuerna 

är semistrukturerad kvalitativ intervju då den syftar till att forskaren ställer öppna frågor och 

därmed riktar fokus på intervjupersonens berättande. Genom de öppna frågornas karaktär, ges 

intervjupersonen möjlighet att formulera fylligare svar eftersom det inte finns några på 

förhand formulerade svarsalternativ (Christoffersen & Johannessen, 2015). I vår studie vill vi 

synliggöra förskollärares egna röster samt berättelser och därför sågs öppna frågor utifrån 

semistrukturerad kvalitativ intervju som passande metod i vår studie.  

4.2 Datainsamling 

Vi har använt oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att samla in data till vår 

studie. De respondenter som deltog i studien är verksamma samt legitimerade förskollärare. 

För att komma åt respondentens tankar och reflektioner användes språket i intervjuerna som 

ett medierande redskap (Säljö, 2000). Utifrån en semistrukturerad intervju ses det som 

betydelsefullt att respondenten öppet kan berätta om dess upplevelser och erfarenheter inom 

den kontext forskaren studerar (Bryman, 2011). Med en semistrukturerad intervju utgår 
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intervjun från en intervjuguide som grundar sig i forskarens öppna frågor samt följdfrågor, 

för att ytterligare lyfta fram intervjupersonernas egna berättelser (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). I vår studie gjordes datainsamlingen genom intervjuer utifrån en 

intervjuguide där öppna frågor var framskrivna (se bilaga 1). Flera följdfrågor formulerades 

likaså under intervjutillfället, eftersom vi inte i förväg visste vad respondenten skulle lyfta 

fram (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuguiden bestod av sex huvudfrågor som 

utmynnade i flertal följdfrågor. Frågeområden som behandlades under intervjun var 

förskollärarens didaktiska arbete i språkutvecklingen med flerspråkiga barn samt hur 

aktiviteter organiseras relaterat till barns olika språk.  

4.3 Urval 

För att få svar på studiens syfte, hur förskollärarens roll ser ut i flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan, valde vi att intervjua verksamma och legitimerade förskollärare 

som av tidigare erfarenhet samt i dagsläget arbetade med flerspråkiga barn i förskolan. Vårt 

val av förskolor föll sig därmed naturligt eftersom vi inriktade oss på förskolor med 

flerspråkighet. För att uppnå en bredd av olika synsätt samt metoder valde vi att intervjua fyra 

förskollärare som arbetade på fyra olika förskolor runt om i länet. 

4.4 Genomförande 

Vi sökte kontakt med förskollärare genom att först mejla och ringa till förskolechefer. I det 

sammanhanget förklarades syftet med studien och förfrågan yttrades om förskollärare att 

intervjua. Därefter tog vi direkt kontakt med varje förskollärare och beskrev studiens syfte 

samt avstämde samtyckte om att spela in intervjuerna. Löfgren (2014) belyser att för att 

skapa en förtroendefull relation till de medverkande i studien kan det vara betydelsefullt att 

ingå en muntlig kontakt med de medverkande tidigt innan intervjutillfället och följaktligen ge 

ut en sammanfattning om vad studien syftar till. Genom telefonkontakt och mejl fick 

respondenterna information om deras rättigheter i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer (2002). Förskollärarna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, 

detta för att underlätta för förskollärarna samt för att de skulle känna sig trygga i situationen. 

I samtycke med förskollärarna valde vi att intervjuerna skulle spelas in på mobiltelefon. Den 

mobila utrustningen testades innan samtliga intervjutillfällen, något Lövgren (2014) lyfter 

som betydelsefullt då det kan utmynna i förlorad tid om utrustningen inte skulle fungera.  
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Under samtliga intervjuer ställdes mobiltelefonerna även in på flygplansläge för att förhindra 

eventuella störningar under intervjutillfället. Lövgren (2014) belyser flera fördelar med att 

spela in intervjuer då det ger en stringens av materialet och motverkar att förbise något 

respondenten behandlar samt att intervjuaren ges tid att formulera följdfrågor. Under samtliga 

intervjutillfällen antog vi varsin roll där en ställde de skrivna frågorna medan den andre 

koncentrerade sig extra på att lyssna och formulera följdfrågor, detta gjordes för att behålla 

fokus kring förskollärarnas utläggningar under samtliga intervjuer och även på syftet i studien 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att hålla respondenterna informerade så 

meddelades våra roller innan intervjun påbörjades. Lövgren (2014) belyser att det är 

betydelsefullt att uttala vilken roll man tar som intervjuare då det kan kännas betryggande för 

den man intervjuar. Samtliga intervjuer skedde i en lugn och avskild miljö på respektive 

förskola där deltagarna var verksamma. Intervjuerna ägde rum på arbetstid, de tog 

sammanlagt tre timmar. 

Efter varje intervju samtalade vi och skrev ner det som då kändes mest betydelsefullt i 

intervjun, dessa anteckningar tog vi sedan med som inspiration till vår analys. Materialet 

transkriberades kort efter varje intervjutillfälle för att hålla minnesbilder aktualiserade och för 

att materialet skulle överensstämma med intervjupersonernas röster (Öberg, 2015). Under 

transkriberingen användes två datorer till vårt förfogande för att sammanställa vårt material.  

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  

Bryman (2011) klargör att trovärdigheten besvarar studiens metod för insamling av data och 

behandling av materialet. För att åstadkomma ett trovärdigt resultat i studien så granskades 

den genom fyra kriterier dessa var trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 

För att uppnå trovärdighet har studien bearbetats i förhållande till Vetenskapsrådets (2002) 

fyra huvudkrav (se 4:6 Etiska ställningstagande). Bryman (2011) belyser att det är 

betydelsefullt för studiens trovärdighet att den är överförbar i en annan kontext. Resultatet i 

vår studie är överförbart i flera skilda kontexter, då språkutveckling sker även utanför 

förskolans verksamhet. Språket är ett betydelsefullt kommunikationsmedel i dagens samhälle 

som enligt Vygotskij (2001) utvecklas i interaktion med andra människor. Bryman (2011) 

lyfter pålitligheten som ett begrepp av hur forskningsprocessen är synligt strukturerad och 

granskad i studien. Därmed har vi noggrant skrivit fram och motiverat våra val av metoder 

som vi bearbetat i studien. Vi är medvetna om att fler intervjuer och fördjupandefrågor hade 

kunnat berika vårt resultat. För att uppnå konfirmering har personliga åsikter inte medvetet 
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påverkat vår studie och dess resultat (Bryman, 2011). I studiens fall så var respondenterna för 

oss okända vilket medför att en tidigare relation inte påverkat våra tolkningar, vilket bidrar 

till en högre tillförlitlighet i vår studie. Vi överensstämmer dock med Christoffersen och 

Johannessen (2015) som lyfter att det är betydelsefullt att komma ihåg att tolkning och 

registrering av data alltid blir selektiv. Men genom att följa regler för forskningsmetoder och 

perspektiv så blir studien mer trovärdig (a.a.). Trovärdighet innebär att studien har fått svar 

på det som är relevant i studien (Roos, 2014).  

4.6 Etiska ställningstaganden 

I vår studie har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav när det 

gäller forskningsetik. De består av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet medför att respondenten ska 

ges information om studiens syfte samt sina rättigheter. Samtyckeskravet syftar till 

respondenten själv bestämmer över sin medverkan i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondenten avidentifieras samt att materialet inte kan nås av obehöriga. 

Nyttjandekravet syftar till att det sammanställda materialet endast ska användas till studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

I mötet med de medverkande tydliggjordes informationskravet genom att informera om 

studiens syfte samt upplysa om att val av deltagande var frivilligt, den deltagande kunde 

avbryta sitt deltagande när de ville. Om det uppstod frågor under intervjuns gång fanns det 

utrymme för förtydliganden.  

Vi utgick från samtyckeskravet där förskollärarna innan mötet mailades ut ett samtyckesbrev 

där deras rättigheter och våra skyldigheter blev tydligt. Samtyckesbrevet skrevs under först 

på plats då den medverkande blev ytterligare påmind om sina rättigheter samt sin rätt att 

avbryta sitt deltagande när som. 

Vi använde oss av konfidentialitetskravet då vi avidentifierade all information som skulle 

kunna leda till intervjupersonerna. Deltagarna i undersökningen fick information om att den 

insamlade data kommer att bevaras väl så den inte kan nås av obehöriga samt efter godkänt 

resultat på examination raderas allt material. 

Slutligen har vi använt oss av nyttjandekravet där vi genom underskrift av samtyckesbrevet 

intygade att det insamlade materialet endast ska användas för detta forskningsändamål 
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(Vetenskapsrådets, 2002).  

4.7 Analysmetod  

Studien har utgått från en tematisk analys i bearbetningen av att noggrant undersöka vår 

datainsamling. Bryman (2011) lyfter tematisk analys som den vanligaste metoden vid 

analysering av data i kvalitativa studier, där fokus läggs på vad som sägs istället för hur det 

sägs. Användning av tematisk analys i en undersökning är fördelaktig för att få fram olika 

individers berättelser samt hur dessa förhåller sig till samma fenomen. Genom denna 

analysmetod läggs en bra grund för att jämföra innehållet i det insamlade materialet (Löfgren, 

2014). Indelning av olika teman kan medföra att likheter och skillnader framkommer mer 

tydligt (Bryman, 2011). 

Inledningsvis genomfördes en tematisk analys av varje enskild intervju för få fram centrala 

delar i intervjun. Till vårt förfogande använde vi oss av färgade överstrykningspennor samt 

post-it lappar som bidrog till att bearbetningen av att finna gemensamma teman skapade 

gynnsammare förutsättningar. Genom att ha utskrivna kopior av datainsamlingen kunde vi 

praktiskt flytta runt materialet utifrån de olika teman som sågs återkomma. För att 

kontinuerligt återkomma till studiens syfte fanns våra frågeställningar nedskrivna och 

tillgängliga för att lägga fokus på det som är relevant i vår studie. För att säkerställa att vi inte 

missat något förekom läsning av vårt material upprepade gånger. De centrala delarna som 

framkom i varje enskild intervju kopplades samman med alla intervjuer, för att få fram 

gemensamma teman. Först blev två större teman centrala, förskollärarens roll och metoder i 

flerspråkiga barns språkutveckling, som därpå bröts ner till ytterligare förenade teman. Efter 

vår analys framkom följande teman i vår studie: förskollärarens förhållningssätt, arbetet med 

barns olika språk, samt att utveckla barns olika språk genom aktiviteter. De teman som 

precis nämndes kommer att beskrivas mer under rubriker i vårt kommande resultatavsnitt. 
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5. Resultat 

Studien syftar till att undersöka förskollärarens roll i språkutvecklingen med flerspråkiga 

barn. Nedan presenteras studiens resultat utifrån följande rubriker: Förskollärarens 

förhållningssätt, Arbetet med barns olika språk samt Att utveckla barns olika språk genom 

aktiviteter. 

5.1 Förskollärarens förhållningsätt 

Resultatet visar att förskollärarens förhållningssätt påverkar vilka möjligheter flerspråkiga 

barn får i sin språkutveckling. Samtliga respondenter uttrycker att förskolläraren bör ha ett 

lyhört förhållningssätt mot alla barn i barngruppen, men det krävs en annan form av 

lyhördhet i arbetet med flerspråkiga barn, då flerspråkiga barn utvecklar flera språk parallellt 

och därmed kan barnets sätt att uttrycka sina behov variera på olika språk. Det blir därför 

betydelsefullt att förskollärare är extra lyhörda inför flerspråkiga barns språkande eftersom 

flerspråkiga barn kan uttrycka sina behov på ett språk förskolläraren inte behärskar. Genom 

att förskolläraren besitter ett lyhört förhållningssätt kan barnet ges bättre förutsättningar till 

att bli förstådd samt utveckla sitt språkande. Detta kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen där barnet i samspel med exempelvis en förskollärare som besitter mer 

kunskap inom språket, kan stödja och utmana barnet vidare i sin språkutveckling (Vygotskij, 

2001). Flertal respondenter uttrycker att ett lyhört förhållningssätt likaså innefattar att vara 

lyhörda inför flerspråkiga barns olika intressen i verksamheten. Samtliga respondenter 

uttrycker att det är betydelsefullt att utgå från alla barns intressen, men i arbetet med 

flerspråkiga barn kan det ses som extra betydelsefullt då flerspråkiga barn kan behöva extra 

stöttning i sin språkutveckling, då de kan ha andra språkliga erfarenheter eller förutsättningar. 

Fåtal respondenter uttrycker att förskollärarens förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns 

intresse är av stor vikt eftersom barns intresse kan medföra att förskolläraren kan bygga en 

relation till barnet, trots att förskolläraren inte behärskar barnets språk, genom att 

förskolläraren tydliggör för barnet att han/hon vill förstå vad barnet uttrycker genom att möta 

barnet i dess intresse. Genom att förskollärare besitter ett lyhört förhållningssätt inför 

flerspråkiga barns olika intressen ges barn möjlighet att i verksamheten vara med och påverka 

samt utvecklas i ett, för dem, meningsfullt sammanhang. Någon respondent lyfter 

förskollärarens förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns intressen som viktigt men 

betonar en svårighet att tillvarata alla barns intressen, då det kan förekomma skilda 
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intresseområden i barngruppen. Genom att barngruppen har skilda intresseområden kan det 

skapas en svårighet att tillvarata varje barns intresse samt förhålla sig till den förutbestämda 

planeringen i aktiviteter. Flertal respondenter uttrycker att barns olika intresseområden kräver 

ett flexibelt förhållningssätt där barnen ges ökad delaktighet i verksamheten genom att bidra 

med egna idéer och tankar i utformandet av aktiviteter, miljö samt verksamheten. Någon 

respondent uttrycker att det är förskollärarens uppdrag att genom sitt förhållningssätt mot 

flerspråkiga barn få barnen intresserade genom att låta barnen vara med och påverka 

förskolans innehåll. 

Samtliga respondenter uttrycker att förskollärarens förhållningssätt mot alla barn i 

språkutvecklingen är betydande för hur barnet utvecklas i sitt språkande. Förskollärarens 

förhållningssätt skiljer sig dock beroende på hur förskolläraren tolkar läroplanens uppdrag i 

att utveckla alla barns olika språk. Flertal respondenter som arbetar aktivt med barns olika 

språk uttrycker att arbetet med flerspråkiga barn kräver ett öppet och nyskapande 

förhållningssätt där nya metoder kopplat till barns olika språk ges utrymme i verksamheten. 

Genom ett öppet och nyskapande förhållningssätt skapar förskolläraren nya metoder för att 

främja, utveckla samt utmana flerspråkiga barn i språkutvecklingen, då barnet utvecklar flera 

språk parallellt, dessa metoder blir likaså användbara för alla barns språkutveckling. Fåtal 

respondenter som inte arbetar lika aktivt med barns olika språk uttrycker att förhållningssättet 

är likadant, oavsett om barngruppen är flerspråkig eller inte, eftersom att flerspråkiga barns 

olika språk inte tas till vara utan arbetet är inriktat på att utveckla det svenska språket. 

5.2 Arbetet med flerspråkiga barns olika språk  

Resultatet visar att samtliga respondenter uttrycker vikten av förskollärarens språkliga 

kompetens i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Det framkom i resultatet att 

förskollärarens språkliga kompetens tillvaratogs olika i praktiken. Flertal respondenter 

uttrycker att, trots språklig kompetens hos förskollärare, uppmuntras barnet sällan till 

kommunikation på något annat språk än det svenska språket. Om barnet kommunicerar på 

något annat språk, besvarar förskolläraren barnet på det svenska språket, då det svenska 

språket betonas som det språket barnet ska utveckla i verksamheten. Fåtal respondenter 

uttrycker att om förskollärararen har en språklig kompetens inom barns respektive språk, 

skapas möjligheter i arbetet med att utveckla barns olika språk, genom att förskolläraren kan 

möta barnet på det språket barnet väljer att uttrycka sig på. Förskollärarens språkliga 

kompetens ses då som en tillgång i arbetet med att utveckla alla barns olika språk. Samtliga 
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respondenter som inte har en språklig kompetens inom barns respektive språk upplever en 

utmaning vid första anblick av läroplanens uppdrag kring att stimulera barns modersmål. 

Flertal av respondenterna ser en bristande kunskap hos sig själva i arbetet att uppmärksamma 

barns olika språk. Någon ställer frågan:  

”Hur ska vi kunna ge barnen språklig identitet inom ett språk som vi inte kan?”   

 

Det är något alla respondenter i studien brottas med, att hitta vägar för att uppmärksamma de 

olika språken. Utifrån ett sociokulturellt synsätt på lärande ses interaktion och 

kommunikation som centralt i arbetet med barns språkutveckling (Vygotskij, 2001). Samtliga 

respondenter betonar vikten av inkludering av barns olika språk, där inget språk ska 

exkluderas i verksamheten, men arbetet hur detta ser ut skiljer sig. De respondenter som 

uttrycker att de inte aktivt arbetar med barns olika språk arbetar istället med att betona 

mångfalden som något positivt, för att förmedla till barnet att känna stolthet över sina olika 

språk. Detta genom att under samlingar betona olikheter som en tillgång där alla barn bidrar 

med något unikt till barngruppen. Fåtal av respondenterna, som endast arbetar med det 

svenska språket i verksamheten, uppmuntrar vårdnadshavare att tala sitt modersmål i 

hemmiljön för att stärka barnets modersmål, eftersom detta inte ägde rum i verksamheten. 

Någon uttrycker att flertal vårdnadshavare inte förstår fördelen med att låta barnet utveckla 

sitt modersmål i hemmiljö då det finns en önskan hos vårdnadshavaren att barnet ska utveckla 

det svenska språket. Genom tydlig kommunikation med vårdnadshavaren om förskollärarens 

tankar kring modersmålet kopplat till språkutveckling så kan missuppfattningar förebyggas. 

Samtliga respondenter värdesätter relationen med vårdnadshavare då det bidrar till ökad 

förståelse kring barns olika behov samt språk gällande uttal, innebörd samt översättning. 

Flertalet respondenter ser en utmaning i den vardagliga kommunikationen där 

vårdnadshavaren inte talar svenska. Men genom att använda sig av kommunikativa verktyg 

såsom bilder samt filmer på barnet upplevde flertal respondenter att relationen med 

vårdnadshavaren blev starkare. Fåtal respondenter, där förskolläraren talade samma språk 

som vårdnadshavaren, upplevde en fördel i relationen med barnet genom att ha en 

kommunikation med vårdnadshavaren. Alla respondenter uttrycker vikten av att ett bra 

grundspråk/ hemspråk, gynnar inlärningen av andra språk, exempelvis det svenska språket.  
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5.3 Att utveckla barns olika språk genom aktiviteter 

Resultatet visar att aktiviteter organiseras olika beroende på om verksamheten arbetar aktivt 

med barns olika språk eller om de arbetar mindre med barns olika språk. Flertal respondenter 

uttrycker att de organiserar aktiviteter på det svenska språket, då förskollärarna har i 

huvudsyfte att utveckla det svenska språket hos barnet. Genom att organisera aktiviteter på 

det svenska språket uppmuntras barnet inte till att tala eller utveckla något annat språk än 

svenska. Fåtal respondenter uttrycker att de organiserar aktiviteter på barns olika språk, för 

att uppmärksamma barns olika modersmål. Detta skulle kunna ske genom att organisera en 

språksamling där barnets olika språk kan uppmärksammas genom estetiska uttrycksformer 

som sång, dans, drama etc. Någon respondent uttrycker att organiserade språkaktiviteter inte 

används i verksamheten då förskollärarna istället arbetar med att uppmärksamma barns 

vardagliga samtal, och därmed utveckla barns språkutveckling. 

Resultatet visar att miljön blir en betydelsefull del för att organisera aktiviteter i 

verksamheten utifrån barns olika språk. Genom att utforma en inspirerande språkmiljö skapas 

möjligheter till språkutvecklande aktiviteter, där bilder samt ord kan främja barns olika språk. 

Detta kan förstås som att förskollärarna, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, använder sig av 

medierande redskap, både språkliga och materiella, för att stärka kommunikationen med 

barnen (Säljö, 2010). Flertal respondenter uttrycker att utformandet av bilder och ord i miljön 

utgår från barns intresse för att skapa förutsättningar till vardagliga samtal samt till 

meningsfulla aktiviteter. Att utgå från barns intresse medför att miljön i förskolan är i ständig 

förändring, genom att möta en varierande språkmiljö möts barn ständigt av nya begrepp 

under dagliga aktiviteter.  

Ett flertal respondenter lyfter att lärarledda aktiviteter organiseras i grupp för att stärka 

tryggheten hos barnet genom gruppdynamiken, vilket kan resultera i ett ökat självförtroende 

där barnet vågar utforska tillsammans med andra. Samtliga respondenter uttrycker att 

organisera aktiviteter i mindre grupper kan ses som fördelaktigt då det expanderar 

talutrymmet för barnet samt ger förskollärarna en bättre förutsättning att lyssna på barnets 

språkande. I mindre grupper kan respondenterna tydligare uppmärksamma barnets 

språkutveckling och utforma aktiviteter för att utveckla samt stödja barnet i språkandet 

utifrån individens förmågor. Någon respondent uttrycker att när barn möts i mindre grupper 

med olika språkliga erfarenheter förmår barnen stödja varandra samt dra nytta av varandras 

språkliga kunskaper. 
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Samtliga respondenter lyfter estetiska uttrycksformer som ett betydelsefullt hjälpmedel för att 

utveckla barns olika språk. Enligt Säljö (2010) kan utvecklandet av språk inom det 

sociokulturella perspektivet ses som något som sker i ett dynamiskt och pågående samspel 

med olika uttrycksformer, som vi kopplar till exempelvis estetiska uttrycksformer. Flertal 

respondenter organiserar språkutvecklande musikaktiviteter genom att uppmärksamma barns 

olika språk i sånger. Någon respondent uttrycker att organiserandet av sångaktiviteter på 

barns respektive språk kan innebära att förskolläraren behöver stöd i utformandet av 

sångtexter med översättning samt uttal, såvida inte den som leder aktiviteten behärskar 

språket. Det stöd som fodras tillhandahålls av förskollärare som kan språket, 

modersmålslärare eller vårdnadshavare. Resultatet visar att musikaktiviteter organiseras för 

att öka barns möjligheter att delta på sina egna villkor, då dessa aktiviteter medför att alla 

barn kan delta genom exempelvis sång, instrument, rörelser eller genom att enbart vara med 

och lyssna. 

Ett flertal respondenter lyfter att dramatisering kan organiseras så flerspråkiga barn får chans 

till fler uttrycksmöjligheter som kan gynna deras språkutveckling. Resultatet visar att barns 

olika språk inte uppmärksammas genom dramatisering däremot betonas flera 

uttrycksmöjligheter som fördelaktigt för barns språkutveckling. Någon respondent lyfter att 

dramatiseringen bör organiseras genom att låta barnet uppleva en berättelse ur flera 

perspektiv, där dramatiseringen återberättas på olika sätt, för att genom olika 

uttrycksmöjligheter skapa flera språkliga förutsättningar för alla barn. Detta kan kopplas till 

att barnet approprierar och skapar sig en förståelse för ordets innebörd, då barnet får uppleva 

berättelsen utifrån flera perspektiv (Säljö, 2010). Resultatet visar att barns olika språk sällan 

uppmärksammas genom skapande aktiviteter, däremot betonas olika uttrycksmöjligheter som 

fördelaktigt i skapande för att utveckla barns olika språk. Detta genom att barnet ges 

möjlighet till olika uttrycksmöjligheter under skapande aktiviteter och återberätta för andra 

barn vad hen har gjort, och i dessa situationer utveckla sitt språkande. 
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6. Diskussion  

6.1 Resultat diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka förskollärarens roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Resultatet visar att förskollärarens förhållningssätt emot barnen är 

densamma oavsett om barn utvecklar ett eller flera språk, men förhållningssättet betonas som 

mer språkinriktat av respondenterna som arbetar med flerspråkiga barn. Resultatet visar att 

arbetet med barns olika språk ser olika ut beroende på vilket synsätt arbetslaget har kring 

uppdraget. I studiens resultat framkom likaså estetiska uttrycksformer som betydelsefulla i 

organiserandet av aktiviteter för att främja barns språkutveckling. I detta avsnitt följer 

diskussionen oförändrade rubriker utifrån resultatet som framkom i teman i analysen.  

6.1.1 Förskollärarens förhållningsätt 

Då vårt samhälle utvecklas och blir allt mer globalt står likaså förskolans verksamhet inför 

nya förändringar. Flerspråkiga barns behov bidrar med utmaningar som berikar samt 

utvecklar förskolans verksamhet (Lunneblad, 2011). Resultatet visar en samsyn kring att 

förskolläraren behöver ett nyanserat samt öppet förhållningssätt, i arbetet med flerspråkiga 

barn, eftersom förskolläraren behöver förhålla sig till att kontinuerligt finna nya vägar för att 

uppmärksamma samt utmana flerspråkiga barns olika språk. En tolkning av detta kan vara att 

förskollärarens kompetens utvecklas i arbetet med flerspråkiga barn, eftersom arbetet med 

flerspråkiga barn berikar till nya kunskaper som kräver att förskolläraren ständigt utformar en 

verksamhet som inkluderar och berikar alla barns olika språk. Utifrån ett samhällsperspektiv 

kan detta resultat likaså tolkas att alla barn som ingår i en mångkulturell kontext i förskolan 

följer samhällets globala utveckling och därmed ges barnen möjlighet att skapa samma 

positiva förhållningssätt gentemot flerspråkighet som förskollärarna. Vidare visar detta hur 

viktig förskollärarens yrkesroll och förskolans verksamhet är i vårt samhälle för att i tidig 

ålder lägga grunden för barns språkliga lärande. Detta överensstämmer likväl med Kultti 

(2014) som menar att flerspråkighet berikar alla barns språkutveckling och därmed samhället 

i stort då kommande generationer kan besitta språkliga kunskaper och erfarenheter om 

flerspråkighet som berikar både barnets kommande framtid, men likaså vårt svenska 

samhälle. Utifrån detta resonemang kan frågan väckas ifall barn som inte ingår i en 

mångkulturell kontext i förskolan då inte heller ges lika gynnsamma förutsättningar i sin 

språkutveckling. Resultatet visar dock att ett högre antal av flerspråkiga barn i barngruppen 
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kan leda till att förskollärare fokuserar ytterligare på språkutveckling i verksamheten. Detta 

överensstämmer med Kultti (2009) som menar att förskollärare sällan arbetar 

språkutvecklande med flerspråkiga barns olika språk såvida inte majoriteten av barnen har 

samma språk i barngruppen. Vi upplever att detta förhållningssätt kan leda till att vissa barn 

blir exkluderade eftersom bara majoritetsspråket uppmärksammas i barngruppen. Då 

förskolläraren har denna kunskapssyn blir majoriteten i barngruppen det centrala och det 

enskilda barnet riskerar att försummas. Detta kan resultera i att förskolläraren inte uppfyller 

kraven, i läroplanen för förskolan, kring uppdraget att se till varje barns enskilda behov i 

barngruppen (Skolverket, 2016). 

Resultatet visar att förskollärarens förhållningssätt gentemot flerspråkiga barns intresse kan 

påverka vilka möjligheter flerspråkiga barn får för att utveckla sina språk. Svensson (2012) 

menar likaså att flerspråkiga barns intresse är ett fördelaktigt tillvägagångssätt för att bygga 

förtroendefulla relationer samt att möta barnet i kommunikationen kring något som är 

meningsfullt för barnet. En tanke kan vara, som även överensstämmer med Svensson (2012), 

att det i arbetet med flerspråkiga barn blir särskilt betydelsefullt att tillvarata barnets intresse, 

eftersom det kan handla om ett barn som för första gången möter det svenska språket i 

förskolans kontext, och därför kan förskolläraren utifrån barnets intresse möta barnet i 

språket. Däremot visar resultatet att förskollärarens förhållningssätt kring att arbeta utefter 

barns intresse skiljer sig i praktiken. Flertal respondenter i resultatet innehar ett 

förhållningssätt angående flerspråkiga barns intresse som betydelsefullt för att skapa 

meningsfulla lärandetillfällen i förskolan. Detta överensstämmer med Sheridan, Samuelsson 

och Johansson (2009) som menar att om tiden på förskolan är meningsfull för barnen så 

genererar det till ett rikare lärande. Fåtal respondenter i resultatet upplever flerspråkiga barns 

intresse som ett bra tillvägagångssätt till barns språkande men ser svårigheter i hur alla barns 

intressen ska tillvaratas i verksamheten. Skans (2011) menar likaså att flerspråkiga barns 

intressen sällan tillvaratas under lärarledda situationer i verksamheten. En tolkning kan vara 

att om förskolläraren har ett förhållningssätt där inte flerspråkiga barns intressen tillvaratas, 

kan barnet i förskolan ges sämre förutsättningar för att utveckla sitt språkande. Detta i 

motsatts till att förskolläraren besitter ett flexibelt förhållningssätt där planering och 

genomförande kan korrigeras om barns intresse indikerar åt en annan riktning. Genom ett 

flexibelt förhållningssätt där barnen får vara med att påverka så skapas bättre förutsättningar 

för barnet att i meningsfulla sammanhang utveckla sitt språkande. Förskolan blir då en 

kontext där barnen kan lära sig vad demokrati innebär, genom att få vara med och utforma 
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förskolans verksamhet. Utifrån ett samhällsperspektiv skulle förskolläraren genom ett 

demokratiskt, nyanserat, öppet och flexibelt förhållningssätt kunna bidra till att föregå som ett 

gott föredöme där varje barns olikheter ses som något som berikar barngruppen, samt vidare 

likaså berikar hela svenska samhället. 

6.1.2 Arbetet med flerspråkiga barns olika språk  

Resultatet visar en skillnad i praktiken hur förskollärare tolkar läroplanen gällande att 

synliggöra barns olika modersmål. Detta överensstämmer med Kultti (2009) och Skans 

(2011) som menar att en orsak till att arbetet med barns olika språk skiljer sig i praktiken 

beror på att förskollärarens tolkning av läroplanen ser olika ut, beträffande att synliggöra 

barns olika modersmål i verksamheten. En tanke kan vara att om läroplanen för förskolan 

tolkas olika, så varierar kvalitén på förskolorna runt om i Sverige, vilket medför att barn kan 

ges olika förutsättningar för att utveckla sina olika språk i förskolan. Förskolans kvalité kan 

öka genom att exempelvis ha utbildad personal i förskolan där kontinuerliga didaktiska 

diskussioner pågår kring hur barns olika språk ska tillvaratas samt bli synliga i den dagliga 

verksamheten i förskolan. Vidare anser vi att om förskolan endast fokuserar på att utveckla 

det svenska språket hos alla barn, kan en effekt av detta bli att flerspråkiga barn inte ges 

samma språkliga förutsättningar i att utveckla sitt modersmål i förskolan. Däremot menar 

Lunneblad (2006) att förskollärare bör använda det svenska språket i förskolans kontext, 

framför allt i arbetet med flerspråkiga barn, eftersom utvecklingen av det svenska språket 

skapar bättre förutsättningar för barn att bli delaktiga i det svenska samhället. Det finns nog 

ingen som argumenterar emot att genom att kunna det svenska språket i Sverige så blir man 

mer delaktig i samhället, men frågan är om inte förskolan borde vara en plats som 

uppmuntrar samt inkluderar alla barns olikheter samt skapar utrymme för alla barn att 

utveckla sitt språkande samt sin språkliga identitet.  

Läroplanen för förskolan tar upp att alla barn ska bli inkluderade i förskolans kontext, detta 

genom att se till alla barns olikheter, erfarenheter, förutsättningar etc. (Skolverket, 2016). 

Resultatet visar att det finns förskolor som väljer att inte uppmärksamma flerspråkiga barns 

olika språk, som likaså är tätt kopplat till utvecklingen av barnets identitet. En tolkning kan 

vara att dessa förskolor inte arbetar utifrån ett inkluderingsbegrepp eftersom verksamheten 

inte ser till att alla barn blir inkluderade utefter sina egna förutsättningar. Denna tolkning 

överensstämmer med Kultti (2012) som menar att om förskolläraren inte tillvaratar barns 

olika språk så kan barnet uteslutas i vissa kommunikativa situationer i verksamheten, 
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eftersom barnet uttrycker sig på ett annat språk. Däremot stämmer denna tolkning inte 

överens med Lunneblad (2006) som menar att genom att endast utveckla det svenska språket 

hos barnet så skapar språket en inkluderande atmosfär där alla barn har något gemensamt, 

just det svenska språket. En tanke kan vara att en inkluderande atmosfär kan skapas oavsett 

om barnen har det svenska språket gemensamt eller att andra förenade intressen lyfts fram i 

barngruppen. Om förskolan arbetar med barns olika språk och tillvaratar samt ser barns 

olikheter som något som berikar resterande barn i barngruppen, upplever vi att alla barn, 

flerspråkiga som enspråkiga, kan ges rätt förutsättningar till att berika varandra med sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Trots att arbetet med barns olika språk skiljer sig i praktiken visar resultatet en samsyn kring 

att ett utvecklat grundspråk gynnar barns utveckling av andra språk, exempelvis av det 

svenska språket, samt att vårdnadshavare därför bör utveckla barns modersmål i hemmiljö. Vi 

upplever att barns olika språk hamnar i skuggan av det svenska språket, eftersom 

vårdnadshavare i välvilja kan välja att barnet ska utveckla det svenska språket likaså i 

hemmiljön. Vi anser därför att det krävs som förskollärare att informera vårdnadshavare 

kring fördelarna angående att använda sitt hemspråk i hemmiljön, eftersom ett bra hemspråk 

kan gynna barns språkutveckling. Om förskolan väljer att inte arbeta med barns olika språk i 

verksamheten hade det utifrån ett samhällsperspektiv kunnat innebära att Sverige blir allt mer 

mångkulturellt men att förskolorna inte anpassar sin verksamhet utefter det och därmed inte 

tillvaratar barns språkliga kunskaper och kompetenser i förskolan. Det skulle också kunna 

innebära att förskolan signalerar till barn i tidig ålder att det endast vid användning av det 

svenska språket som barnet ges positiv uppmuntran. Förskolan kan likaså signalera ut fel 

signaler till vårdnadshavare och det övriga samhället att barns olika språk inte sätts värde på i 

verksamheten utan bedöms som något barn får utveckla utanför förskolans kontext. Vi anser 

därför att det är något som strider mot förskollärarens uppdrag, läroplanen för förskolan, att 

inte tillvarata barns olika språk i förskolans verksamhet. 

6.1.3 Att utveckla barns olika språk genom aktiviteter 

Skolverket (2013) belyser att det är betydelsefullt att förskolan organiserar aktiviteter för att 

utveckla barns olika språk i förskolan. Trots detta visar resultatet att det förekommer 

förskolor där språkutvecklande aktiviteter inte medvetet organiseras för att utveckla barns 

olika språk, språkutveckling bedöms som något barnen styr över själva därför går det inte att 

förutse eller organisera aktiviteter som språkutvecklande. Detta tolkar vi som att barnsynen 
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samt kunskapssynen på hur barn lär sig varierar bland förskollärare. Om det inte går att 

utforma en verksamhet utefter att barn ska lära sig, vad gör barnen då på förskolan? En vidare 

fundering kan vara att förskolläraren ser ner på sin egen kompetens, på grund av osäkerhet 

kring sina språkliga kunskaper och väljer därför att fokusera på det svenska språket i 

aktiviteter på förskolan. Däremot står det i läroplanen för förskolan att arbetet med barns 

olika språk ska ligga till grund för hur förskollärare väljer att utforma arbetet på förskolan 

(Skolverket, 2016). Kultti (2012) menar på att detta medför att det svenska språket blir en 

förutsättning för att delta språkligt i aktiviteter på förskolan även bland flerspråkiga barn. 

Men belyser det även som positivt att endast fokusera på det svenska språket ur ett perspektiv 

där barngruppen kan skapa gemenskap genom att tillsammans utveckla samma språk (a.a.). 

En tanke kring att förskolor väljer att inte organisera aktiviteter på barns olika språk kan vara 

att förskollärare inte ges rätt förutsättningar för att finna nya metoder i att utveckla barns 

olika språk i verksamheten. När samhället utvecklas är det betydelsefullt att förskolan 

överensstämmer med utvecklingen, vilket kan innebära att förskollärare blir i behov av 

fortbildningar för att utveckla ett nyanserat sätt att organisera aktiviteter där olika språk kan 

synliggöras. En vidare fundering är likaså att förskollärarens förhållningssätt till läroplanen 

påverkar hur arbetet appliceras i praktiken. Om det ständigt pågår didaktiska diskussioner 

kring förskollärarens uppdrag inom arbetslaget på förskolan tänker vi att förskollärarnas 

medvetenhet kring uppdraget kan bidra till att alla barn ges rätt förutsättningar för att 

utveckla sitt språkande, enspråkiga barn som flerspråkiga barn.  

Resultatet visar att förskolor som inte synliggör olika språk i aktiviteter framhåller 

organiserandet av estetiska aktiviteter som betydelsefullt. Under estetiska aktiviteter har barn 

chans att uttrycka sig på fler sätt än det verbala språket vilket medför fler uttrycksmöjligheter 

än det svenska språket för flerspråkiga barn (Skolverket, 2016; Sheridan, Samuelsson & 

Johansson, 2009; Andersson, 2014). En tolkning av detta kan vara att estetiken blir ett eget 

gemensamt språk för barnen att uttrycka sig på, där alla ges samma förutsättningar oavsett 

språkliga erfarenheter av det svenska språket. Resultatet visar att estetiska aktiviteter även 

kan ge barn förutsättningar för att utveckla sina olika språk, framförallt i musikaktiviteter där 

sånger på barns olika språk lyfts fram som betydande för att uppmärksamma flerspråkighet 

som en tillgång i verksamheten, där alla barn får chans att ta del av flera språk. Därmed 

upplever vi att förskolan bör använda sig mer av estetiska aktiviteter, då barnen lär sig genom 

att göra något praktiskt med hjälp av alla sina sinnen, så som med känsel, hörsel, syn, lukt 

och smak. Utifrån ett samhällsperspektiv kan organiserandet av estetiska aktiviteter medföra 
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att flera barn skapar större intresse för olika språk, vilket kan gynna barnet eftersom 

samhället blir mer och mer mångkulturellt. 

Resultatet visar att samtliga respondenter som organiserar lärarledda aktiviteter för att 

uppmärksamma barns olika språk gör det i mindre grupper. En tolkning av detta kan vara att 

organiserandet av aktiviteter i mindre grupper, kan innebära att flerspråkiga barn upplever att 

alla barns olika språk är något som berikar verksamheten samt andra barn på förskolan. Detta 

överensstämmer med Kultti (2012) och Whorrall och Cabell (2016) som menar att aktiviteter 

i mindre grupper gynnar flerspråkiga barn eftersom det då ges mer utrymme för att praktisera 

språkandet. Däremot menar Skans (2011) att det är i större grupper som flerspråkiga barns 

språkutveckling sker, då barnen i ett större sammanhang kan ta del av varandras kunskaper. 

En tanke kan vara att alla barn lär i samspel med andra, oavsett val av gruppstorlek, men att 

det i mindre grupper ges större möjligheter för flerspråkiga barn att bli lyssnade på samt att 

uttrycka sig och göra sig förstådd eftersom förskolläraren också har större möjligheter att se 

varje barn. Utifrån ett samhällsperspektiv kan effekten av att organisera aktiviteter i mindre 

grupper innebära att flerspråkiga barn utvecklas till att vidare bli individer som vågar ta för 

sig, tala inför grupp samt kan lyssna på andra vilket kan medföra att barnet får en gynnsam 

självtillit i sin fortsatta språkutveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av studiens metod, semistrukturerade intervjuer, upplever vi som både positivt och 

negativt. Genom att använda oss av öppna frågor, som kan liknas vid ett samtal, kunde det 

leda till att respondenten stundtals gled ifrån studiens syfte, mer än vad en begränsad metod 

kunde ha gjort. Därför blev följdfrågorna betydelsefulla för att ibland leda respondenten 

tillbaka till studiens syfte. Genom att använda följdfrågor berikades materialet, dock önskar 

vi efterhand att fler följdfrågor hade ställts i intervjuerna för att få ett rikare material. 

Däremot anser vi att de positiva fördelarna med studiens metod överväger de negativa. 

Genom att använda oss av öppna frågor kunde vi bidra med mer material som var relevant till 

vår studie än vi tidigare hade trott. Detta eftersom vi genom de öppna frågornas form fick 

fram ett material som vi i ett tidigare skede inte hade väntat oss. Valet av studiens 

analysmetod, tematisk analys, har varit en passande analysmetod i vår studie eftersom den 

har bidragit till att vi, utifrån studiens frågeställningar, kommit fram till ett resultat. Denna 

analysmetod har likaså underlättat sammanställningen av de fyra genomförda 

semistrukturerade intervjuerna, eftersom vi med hjälp av struktur och överstrykningspennor 
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tydligt kunnat sortera upp vår transkribering, där materialet tydligt utmynnade i vår 

sammanställning av resultatet. Vi är medvetna om att fler intervjuer och fördjupandefrågor 

hade kunnat berika vårt resultat. Samtidigt så upplever vi att vårt val av antal intervjuer 

räcker för att få fram ett trovärdigt resultat givet det omfång studien har (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Ett annat tillvägagångssätt som skulle kunna tänkas ha berikat vårt 

material hade varit ifall vi, utöver de fyra genomförda intervjuerna, likväl genomfört 

observationer i verksamheten. Detta för att ytterligare berika vårt material för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar kring förskolärans roll i flerspråkiga barns 

språkutvecklingen, men likaså bidra med ytterligare kunskap kring hur förskollärare arbetar 

med barns olika språk i praktiken.  

6.3 Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat har vi dragit slutsatsen om att kvalitén på 

förskolor ser olika ut beroende på hur förskollärare har valt att arbeta med läroplanen 

gällande barns olika språk. Vi har uppmärksammat att kvalitén, kring arbetet med barns olika 

språk, inte berör vilka språkliga kunskaper förskolläraren har utan handlar mer om vilket 

förhållningssätt förskolläraren har inför uppdraget. De förskolor som arbetar aktivt med barns 

olika språk betonar vikten av att inkludera alla barn, något som vi anser leder till en bättre 

kvalité på förskolan. 

En slutsats är att förskollärare kan behöva fundera på vad de utstrålar för synsätt till barn i 

förskolan gällande flerspråkighet. Det synsätt barn möter i förskolan sätter grunden för deras 

språkliga identitetsskapande. Det blir därför betydelsefullt, i arbetet med barns olika språk, att 

lyfta fram flerspråkighet som något som berikar samt ses som en tillgång i verksamheten. Vi 

har kommit fram till att förskollärarens förhållningssätt är avgörande för vilka språkliga 

förutsättningar flerspråkiga barn får eftersom förskolläraren har makten att utforma samt 

skapa rätt förutsättningar för flerspråkiga barn i verksamheten.  

En slutsats är att organiserandet av estetiska aktiviteter kan användas för att vägleda alla barn 

in i språket, oavsett språkliga förutsättningar. Barnet ges då möjlighet att leka sig in i språket 

genom sina olika sinnen och då praktisera sitt språkande, i ett för dem meningsfullt 

sammanhang. I tidigare forskning framhåller Sheridan, Samuelsson och Johansson (2009) 

samt Andersson (2014) att organiserandet av estetiska aktiviteter ger barn bra förutsättningar 
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för att utveckla sina olika språk. Estetiska aktiviteter blir därför centralt i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det framkom i vårt resultat att förskollärarnas tolkning av läroplanen gällande 

utvecklingen av barns olika språk skilde sig, hade det varit intressant att forska vidare på 

vilka förutsättningar förskollärare ges för att arbeta med barns olika språk i förskolan. 

Förskolechefen har ett huvudansvar att förskollärarna arbetar utefter läroplanens strävansmål 

och det hade därför varit intressant att se om förskollärarens osäkerhet kring uppdraget i 

läroplanen gällande utvecklandet av barns olika modersmål, hade kunnat förändras om 

förskolechefen på mångkulturella förskolor hade gett förskollärare andra förutsättningar för 

att arbeta med barns olika språk. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

• Hur många barn i er barngrupp är flerspråkiga?  

• Hur arbetar ni med språk på förskolan?  

• Hur tänker du kring det språkliga lärandet? 

• Hur tänker du kring din yrkesroll i arbetet med flerspråkiga barn? 

• Hur ser en dag ut hos er på förskolan?  

• Hur ser er planering ut kring verksamheten? 
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8.2 Bilaga 2 
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