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___________________________________________________________________________ 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och förskolechefer möjliggör stöttning kring 

flerspråkiga barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. Som metod användes kvalitativa 

intervjuer som utfördes med två förskollärare samt två förskolechefer på tre olika förskolor. Studien utgår 

från ett interkulturellt perspektiv som påvisar hur människor från olika kulturer interagerar. Resultatet visade 

att både förskollärare och förskolechefer var medvetna om hur det interkulturella perspektivet kunde 

tillämpas i förskolans verksamhet för att delvis synliggöra olikheter och likheter i barngruppen. Det fanns 

däremot en okunskap om hur förskollärare skulle arbeta för att stötta flerspråkiga barns 

modersmålsundervisning på bästa sätt. Förskolecheferna är däremot medvetna vid hur det flerspråkiga 

arbetet ska genomföras, men inte hur de ska fullfölja det i praktiken. Detta berodde exempelvis på 

utmaningar gällande brist på språkliga resurser i verksamheten, så som tolk. Social kompetens, 

kommunikativ kompetens och medborgerlig kompetens är viktiga begrepp som studien har utgått ifrån för att 

reflektera kring anpassningen av ett interkulturellt förhållningssätt. 

Resultatet visar att ett positivt samt socialt samspel i arbetslaget, barngruppen och med vårdnadshavare 

delvis gynnar miljön på förskolan, men också hur barn väljer att bemöta varandra och ta del av ny kunskap. 

Respondenterna är även medvetna om att deras förhållningssätt speglar de flerspråkiga barnens 

modersmålsundervisning, och därför försöker de vara goda förebilder samt anpassa 

modersmålsundervisningen till varje enskilt barn.  



 

 

     

 

Vi fann att förskolecheferna erbjöd förskollärarna utbildning inom flerspråkighet. Förskollärare fann ett 

gemensamt kommunikativt plan med vårdnadshavarna och förskollärarna valde att kommunicera med barnen 

med hjälp av multimodala verktyg. Hinder i arbetet kunde vara samarbetet med vårdnadshavarna och 

okunskap inom området samt kommunikationssvårigheter. Kollegialt samarbete där flerspråkig personal 

samverkar med enspråkig personal var också en lösning för det flerspråkiga arbetet om det inte fanns tillgång 

till tolk eller modersmålspedagog.   

_______________________________________________________________________ 
Sökord: Flerspråkighet, barn, förskola, arbetssätt, förskolechef, förskollärare, stöttning, 

modersmålsundervisning, interkulturellt perspektiv. 
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1. Inledning 

 

[…] dagisfröken […] rusar fram mot invandrarföräldrarna som talar sitt 

modersmål med sina barn och skriker ” Vi bor i Sverige och här talar vi 

svenska!” (Ajagan-Lester, 2001, s, 127). 

 

Studien utgår från ovanstående citat, då dagens förskollärare har i uppgift att anpassa förskolans verksamhet 

till ett alltmer internationaliserat samhälle, vilket inte framgår i citatet. Förskolan ska vara en solidarisk plats 

där barn oavsett bakgrund kan integrera och ta del av varandras kulturer. Förskolläraren ska påvisa hur andra 

människor lever och vad de har för normer och värderingar, men även värdesätta nationella minoriteter där 

flerspråkiga barn får det stöd som de är i behov av (Skolverket, 2016). 

Skolinspektionen (2017) menar att förskolechefens uppdrag bland annat innefattar att förskolechefen intar en 

ledande roll i förskolan där hen kan garantera att förskolans personal medverkar till att de flerspråkiga 

barnen får den modersmålsundervisning de behöver. Det finns en klar betoning av det flerspråkiga uppdraget 

i förskolans verksamhet, då förskolechefen ska erbjuda anställda den kompetensutveckling som de är i behov 

av, så att förskollärare kan stötta flerspråkiga barns modersmålsundervisning.  

Borgström (2004) påpekar att förskollärare och förskolechefer som idag arbetar med flerspråkiga barn, måste 

anpassa sig till en ny verklighet. Hon menar likaså att den pedagogiska kompetensen behöver utvidgas för att 

förskollärarna ska kunna förhålla sitt arbetssätt till den aktuella migrationsprocessen. Lunneblad (2009) berör 

behovet av utveckling gällande pedagogisk kompetens, då det svenska språket i vissa fall framstår som ett 

enda sätt för förskollärarna att samverka med barnen. Andra språk har alltså inte inflytande i undervisningen, 

vilket behandlar vårt studiesyfte rörande förskollärarnas samt förskolechefernas stöttning kring 

modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. 

 

2. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare samt förskolechefer möjliggör stöttning kring 

flerspråkiga barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. 

1. Hur ser de givna omständigheterna ut i verksamheterna för att främja de olika modersmålen bland de 

flerspråkiga barnen? 

2. Hur hanterar förskollärarna de hinder som kan förekomma i de flerspråkiga barnens 

modersmålsundervisning? 
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3. Bakgrund i litteratur och förskolans styrdokument  

 

3.1 Flerspråkighet i förskolans verksamhet 
 
Flerspråkighet ses idag som en naturlig del av vårt samhälle då ungefär 6000 språk talas världen över. Ur ett 

svenskt perspektiv har flerspråkighet genomgått en ofantligt stor förvandling det senaste århundradet, från 

enspråkig undervisning till en förskola där flerspråkighet och kulturell mångfald hör till en stor del av den 

alldagliga kunskapsförmedlingen i förskolans verksamhet (Benckert, Halland & Wallin, 2008).  

Det flerspråkiga samhället ställer höga krav på dagens förskoleverksamhet, då det kan vara svårt att ge 

flerspråkiga barn stöd i modersmål som inte talas i arbetslaget (Ljunggren, 2013).  

Lunneblad (2009) lyfter även fram att flerspråkiga barn i dagens förskola, i vissa fall inte får det stöd som 

behövs på grund av bristande kunskaper hos personalen. Barnen kan varken göra sig förstådda på sitt eget 

modersmål eller på svenska. Lunneblad (2009) menar i detta fall att det är viktigt att stimulera barns egna 

språk och svenska språket genom leken, då de kan uttrycka sig känslomässigt och tankemässigt genom båda 

språken. Det är därför pedagogiskt relevant att studera de resurser som stödjer flerspråkiga barns rätt till 

modersmålsundervisning i förskolan. Läroplanen nämner att en medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och även att leva sig in i 

andras villkor och värderingar (Skolverket, 2016). 

Vidare beskrivs det i läroplanen att förskollärare ska engagera sig samt ställa krav på hur de kan skapa 

förutsättningar för de flerspråkiga barnen, för att de ska känna sig trygga och förstådda i förskolans 

verksamhet (Skolverket, 2016). Det krävs även att förskollärarna har sympati och empati gällande barns 

förändrande livsmiljöer, vilket i sin tur bryter upp från de normer vi är vana vid (Lunneblad, 2009). För att 

kunna bryta dessa mönster, så tar Åberg och Lenz Taguchi (2012) upp citatet: 

 

Det är bra om vi är lika, för då behöver vi inte hålla på att diskutera om allting hela tiden. 

 

Det är viktigt som arbetsgrupp i förskolan att kunna se tillgångar i de olikheter som finns hos personal och 

barnen i verksamheten. Eftersom Åberg och Lenz Taguchi (2012) påpekar att olikheter skapar förutsättningar 

för att kunna se barn med andra ögon och få en nyfikenhet för att bidra till en uppfattning gällande barns 

flerspråkighet, bör förskollärarna ändra sina vanor och vara vetgiriga angående barnets individuella behov 

rörande modersmålsundervisning. 

Vidare beskriver Sheridan, Sandberg och Williams (2017) vikten av professionell lärarkompetens för att 

samspela med omgivningen med hjälp av olika resurser i förskolan såsom tolk, bilder och tecken, därför att 

det främjar det flerspråkiga barnets lärandeprocess. Men även barnets sociala och emotionella interaktion, då 

personalens kompetens är central. Enligt forskning i Sheridan, Sandberg och Williams (2017) tar de upp att 
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för en god kvalitet i förskolan är personalens kompetens en av de viktigaste aspekterna. 

Gällande resursanvändning av tolk, bilder och tecken, menar Holm och Laursen (2010) att förskollärare bör 

känna till olika arbetsstrategier vad det gäller det tvåspråkiga barnet, för att få förståelse för hur barnet 

utnyttjar sina språkliga resurser. Genom en användning av olika strategier skapas det trygghet bland 

flerspråkiga barn. 

Mahmood (2013) betonar hur viktigt det är med samspel och samtal för att öppna en kvalitativ interaktion 

mellan den vuxna partnern och barnet. Av den orsaken undersöks förskollärarnas arbetssätt kring flerspråkiga 

barns rätt till modersmålsundervisning i förskolans verksamhet, då även Öhman (2016, s, 33) beskriver:  

Barn föds både kompetenta och sårbara.  

Därför är det viktigt att kunna kommunicera med barnet redan från första mötet. Ljunggren (2013) stödjer 

även användandet av olikartade strategier i undervisningen därför att barn med olika förstaspråk kan ha svårt 

att kommunicera. Icke-verbala resurser såsom gester och kroppsspråk kan då komma till användning. Olika 

typer av samspelsformer kan också bli aktuella, eftersom förskollärarna interagerar språköverskridande 

under dessa moment. Användning av icke verbala resurser bidrar alltså till en form av kodväxling där de 

används för att översätta vad förskollärarna vill informera barnen om (Ljunggren, 2013).  

Khousravi (2017) menar att förskollärarna bör låta barn tala sitt eget språk under hela dagen och ge barnen 

talutrymme då det på så vis underlättar till att skapa en förmåga för att lära sig andra språk. 

Det är också viktigt att förskollärarna låter de flerspråkiga barnen få ta del av en innebördsrik och nyanserad 

miljö som både inspirerar motiverar och är språkligt berikande (Benckert, Håland & Wallin, 2008).  

Skolverket (2016) styrker även detta genom att nämna att förskollärarnas ansvar syftar till att framkalla en 

miljö rik på ord och begrepp som i sin tur kan leda till att barnen får nya uppfattningar och kunskaper. Miljön 

ska också ge de flerspråkiga barnen möjlighet att själva uttrycka sina idéer, åsikter och behov. En 

språkstimulerande miljö kan alltså skapas genom att de flerspråkiga barnen ständigt får höra sina språk och 

att de får tillfälle att använda sina språkliga kunskaper i alla sammanhang. Förskollärarna bör planera sin 

undervisning och sedan utforma förskolans verksamhet utifrån de språkliga kunskaper och erfarenheter som 

barnen bär med sig, men också utifrån varje barns individuella utvecklingsbehov (Benckert, Håland och 

Wallin, 2008).  

Skolinspektionen (2017) har i en undersökning gällande förskollärarnas arbetssätt kring stimulering av 

flerspråkighet, visat att endast 40 % av förskolor i Sverige uppnår de krav som bör uppfyllas för att en 

språkutvecklande pedagogik ska kunna upprätthållas. Förskolecheferna har i dessa fall inte tagit det ansvar 

som de borde tagit vilket sedan påverkat den kompetensutveckling förskollärarna blivit erbjudna. Det har 

inte heller funnits tid för gemensam planering i arbetslaget, vilket har resulterat i att förskollärarna inte vetat 

hur de ska förhålla sig till flerspråkighet på bästa tänkbara sätt. Förskolechefen har alltså inte gett de 

förutsättningar som krävs och detta har i sin tur påverkat vilka möjligheter personalen har att ge den stöttning 

som de flerspråkiga barnen behöver.  
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Genom ett stödjande arbetssätt kan de flerspråkiga barnens modersmålsundervisning bli mer omfattande om 

förskollärarna använder sig till ett tillåtande arbetssätt där barnen kan imitera och upprepa det förskollärarna 

säger och gör. Flerspråkiga barn som får uppleva likformiga mönster i förskolan i själva verket kan ha 

enklare för att utveckla exempelvis verbal kommunikation (Kultti, 2012).  

Flerspråkiga barn befinner sig ideligen i olika utvecklingsstadier. Därför borde förskollärarna låta bli att möta 

barnen med synsättet att de är språklösa alltså att de inte talar något språk och att ett flerspråkigt barn 

innefattar en problematisk undervisning i förskolan (Sandvik och Spurkland, 2015). De skriver också vidare 

att om de enspråkiga barnen inte fått ta del av de flerspråkiga barnens minoritetsspråk kan det bli svårare för 

barnen att kommunicera med varandra. 

 

 

3.2 Interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan 
 
 

Lahdenperä (2004) menar att definitionen av det interkulturella perspektivet innefattar att människor 

befinner sig i en utvecklingsprocess, vilket innebär att människor från olika kulturer växelverkar. 

Interkulturalitet handlar i detta fall om att människor oavsett bakgrund får en gemensam förståelse för 

varandra genom interaktion.  

Genom att förskollärarna erövrar en gemensam uppfattning om hur det flerspråkiga arbetet ska utföras, kan 

de förhålla sig till ett interkulturellt arbetssätt. Förskollärarnas fördelning av arbetsuppgifter i arbetslaget kan 

i detta fall inverka på förskolans miljö, då Khousravi (2017) nämner att stressen kan bli påtaglig i förskolan 

på grund av ojämn arbetsfördelning mellan kollegor. Benckert, Håland & Wallin (2008) bekräftar att 

förskolan i själva verket är en del av varje individuellt barns identitetsutveckling, därför har förskollärarna i 

uppgift att bidra till ett positivt klimat bland förskolans personal och i barngruppen.  

Gagnestam (2005) nämner hur betydelsefullt det är att förskollärarna har en interkulturell förståelse i 

förskolans verksamhet därför att en interkulturell insikt genererar fördelar för en fungerande kommunikation. 

Denna form av kommunikativ utveckling behöver inte innefatta något specifikt innehåll, utan här ligger 

fokus på kommunikativ kompetens av alla dess slag. Genom interkulturell förståelse kan förskollärarna 

också skapa miljöer där möten av skilda slag kan äga rum och olikheter synliggörs och accepteras (Benckert, 

Håland & Wallin, 2008). 

Det interkulturella arbetssättet på förskolan är till för att främja den språkliga och kulturella mångfalden. 

Men också att flerspråkiga barn ses som en tillgång för förskolans verksamhet genom att barnen låter 

varandra ta del av åsikter och erfarenheter som i sin tur berikar. Khousravi (2017) lägger även stor vikt vid 

att de flerspråkiga barnen ska få mötas av vetgiriga såväl som öppna förskollärare, då ett stort engagemang 

kan skapa förbättringar att ta del av en ny kultur och även ett nytt språk. Förskollärarna kan ge drivkrafter till 

att de flerspråkiga barnen använder sitt modersmål på enheten genom att vara frågvisa och att erbjuda 

föräldrar och nära bekanta stimulering av barnens språkutveckling, vilket i sin tur kan innebära att barnens 
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kultur, kunskaper och erfarenheter tas tillvara. 

Det interkulturella arbetet i förskolan gällande flerspråkiga barns modersmålsundervisning, kan stimuleras 

genom att förskollärare med olika kulturella bakgrunder finns att tillgå i varje enskild förskoleverksamhet. 

Denna typ av förskollärare bekräftar Ljunggren (2013) kan skapa möjligheter till stöd åt de flerspråkiga barn 

som behöver hjälp att lära sig svenska så att de kan delta under samma villkor som de enspråkiga barnen i 

undervisningen (Farrell & Pramling Samuelsson, 2018).  

De tre kompetenser som beskrivs nedan samverkar även till interkulturell pedagogisk kompetens som i sin 

tur eventuellt synliggör hur förskollärare och förskolechefer inom förskolan arbetar med kommunikation, 

uppfattning och förförståelse. De handlar även om en uppfattning för omvärlden, att vara god medmänniska 

och få en förförståelse för varandras beteende och värderingar (Bergstedt & Lorentz, 2016). Samtidigt får vi 

och deltagarna kunskap om hur en ska förhålla sig i en kulturell mångfald.   

Lorentz (2013) förtydligar att kommunikativ kompetens innefattar kännedom om vilka samtalsstrategier som 

kan nyttjas i olika sammanhang och villkor. Tack vare kunskap om hur en kan samtala med omvärlden kan 

en få djupare förståelse för de kommunikationsstrukturer som används inom olika kulturer.  

Inom social kompetens finns kunskap om relationsskapande vare sig det gäller förståelse för oss själva eller 

relationen till människor i omgivningen. Genom erfarenheter av sociala sammanhang och omgivningen 

under barndomen kommer social kompetens att utvecklas genom bland annat personlighet, etnicitet och 

synen på kunskap.  

Medborgerlig kompetens utgår från ett demokratiskt synsätt där det finns kunskap om de rättigheter och 

skyldigheter som krävs för att kunna leva som medborgare i en kulturell mångfald. För att kunna förhålla sig 

till denna kompetens krävs ständig reflektion kring samhällets värdegrundsfrågor, då värdegrundsfrågor som 

berör exempelvis alla människors lika värde i bästa fall kan medverka till gemenskap (Lorentz, 2013).  

Inom studien kan dessa tre begrepp underlätta vårt sätt att reflektera kring transkriberingar men även ge 

deltagarna ny kunskap om flerspråkighet. 

 

3.3 Fördelen med Modersmålsundervisning 
 
När det gäller modersmålsundervisning i förskolan menar Khousravi (2017) att svenska betraktas vara det 

språk som i första hand lärs ut på enheterna. Detta kan ge olika förutsättningar för barnens språkutveckling, 

då barn med annat modersmål endast lär sig att behärska det svenska språket och därmed hämmas i sin 

flerspråkiga utveckling (Ladberg, 2000).  

Flerspråkiga barn kan även få en begränsad kunskap om det svenska språket, då undervisningen och miljön 

inte erhåller tillräcklig språkliga stimuli och på grund av att vårdnadshavarna talar andra språk i hemmet 

(Håkansson, 2014)  

Modersmålet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten på förskoleheten och att barns alla språk 
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ska synliggöras i förskolans aktiviteter (Benckert, Håland & Wallin, 2008).  

 

Förskolans läroplan lpfö98 nämner; 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål 

(Skolverket, 2016, s, 9). 

 

Som citatet ur lpfö98 Skolverket (2016) nämner ovan, finns ingen garanti för modersmålsstöd utan enbart en 

strävan att barnen utvecklas både i det svenska språket och modersmålet samt formar en kulturell identitet.  

Benckert, Håland och Wallin (2008) menar att den potentiella språkutvecklingen hos barnen kan påverkas av 

faktorer så som barngruppens storlek, antal språk som talas i förskolan, hur många modersmålslärare som 

finns till förfogande och också om det råder brist på förskollärare med flerspråkiga färdigheter.  

Förskolan bör inte heller efterlikna modersmålsundervisning i grundskolan därför att förskollärarna i 

förskolans verksamhet redan använder sig av lärandestrategier som gör det möjlig för alla barn att dra nytta 

av sina språk. Förskollärarna ska istället ha ett förhållningssätt som ser till att alla barn får tala till punkt, att 

de inspireras till dialog men också att förskollärarna har förståelse för barnens kunskaper och åsikter samt 

har inställningen att flerspråkighet kan vara en fördel (Mahmood, 2013).  

Sandvik och Spurkland (2015) påpekar att förskolans användning av modersmålslärare gör det möjligt för 

barnen att kommunicera i vardagliga situationer. Genom ett medvetet språkbruk blir de flerspråkiga barnen 

mer självsäkra och känner sig stolta över sina sätt att samtala med omgivningen. Ladberg (2000) upplyser 

om att detta kan medföra en positiv effekt för barnets identitetsutveckling.   

 

4. Metod 

 

4.1 Metodval 
 

Ahrne och Svensson (2015) menar att metodvalet inför en studie syftar till att finna svar på̊ observerade 

frågor. I vårt fall vill vi få en djupare förståelse om hur förskollärare och förskolechefer arbetar kring 

flerspråkiga barns rätt modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. Genom studiens metodval 

möjliggörs informanterna chans att med egna ord förmedla sina tankar och erfarenheter kring studiens syfte. 

Kvale och Brinkmann (2009) för fram att kvalitativa studier vanligtvis innefattar intervjuer där forskarna får 

djupare information om forskningssyftet. Det vill säga att informanten utifrån förutbestämda frågor får tala 

öppet om sina erfarenheter och upplevelser om flerspråkighet. Semistrukturerade intervjuer användes under 

studiens gång, då dessa intervjuer snarare anses som vänskapliga samtal än stela och obekväma utfrågningar 
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(Ahrne & svensson, 2015). Under samtalen intervjuades en person i taget och det fanns dessutom plats för 

eventuella följdfrågor då Kvale och Brinkman (2009) menar att deltagaren ska få fritt talutrymme inför varje 

fråga under intervjun. Den ledande idén med studiens datainsamling har alltså varit semistrukturerade 

intervjuer med fokus på intervjupersonernas upplevelser och innersta tankar angående arbetet med 

flerspråkighet i förskolan. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att kvantitativa metoder som regel berör olika former av 

enkätundersökningar och statistiska resultat. I vårt fall passade kvalitativa studier bättre därför att kvalitativ 

undersökning ger forskaren en djupare kännedom om sociala kontexter samt ger upphov till ett utbyte av 

flera aspekter. Kvantitativa studier utgår från frågor som kan få mätbara svar i form av siffor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

4.2 Urval 
 

Under urvalsprocessen utfördes snöbollsurval Bryman (2002) menar att denna typ av urval inbegriper icke-

slumpmässiga urval där vi valde ut förskolechefer som vi visste hade kännedom om flerspråkighet. I detta 

fall innefattar det att forskaren utifrån redan utvalda förskolechefer får kontaktuppgifter till andra personer 

involverade inom yrket. I vårt fall kontaktade vi andra förskollärare i urvalsprocessen, utan kännedom om att 

de arbetade på icke mångkulturella förskoleenheter. I studien valde vi att intervjua både förskolechefer och 

förskollärare på grund av att vi ville förtydliga olika tolkningar av vårt problemområde. Men vi hade också i 

åtanke att förskolechefer har en annan typ av arbetserfarenhet. 

 

4.2.1 Deltagare  
 

Två förskollärare respektive två förskolechefer, på tre olika förskolor intervjuades. Förskollärarna och 

förskolecheferna som intervjuats under studiens gång är kvinnor med lång erfarenhet av olika slag inom 

förskolans verksamhet.  Kvinnornas ålder varierar mellan åldrarna 50–60 år och alla är legitimerade 

förskollärare:  

 

Erica, 52 år, har arbetat som förskollärare i 17 år och 10 år som förskolechef.  

Maria, 50 år, har arbetat som förskollärare i 16 år och 9 år som förskolechef. 

Lena, 55 år, har arbetat som förskollärare i 29 år. 

Karin, 56, har arbetat som förskollärare i 31 år.  

 

4.3 Genomförandet av intervjuer 
 

Fyra intervjuer genomfördes. Intervjufrågorna (bilaga 1) skrevs utifrån studiens syfte och frågeställningar 

och en intervju tog cirka 30 minuter. Alvesson (2011) styrker att reflektioner under intervjuns gång kan stjäla 
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fokus från samtalet och även påverka samtalskvalitet. Då en god kvalitet under intervjun kan underlätta 

transkriberingsarbetet (Alvesson, 2011). Därför undvek vi att föra anteckningar under intervjun och 

eventuella reflektioner noterades efteråt. Vi var båda delaktiga under samtalets gång genom att vi spelade in 

samtalen med våra mobiltelefoner. Vi delade också upp intervjufrågorna genom att fördela följdfrågor 

emellan oss. 

Intervjuerna utfördes på varje deltagares arbetsplats. Anledningen till att vi utför intervjun på förskollärarens 

samt förskolechefens arbetsplats beror på att intervju i hemmiljö̈ kan påverka deltagaren emotionellt och 

personen i fråga kan ha svårt att sätta sig in i sin yrkesroll (Ahrne & Svensson, 2015). 

Offentliga platser kändes inte heller aktuellt för intervju på grund av icke önskvärt ljud som skulle kunna 

påverka ljudinspelningens kvalitet. Inför varje intervju informerade deltagarna om varför det var viktigt att 

intervjua just varje enskild deltagare och vad undersökningen handlade om. Men även att intervjun var helt 

frivillig och att varje deltagare garanterades fullständig anonymitet under studiens gång (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014). Vi erbjöd därefter ett missivbrev inför varje intervju då vetenskapsrådet 

(2002) påvisar vikten av att varje deltagare får kunskap om sina rättigheter under intervjuns gång. 

I genomförandet av intervjun säkerhetsställde vi att intervjufrågorna var relevanta och att vi använde oss av 

korrekt intervjuteknik inför studien, genom att utföra så kallade provintervjuer med två grundskollärare på 

mångkulturell skola. 

Provintervjuerna gav oss insikt i hur vi kunde förbättra våra intervjufrågor så att dessa frågor kan ge 

tillräckligt med information till att ge svar på arbetets frågeställning (Alvehus, 2013). 

 

4.4 Analysmetod 
 

I analysprocessen av intervjuerna började vi med att transkribera för att sedan koda texten. Ahrne och 

Svensson (2015) nämner att kodning fungerar som ett hjälpmedel till att finna nyckelord samt teman och 

mönster i texten. De beskriver även att det empiriska materialet i detta fall avgränsas vilket underlättar för 

analysarbetet. Vi valde att läsa om datainsamlingen flera gånger för att få en djupare förståelse av intervjun 

men även att använda oss av transparens, vilket innebar att vi var noggranna i framställningen av vår 

forskningsprocess.  

I analysprocessen valde vi att utgå från det interkulturella perspektivet då Borgström (2004) menar att 

förskollärarna och förskolecheferna idag ställs inför nya villkor rörande migration, då det ständigt sker möten 

mellan barn med olika bakgrund i förskolans verksamhet. Under analysen kommer vi därför använda 

kommunikativ kompetens, social kompetens och medborgerlig kompetens som teoretiskt underlag. Då 

Bergstedt och Lorentz (2016) menar att ett flertal av dessa kompetenser syftar till förutsättningar för 

samspels-och integrationsprocesser mellan barn och förskollärare i förskolans verksamhet. De är också 

viktiga för varje lärprocess, samt skapar en förståelse för vårt forskningsområde där förskollärare och 

förskolechefer ska kunna arbeta med flerspråkiga barn i en alltmer internationaliserad värld (Bergstedt & 



9 

 

     

 

Lorentz, 2016).  

 

4.5 Etiska ställningstaganden 
 

När det gäller etiska överväganden utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) fyra krav: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskar 

ger deltagaren information om deras skyldighet och rättigheter under intervjun. 

Med samtyckeskravet menar Vetenskapsrådet (2002) att de personer som medverkar i en studie alltid har rätt 

till att bestämma över sitt deltagande. Vi har alltså inhämtat samtycke från deltagarna inför varje intervju 

genom att lämna en samtyckesblankett (missivbrev). I samtyckesblanketten finns det bland annat information 

om arbetets syfte samt kontaktuppgifter till forskarna och plats för signering (Bilaga 2). Inför varje intervju 

hörde vi av oss till både förskolechefer och förskollärare om deras deltagande fortfarande var aktuellt. Detta 

gjorde vi för att försäkra oss om att intervjuerna skulle äga rum, då alla medverkanden haft chans att avbryta 

sitt deltagande när de vill. 

Inom konfidentialitetskravet är förvaring av deltagarnas personuppgifter i fokus, då denna information inte 

får användas av obehöriga. Enligt vetenskapsrådet (2002) är alltså konfidentialiteten i allra högsta grad 

betydelsefull, därför att en kvalitativ studie kan involvera känsligt material som inte bör ses av omvärlden. 

Konfidentialiteten har i detta fall varit viktig för att informanterna ska kunna känna lugn och att deras 

uppgifter bevaras i säkerhet. För att uppfylla detta krav har vi valt att avidentifiera förskollärarna och 

förskolecheferna så att informationen inte går att spåra. Vi har även namngivit deltagarna med påhittat namn. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser nyttjandet av att den insamlade information som tas upp under exempelvis 

intervjun. Nyttjandekravet kommer användas under studien och inbegriper att vi enbart använder oss av den 

insamlade informationen i forskningssyfte och även skickat de färdigskrivna transkriberingarna till 

respektive förskollärare och förskolechef. Detta gjorde vi för att deltagarna skulle få en känsla av delaktighet 

i arbetet men även en helhetssyn. 

 

4.6 Tillförlitlighet 
 

Studiens trovärdighet är essentiell därför att arbetet bygger på̊ förskollärares och förskolechefers uppfattning 

om förskollärarens arbetssätt gällande flerspråkighet i förskolans verksamhet. Det finns alltså̊ inte en direkt 

sanning bakom studien, utan endast antaganden utefter enskilda erfarenheter (Alvehus, 2013). Under vårt 

arbete utformades våra intervjuer så att de höll god struktur, vilket innefattade att alla deltagare fick en chans 

att besvara samma frågor under samma villkor (Bryman, 2011). 

Inom kvalitativa studier menar Lantz (2007) att forskaren bör uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet innefattar att den utsedda metoden kan medverka till tillförlitliga resultat och att den tilldelade 

informationen måste vara korrekt och sanningsenlig, alltså att validitet uppstår. Patel och Davidsson (2011) 
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belyser även vikten av att resultatet är granskningsbart, alltså att vi som forskare noga kan undersöka 

studiens innehåll. För att upprätthålla bra värde i studien och för att uppnå reliabilitet och validitet bör 

intervjufrågorna vara av god kvalitet. I detta fall inleddes studien med att utföra en provintervju då Patel och 

Davidsson (2011) nämner att provintervjuer bör genomföras för att säkerställa kraven på reliabilitet och 

validitet och för att kunna göra justeringar. 

 

5. Resultat  

 
I resultatet redovisas förskollärare samt förskolechefers svar på intervjufrågorna (Bilaga 1).  

Dessutom presenteras de teman som regelbundet uppkom under transkriptionen. Förskollärarnas och förskolechefernas 

funderingar i anknytning till stödjandet av flerspråkiga barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet lyftas fram 

utifrån ett interkulturellt perspektiv.  

Under analysen fann vi olika begrepp som förekom under våra samtal, dessa begrepp bildade i sin tur fem teman: 

modersmålsutveckling, anpassning, kollegialt samarbete, samverkan med vårdnadshavare samt pedagogiska svårigheter.  

 

5.1 Modersmålsutveckling  

 
Förskollärare Lena tyckte att modersmålsstöd på förskolan var en viktig resurs för att främja flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Lena talade om att personalen på hennes arbetsplats talade engelska vid enskilda tillfällen, då 

endast ett fåtal barn i verksamheten talade språket hemma. Det kunde förslagsvis handla om att de använde material som 

stimulerade barnens ordförråd:  

 
Lena, förskollärare: jag talar ju engelska som andraspråk och jag använder ibland blue-bot som egentligen är en 

robot med Bluetooth som man programmerar med barnen…(skrattar)… ja, i de fallen använder vi uttryck som 

left, right, go, stop, turn… uhm...…man vägleder liksom roboten… vi låter även barnen välja om de vill sjunga ja 

må du leva på engelska eller svenska, och det tänker jag kan stimulera de barn som har engelska som modersmål.  

 

När förskolechef Erica tillfrågades om det fanns flerspråkig personal i deras förskoleverksamhet, nämnde Erica att en 

majoritet av de förskollärarna och annan personal endast talade svenska. Förskolechefen nämnde dock att det alltid skulle 

finnas tillgång till modersmålspedagog i alla förskolenheter, då modersmålspedagogen kan ge flerspråkiga barn som talar 

ett minoritetsspråk den hjälp de är i behov av:  

 

Erica, förskolechef: i vår verksamhet talar vi ju bara svenska. Vi har inga barn som talar annat språk. Jag vet ju 

innan.. så använde man sig av modersmålslärare som kom till verksamheten i en timma då och då … om det 

fanns barn som talade minoritetsspråk då…i det fallet satt modersmålsläraren med de barn som behövde hjälp i 

ett annat rum och undervisade… 

 

Förskolläraren Lena betonade att de arbetade för att barnen ska känna sig stolta över sin kultur och samtidigt stärka sin 

identitet eftersom de tycker att språk och identitet hänger ihop:  
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Lena, förskollärare: Man måste känna till kultur, man måste ha en bakgrund för att förstå, vart föräldrarna 

kommer ifrån, vad de har för kunskapssyn med sig och så… språk och kultur är ju viktigt för barnen… eftersom 

de..alltså..uhm…det påverkar hur barnen blir till som personer.  

 

Förskolechef Maria påvisade vikten av barnets identitetsutveckling genom att förklara hur samarbetet med föräldrarna inte 

bara gäller för modersmålsutvecklingen utan även när det gäller barnets personliga utveckling och självkänsla:  

 

Maria, förskolechef: vi får komma ihåg att pedagogernas kunskap aldrig kan vara lika bra som föräldrarnas… 

språk är ju känsloladdat. det språk man pratar i familjen, är en viktig del i att stärka barns identitetsutveckling… 

det är därför som vi behöver uppmärksamma varje barn på förskolan och deras vårdnadshavare. 

 

I samlingen och i leken talade förskolechef Maria om att förskollärarna kunde visa engagemang för barnens språk genom 

att exempelvis introducera resor och berätta för barngruppen om hur de lever i andra länder. På så vis menar Maria att 

förskollärarna uppmuntrar barnen att tala sitt modersmål i förskolans verksamhet men även att barnen får möjlighet att 

kunna uttrycka sina känslor fritt under samlingen för att stärka deras ordförråd:  

 

Maria, förskolechef: vi har börjat ett projekt som visar språkliga skillnader och kulturer i vår förskola kan man 

säga. Barnen får följa med till ett nytt land under varje samling (skrattar)… och vi har både bilder, filmer och 

sånger som hjälpmedel. Vi tänker väll med detta projekt att vi ska ge barnen kunskap om världen men också ge 

dem ett rikt ordförråd… 

 

5.2 Samverkan med vårdnadshavare  
 

Flera respondenter bedömde det som väsentligt att förskollärare alltid försöker inkludera vårdnadshavare oavsett bakgrund 

i verksamheten. Förskollärarna kan i dessa fall visa respekt och nyfikenhet för andra kulturer:   

 

Lena, förskollärare: … Vi brukade laga olika maträtter och mötas på ett gemensamt plan, kanske fråga om hur 

man säger hej och hejdå på deras modersmål?   

 

Ett annat sätt att samspela med vårdnadshavarna nämner Erica, kan vara att se vårdnadshavarnas kompetenser som 

tillgång i det pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet. Att lära sig enkla hälsningsfraser kan exempelvis underlätta när 

föräldrar hämtar och lämnar barnet:  

 

Erica, förskolechef: Genom att be föräldrarna om olika fraser på modersmålet som sedan sätts upp på väggarna, 

kan vi kommunicera med vårdnadshavarna om vi inte har tillgång till tolk […] lämning och hämtning blir också 

mycket smidigare!  

 

Förskolechefen Erica och förskolläraren Karin nämner vidare att det ibland kan underlätta kontakten med vårdnadshavare 

genom att prata engelska:  

 

Erica, förskolechef: ... Ett gemensamt språk som kan fungera är om vi pratar engelska, förutsatt att 

vårdnadshavarna kan det. 

 

Karin, förskollärare: Man får prata med föräldrarna om vad de tycker att man ska använda för språk på förskolan 
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(funderar)… om man ska använda sig mest av det svenska språket eller om de kan engelska.  

 

När det gäller föräldrasamverkan styrker förskolechefen Erica att det engelska språket inte alltid kan underlätta det 

kommunikativa mötet mellan förskollärare och vårdnadshavare. Osäkerhet och bristande kunskaper bland både 

förskollärare samt föräldrar kan i vissa fall skapa hinder:  

 

Erica, förskolechef: jag tänker ibland… alltså i min ålder kan inte alla engelska… då blir man lite osäker om hur 

man informerar saker och ting… föräldrarna kan ju involveras i verksamheten genom (funderar)… att jag som 

pedagog är tydlig med att jag faktiskt vill skapa säkerhet hos föräldern, jag menar! […]vi vill ju inte få mamma 

eller pappa att känna oro för deras bristande kunskaper i svenska, de har ju saker som de kan lära oss också 

(skrattar).  

 

5.3 Kollegialt samarbete  
 

När förskollärarna och förskolecheferna ombads att berätta om sambandet mellan kollegialt samarbetet och flerspråkighet i 

förskolan menar ett litet antal deltagare att språkskillnader är något som kan bidra till gemenskap på arbetsplatsen. Det vill 

säga att skilda språkkunskaper bland kollegor kan skapa fördelar för ett verksamt språkarbete på förskolan men också 

fungera som tillgång i det flerspråkiga arbetet:  

 

Lena, förskollärare: […] Jag jobbade ihop med kollegor som hade stora språkkunskaper i arabiska i en 

mångkulturell förskola… vilket gjorde att jag fick det stöd jag behövde... Jag tänker att arbetslaget oftast stöttar 

varandra och att man alltid kan få kunskap av andra, vilket är skönt! (skrattar).  

 

Förskolechefen Erica beskriver hur betydelsefullt det är med flerspråkiga kollegor, eftersom deras språkliga kompetenser 

berikar verksamheten och bidrar med modersmålsstöd för de flerspråkiga barnen. Erica betonar att hon upplevde 

grupplojalitet tack vare kollegors språkliga kunskaper och att hon kände en viss lättsamhet på grund av att de enspråkiga 

förskollärarna inte behöver ta lika stort ansvar för flerspråkiga barnens undervisning: 

 

Erica, förskolechef: Det var väldigt bra att ha en kollega med ett annat modersmål i förskolan eftersom, jag och 

många andra kollegor kände att vi inte behövde ta lika stort ansvar och kunde luta oss tillbaka en aning.  

 

5.4 Anpassning   

 
En andel av de förskollärare och förskolechefer som tillfrågades hade mindre kunskap om hur de skulle anpassa 

sitt arbetssätt kring de flerspråkiga barnen på bästa sätt. Emellertid fanns det kunskap om hur barnen i förskolans 

verksamhet skulle få förutsättningar att kunna känna stolthet över sin identitet och sitt modersmål som de 

förtjänar. Det uppkom även idéer om hur förskollärarna kan stärka varje enskild individ. Förskolechefen Erica 

uttryckte det såhär: 

 

Erica, förskolechef: […] Som brobyggare menar jag! Att jag som förskollärare inte tar över och bestämmer över 

barnet, men ändå kan uppmärksamma det barn som inte förstår eller inte kan göra sig förstådd genom att anpassa 

mig. 

 

Förskollärare Lena anmärker att det i dagens Sverige är oerhört unikt att vara enspråkig, då de flesta människor talar flera 
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språk. Hon nämner likaså att dagens samhälle är en global mötesplats och att brist av mångfald kan ses som en stor 

tillgång: 

 

Lena, förskollärare: Vi känner att vi saknar någonting och gör allt för att ta del av det och vill lära oss mer. För det 

handlar inte bara om språket utan också att ta till sig hela kulturen… det är ju faktiskt lite ovanligt att vara 

enspråkig idag… vi är ju mer globala än någonsin och därför ser vi det som en tillgång att lära oss om kulturer 

och tala andra språk i vår förskola… 

 

Förskolecheferna samt förskollärarna betonade sin egen roll för anpassning av integrationen och inkludering av 

flerspråkiga barn under intervjun, både när det handlade om det individuella barnets stöd och inkludering i barngruppen, 

men också efter samhällets utveckling och anpassning som förskollärare och förskolechef.  

Karins beskrivning av ett integrerat arbete visade vidare på prioriteringar inom förskolläraryrket:  

 

Karin, förskollärare: Vi har inte så mycket flerspråkiga barn […] vi har inte någon här (tystnad) så vi har ju inte 

tagit tag i att anpassa oss efter ett integrerat samhälle eftersom vi inte behöver.  

 

Förskolechef Maria lyfter att förskolans personal har som uppdrag att anpassa undervisningen efter varje enskilt barn 

oavsett vilken kulturell bakgrund barnet har, men också att barnen får kunskap om hur dagens moderna samhälle ser ut. 

Maria berättar i detta fall att hon tror att integrerat arbete på förskolan gynnar oss som människor men också kan ge 

framgång i karriären:  

 

Maria, förskolechef: Vi behöver verkligen lyfta fram frågor som kommer upp angående kulturell mångfald 

oavsett om flerspråkighet är aktuellt på vår förskola eller inte… uhm… oavsett vart man kommer ifrån ska alla 

barn får samma undervisning i förskolan, alla barn måste ju kunna förstå. Sen så tänker jag att vi vuxna också kan 

lära oss en del av flerspråkighet och bli bättre på vårt yrke… men också som människor.  

 

I förskolans verksamhet är det betydelsefullt att anpassa undervisningen för att kunna lära ut om samhällets kulturarv. 

Förskollärarnas sätt att anpassa undervisningen kan i sin tur utvecklas till en form av social kompetens, då social 

kompetens inom det interkulturella perspektivet kan uppnås genom att förskollärarna och förskolecheferna har förståelse 

av hur dagens samhälle formar varje enskild individ.  

 

Förskollärare Lena berättar om att personalen i förskolans verksamhet kan stötta barnens språkliga undervisning genom 

bland annat leken. Då leken är ett lättsamt sätt att få insikt i sin språkanvändning, kan förskollärarna utmana de enspråkiga 

och flerspråkiga barnen till att lära sig nya ord.   

 
Förskollärare Lena nämner vidare hur barnens möjlighet till lek påverkar de flerspråkiga barnens chans till 

modersmålsutveckling under sin tid i förskolan. När leken äger rum under barnens villkor menar Lena att en god språklig 

lärandemiljö kan komma till liv då de flerspråkiga barnen kan få lära sig nya ord genom sociala sammanhang. Under leken 

berättar Lena även att en tydlighet äger rum då barn oftast benämner de saker de leker med under ett flertal tillfällen och att 

detta i sin tur även skapa chanser för de flerspråkiga barnens modersmålsutveckling i barngruppen:  
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Lena, förskollärare: Jag som förskollärare kan underlätta kommunikationen, genom att tolka och försöka förklara 

vad barnen menar genom att uppmuntra till lek… jag kan tänka mig att låta barnen socialisera sig med varandra 

så mycket som möjligt, för att de kan ju ta del av varandras språkkunskaper ju… man måste vara tydlig också, 

kanske förklara för barnen vad saker och ting heter... uhm… vid flera tillfällen såklart… 

 

Förskolecheferna Erica och Maria nämner även hur förskollärare och förskolechefer kan använda sig av multimodala 

verktyg så som bilder, sång och sagor som ett sätt att underlätta undervisningen för de flerspråkiga barnen. Men de lyfter 

även fram olika metoder som används under alldagliga aktiviteter, då en varierad användning av ord kan understödja 

förståelsen för de flerspråkiga barnen. Genom att namnge det mesta som görs på förskolan kan förskollärarna förtydliga 

undervisningen för de flerspråkiga barnen:   

 

Maria, förskolechef: I mitt fall fick jag peka på saker och benämna under påklädning exempelvis men också 

klippa ut bilder för samlingen, det var det man gjorde […] mycket konkret material använde jag också som 

exempelvis flanosagor och sagolådor.  

 
Erica, förskolechef: Jag tror att man kanske kan ha bilder som stöd till flerspråkiga barn […] ja, när man sjunger 

en sång eller läser samma sagor för att upprepa kan nog med vara bra!  

 

Att förskolläraren anpassar ett multimodalt arbetssätt gentemot barnen genom bland annat kroppsspråk och teckenspråk 

kan ge små flerspråkiga barn på förskolan en chans att göra sig förstådda och kunna uttrycka sig fritt. Dessa typer av 

kommunikationsverktyg kan även skapa möjlighet för att de flerspråkiga barnen ska kunna samspela med de andra barnen 

på förskolan, menar förskolläraren Lena:  

 

Lena, förskollärare: Teckenspråk eller bara gester gör ju väldigt mycket, då små barn i vissa fall inte har 

användning av det verbala språket […] ja, menar alltså att de väldigt små barnen ändå kan integrera med 

varandra.  

 

Under intervjun poängterar förskolechefen Maria att förskolans personal bör fungera som ett stöd i barnens förståelse 

genom att använda sig utav multimodala verktyg och arbetssätt. På så vis får de flerspråkiga barnen uppfattning om andra 

kommunikationssätt än det verbala språket:  

 

Maria, förskolechef: Vi borde ju känna till att vi alla är olika och därför anser jag att vi också ska ha en varierad 

undervisning i förskolan […] alltså (funderar) vi kan ju introducera rörliga bilder för ett barn och för att förtydliga 

språk och sen något annat till ett annat barn, på så vis kan vi ju stötta varje barn.  

 

5.5 Pedagogiska svårigheter 
 

Flera respondenter berättade av egna erfarenheter hur viktigt de tyckte det var med att förskollärarna strävade efter att lära 

sig mer om omgivningen och acceptera kulturella differenser, vilket också är huvudsyftet inom det interkulturella 

perspektivet. Förskollärare Karin nämner hur kommunikativa svårigheter oftast väckte en oro och hinder hos både 

vårdnadshavare och förskollärare:  

  

Karin, förskollärare: Ibland kunde vi inte kommunicera med föräldrar som varken kunde svenska eller 
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engelska… det var ju en begräsning… eller ett hinder kan man ju säga […]vi hade tillgång till tolk under en 

begränsad tid och sen försvann han efter ett tag (irriterat tonfall).  

   

Samtidigt belyser flera respondenter att de får anstränga sig för att skapa en relation med föräldrarna som inte grundas på 

fördomar utan istället går att lösa genom tydlighet.  

Förskolläraren Lena nämner att kommunikationen mellan förskollärare och flerspråkiga barn kan bli begränsad:  

 
Lena, förskollärare: Svårigheterna kan jag känna, det är ju med barnen som de har så lite av det svenska språket, 

så att man måste hitta andra vägar och det finns. Vi har haft tillexempel många barn med språksvårigheter och det 

blir lite liknande, hur hjälper vi de här barnen för att kunna nå fram? 

 

Förskolechef Erica lyfter att det även är väsentligt att barnen får känna värdighet över sitt ursprung på egna villkor, det vill 

säga att barnen inte heller tvingas till att språkstimuleras inom flerspråkighet:  

 

Erica, förskolechef: Man får aldrig tvinga barn till flerspråkighet, för det är lätt att man tvingar fram språket 

genom att hela tiden fråga vad saker och ting heter på barnets språk… För då kan ju barnet låsa sig helt! 

 

Deltagarna talar även om ett annat hinder, då de flerspråkiga barnen i fråga inte vill identifiera sig själva med sitt språk, och 

därför blir begränsade i sin språkliga förståelse. Men också att förskollärare och förskolechefer bör ha förståelse för att en 

andel flerspråkiga barn lär sig och tar till sig språket genom att lyssna och imitera:  

 
Maria, förskolechef: … och en del barn vill identifiera sig med sina modersmål och en del vill inte […]det handlar 

om integritet tänker jag[…] för att jag inte tvingar ett barn att berätta något hemifrån… en del barn vill ju inte lära 

sig sitt hemspråk… men det gäller ju att förstå att en del barn kan vara tysta på grund av att de försöker lär sig vad 

lärarna säger och inte för att de inte vill lära sig liksom... de ser ju oss lärare som förebilder… vi måste ju använda 

ett bra språk med barnen… 

 

Under samtalen uppmärksammades pedagogiska svårigheter kring förskollärarnas arbete med kulturell mångfald på icke 

mångkulturella förskolor. Förskolläraren Lena talade om risken för isolation. Då barn som vuxit upp på icke 

mångkulturella platser i världen lätt kan avskiljas från det välintegrerade samhälle vi lever i idag. Lena påstod att tillfällen 

som dessa lätt kunde skapa fördomar bland barnen när de sedan skulle påbörja grundskolan. Detta menade förskolläraren 

Lena berodde på att barnen i dessa fall tillhört likformiga barngrupper och får sedan blandas i klasser där människor inte 

ser likadana ut, har samma värderingar eller lever under samma villkor.  

 
Att oavbrutet åskådliggöra likheter och skillnader utan att bedöma värdet av dessa, menar både förskollärare och 

förskolechefer kan skapa en fördomslös atmosfär och har störst betydelse för att barnen på förskolan ska känna trygghet. 

Genom att vara tillåtande och nyfiken som förskollärare kan barnen känna en glädje av att vara flerspråkig. Förskolläraren 

Lena ger exempel på hur förskolläraren kan uppmuntra till att tala flera språk då hon fungerar som ett stöd som finns vid 

barnens sida:   

 

Lena, förskollärare: Jag kan tänka mig att vi sätter oss tillsammans, jag och de flerspråkiga barnen. Då kanske de 

får det stöd de behöver eftersom de oftast behöver en vuxen som är med vid sidan av... då kan de liksom känna 

trygghet, vilket jag tror har stor påverkan på deras språkinlärning.  
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Att förskollärarna ständigt stöttar barnen på förskolan i deras språkliga förståelse nämner även förskolechefen Maria:  

 

Maria, förskolechef: … att det finns en närhet och empatiska känslor hos förskollärarna underlättar nog det 

flerspråkiga arbetet. […] också att man visar och att man finns där som människa för varje barn oavsett villkor [...] 

allt vi gör på förskolan ska ju vila på demokratisk grund och det innebär ju faktiskt, att alla barn oavsett ursprung 

ska kunna påverka sin undervisning och känna trygghet i, det tänker jag!  

 

Under samtalen markerar förskolechef Erica att fokus i förskolan bör ligga på att skapa en trygghet i verksamheten genom 

en gynnsam och stabil verksamhet som innefattar en positiv lärandemiljö för flerspråkiga barn och den bör inbegripa flera 

olika typer av undervisning:  

 

Erica, förskolechef: Samlingar och andra aktiviteter ska enligt mina erfarenheter inom förskolläraryrket vara 

lämpade i för alla barn på ett roligt sätt […] och varje barn ska bli behandlade med omtanke för att de ska trivas så 

bra som möjligt. 

 

6. Diskussion  

 
Följande rubrik innehåller en diskussion om valda metoder för studien samt om studiens resultat 

i relation till bakgrunden. Vi kommer även att diskutera vad vi har lärt oss inför vår kommande 

profession. 

 
6.1 Metoddiskussion  

 
Vi anser att vårt metodval inte var tillräckligt anpassat för att ge svar på våra frågeställningar, eftersom Patel & Davidson 

(2011) understryker att undersökningsvaliditeten kan ökas genom att samla data från flera varierande 

datainsamlingsmetoder. I detta fall tror vi att vi hade fått en mer utvecklad bild av hur förskollärare samt förskolechefer 

utför sitt arbete i de olika verksamheterna genom både observation samt intervjuer.  Ahrne & Svensson (2015) menar 

också att observation som datainsamlingsmetod kan resultera till en klarare anblick av de likheter och olikheter som finns i 

respondenternas arbetssätt. Tiden för vår studie gav dock inte möjlighet att kombinera flera metoder. 

 
Under intervjuerna upplevde vi att respondenter fick talutrymme men också chans att besvara följdfrågorna. I slutet av 

samtalen tillfrågade vi respondenterna om hur de upplevde intervjuerna, i dessa fall nämnde de flesta att det var en väldigt 

lättsam och givande konversation. Vår tanke från början var att utföra intervjuerna i fokusgrupper istället för 

semistrukturerade intervjuer, men efter diskussion insåg vi att ljudinspelning i fokusgrupper kan vara tidskrävande att 

transkribera men också att analysera på grund av att respondenter kan avbryta varandra under samtalets gång. Att vi 

använde oss av ljudinspelning under intervjun skapade stora fördelar i studien, därför att vi gav mer uppmärksamhet till de 

vi intervjuade. Detta gjorde att vi kunde fokusera och vara mer lyhörda under samtalet. Om vi hade använt en annan metod 

än ljudinspelning som exempelvis att anteckna hade vi inte kunnat vara så fokuserade på förskollärarnas eller 

förskolechefernas samtal.  
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Patel och Davidsson (2011) nämner att ljudinspelningen kan göra inverkan på hur respondenter svarar under intervjun 

därför att de kan bli nervösa och att de upplever att samtalet blir onaturligt. Inför varje intervju tillfrågades både 

förskollärare och förskolechefer om det var acceptabelt att vi spelade in samtalet på våra mobiltelefoner och svaren innebar 

varje gång ständigt samtycke. Vi upplevde inte heller att samtalen blev stela eller onaturliga då deltagarna tog intervjun 

som något positivt och intressant. 

 
I studien har vi utgått från vår egen förståelse vilket Patel och Davidson (2011) betraktar som en fördel för att kunna förstå 

forskningsobjektet. Transkriberingen har behandlats genom att vi läste flera gånger för att få en helhetsuppfattning på 

texten och för att sedan kunna upptäcka olika citat som sorterades under olika teman. Vi upplevde att det var ett bra sätt att 

bearbeta texten därför att det hjälpte oss att finna en röd tråd samt skildra underlaget. Vi valde att inte skicka intervjufrågor 

(bilaga 1) innan vi utförde intervjun på grund av att vi ville ha spontana reaktioner och svar från respondenterna.  

 
Efter vidare reflektion tror vi att förutsända svar på de frågor vi ställde under intervjun hade gett annorlunda resultat då 

informanterna hade kunnat förbereda sig mentalt inför de frågor som skulle ställas. Däremot så hade detta inte haft 

inverkan på den intervjun som genomfördes, då en respondent hastigt blev sjuk och därför fick vi tillkalla en annan 

förskollärare som reservplan. Den nya förskolläraren blev inringd under kort varsel på grund av tidsbrist och samtalet 

påskyndades på grund av att förskolläraren hade annat inplanerat under dagen. Intervjun blev inte lika detaljerad som de 

andra samtalen, vi spekulerar kring om detta beror på okunskap hos förskolläraren eller på grund av stress. 

Sammanfattningsvis fick vi information från samtliga förskollärare och förskolechefer om hur de arbetar utifrån ett 

interkulturellt perspektiv i verksamheten.  

De förskollärare och förskolechefer som intervjuades i undersökningen arbetade för tillfället på icke mångkulturella 

förskolor. Däremot hade förskollärare Lena och förskolecheferna lång yrkeserfarenhet inom flerspråkiga barngrupper, 

vilket vi vid senare eftertanke, bedömde skulle medföra intressanta resultat om hur förskollärare och förskolechefer 

förhåller sig till att anpassa verksamheten utefter ett alltmer internationaliserat samhälle.  

 

Dock, medförde snöbollsurvalet av förutbestämda förskolechefers kontakt med icke mångkulturella förskolor att vår studie 

uppfattades som begränsad, då syftet med arbetet var att undersöka hur förskollärare samt förskolechefer möjliggör 

stöttning kring flerspråkiga barns rätt till modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. I detta fall uppfattade vi att det 

fanns brist på erfarenhet kring stöttandet av flerspråkiga barns undervisning, då förskollärarna hade olika arbetserfarenheter 

men också att det inte fanns särskilt många flerspråkiga barn i verksamheten.  

 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Följande rubrik innehåller en diskussion av studiens resultat. Rubriker så som; Modersmålsutveckling, 

Samverkan med vårdnadshavare, Kollegialt samarbete, Anpassning samt Pedagogiska svårigheter kommer 

att förtydligas utifrån relevant litteratur samt våra egna ställningstaganden.  

  

6.2.1 Modersmålsutveckling 
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Respondenternas syn på flerspråkiga barns modersmålsundervisning var i stort sätt detsamma utefter sammanställning av 

förskolechefers samt förskollärares svar. En majoritet av deltagarna var positiva till flerspråkiga barns 

modersmålssamverkan, medan en minoritet av respondenterna inte alls lade lika stort fokus på stöttning av andra 

modersmål på grund av enspråkiga- barngrupper-samt arbetslag. Förskolläraren Karin nämnde exempelvis att det 

saknades flerspråkiga barn i verksamheten och i detta fall behövde inte förskolan anpassas utefter ett integrerat samhälle, 

vilket Benckert, Håland och Wallin (2008) nämner är mycket viktigt i förskolans verksamhet.  

 

Ett sätt att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling är enligt Öhman (2016) att förskollärarna 

använder sig av multimodala verktyg. I detta fall kan de flerspråkiga barnen få hjälp att lära sig språket med 

hjälp av bilder och att kommunicera med tecken. Förskolechefen Maria påpekar bland annat att olika 

multimodala kommunikationsverktyg kan ge barn på icke mångkulturella förskolor en större förståelse för 

likheter och skillnader, då de arbetade med ett kulturellt projekt som syftade vid att barnen får se bilder, rita 

och sjunga sånger från olika länder.  

 

Holm och Laursen (2010) nämner att de flerspråkiga barnens språk har chans att utvecklas i leken, eftersom 

barnen lär sig att kommunicera och samspela med varandra. Barnen får emellertid chans att ta till sig av nya 

ord från varandra men också sätta ord på känslor och tankar genom bland annat rollekar. Under intervjuerna 

nämndes det att leken var grunden i barns utveckling och lärande, då Lena förslagsvis talade om att leken 

påverkade barnens chans till modersmålsutveckling men också att barnen kunde lära sig nya ord genom 

samspel.  

 

6.2.2  Samverkan med vårdnadshavare  
 

 
I vår undersökning har vi uppfattat att de flesta respondenter aktivt arbetar med att lyfta flerspråkighet trots 

att de endast kan relatera till tidigare yrkeserfarenhet på mångkulturella förskolor. Under deras tid i 

flerspråkig barngrupp berättar förskollärare och förskolechefer om att de brukade bjuda in föräldrar till 

festligheter av olika slag. Under dessa sammankomster kunde respondenter och vårdnadshavare laga 

maträtter som hörde till föräldrarnas kultur men också samtala kring sedvanor och språkliga begrepp. Denna 

typ av samverkan menar vi kan vara ett sätt för respondenterna att skapa gemenskap och lära känna 

föräldrarna vilket Kultti (2012) i sin tur menar kan inverka på relationen mellan det flerspråkiga barnet och 

förskolläraren samt eventuellt skapa en trygghet hos barnet.  

 

I förskolans verksamhet bör förskollärare och förskolechefer ta ansvar för att ge vårdnadshavarna möjlighet 

till delaktigtighet i barnens undervisning. Mahmood (2013) menar utifrån sin forskning gällande utmaningar 

kring samverkan med vårdnadshavare, att alla föräldrar ska få möjlighet till upplysning på förskolan. Detta 

nämner även förskolechef Erica när hon talar om funktionen av hämtning och lämning, då det underlättar att 

lära sig enkla hälsningsfraser för att kommunicera med både barn och vårdnadshavare. 
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Vi har även noterat att respondenterna syn på samarbetet med föräldrarna som något värdefullt i 

verksamheten. Alla respondenterna uttrycker ett intresse för att lära sig grundord och fraser på olika 

modersmål. Däremot finns en balansgång mellan samverkan med vårdnadshavarna och en utveckling i de 

flerspråkiga barnens förståelse, då Lunneblad (2009) framhäver att större fokus bör läggas för att stimulera 

de flerspråkiga barnens vardag. 

 

6.2.3 Kollegialt samarbete  
 
En övervägande del av respondenterna uppfattade det flerspråkiga arbetet i förskolan som både roligt men 

också som ett givande sätt för kollegor att komma närmare varandra. Det är också ett sätt för arbetslaget att 

kunna ta del av varandras olika språk-samt yrkeserfarenheter.  

Att ta del av varandras kompetenser med hjälp av kollegialt samarbete nämns i resultatet, då språkkunskaper 

bland kollegor kan skapa fördelar för ett effektivt språkarbete på förskolan men också fungera som tillgång i 

det flerspråkiga arbetet menar Lunneblad (2009).  

 

Enligt resultatet menade förskolläraren Lena att flerspråkiga kunskaper bland personalen, i bästa fall kunde 

ses som användbara resurser i förskolans verksamhet. Lorentz (2013) menar att dessa språkliga kompetenser 

kan påverka den interkulturella kommunikativa kompetensen som finns på förskolan. Med andra ord så 

handlar det om att kollegor emellan ska kunna finna gemensamma kommunikationsstrategier utan att 

bedöma värdet av varandras olikheter.  

 

6.2.4 Anpassning  
 

 
I resultatet nämner förskolechef Maria att flerspråkiga barn ibland kan välja att vara tysta på grund av 

kommunikationskomplikationer mellan förskolans personal och barnet. I dessa fall är det viktigt för förskollärarna att ha 

förståelse för att de flerspråkiga barnen inte behöver ha brist på språkliga kunskaper, utan att de istället samlar in 

språkinformation genom att observera andra barn och vuxna i sin omgivning.  

Lunneblad (2009) konstaterar att flerspråkiga barn i vissa fall kan ta längre tid på sig att förstå innehållet i de sånger som 

sjungs på förskolan, då flerspråkiga barn oftast lyssnar till det svenska språket för att sedan på egen hand översätta det till 

sitt hemspråk. Vidare beskriver Sheridan, Sandberg och Williams (2017) att det är oerhört viktigt för de flerspråkiga barnen 

de får ta tid på sig att lyssna, då lyssnandet är en essentiell grundsten inom språkinlärningen.  

 

Ljunggren (2013) styrker även att barn som känner sig osäkra och rädda, oftast väljer att vara tysta, medan ett tryggt barn 

förr eller senare vågar tala. Åberg och Lenz Taguchi (2012) menar likaså att förskolans verksamhet ska innefatta en miljö 

där alla parter kan trivas men också att både personal och barn ska våga lära sig ett nytt språk, utan en rädsla för att göra fel. 

Vi kan relatera till förskollärarnas förhållningssätt gällande en djupare förståelse för barnens språkliga kompetens till social 

kompetens inom det interkulturella perspektivet. I detta fall värdesätter förskollärarna kunskap om att skapa goda relationer 
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till barnen och omgivningen samt värnar om barnens personlighet och bakgrund.  

 

Vi tänker att Sverige idag bedöms vara ett mångkulturellt samhälle och att mångfald och invandring ses som 

något naturligt och något som pågår kontinuerligt, detta intygar även (Khousravi, 2017). Därför anser vi att 

den kulturella mångfalden ständigt ska influera det vardagliga arbetet i förskolan och att förskollärarna bör 

anpassa undervisningen utefter varje barns språk för att synliggöra barnens enskilda utveckling.  

Som uppmärksammats tidigare förtydligar Skolverket (2016) att förskolan ska bereda barnen till att bo i en 

värld där mångkulturalitet är en självklarhet. Följaktligen bör förskollärarna följa förskolans strävansmål som 

talar om att arbetslaget helst ska presentera mångfalden i samhället eller i barngruppen även om det enda 

modersmålet som talas på förskolan är det svenska språket.  

 

Respondenterna nämner under intervjun att de sjunger sånger och berättar sagor för barngruppen, då 

exempelvis förskolläraren Lena nämner att arbetslaget låter barnen få välja om de vill sjunga den engelska 

eller svenska versionen av ”ja må han/hon leva” när något av barnen fyller år. Detta menar Lena ska 

stimulera barnens förståelse för andra språkkulturer. Öhman (2016) beskriver att en upprepning av sånger 

och sagor för de flerspråkiga barnen, kan bidra till positiva effekter rörande språkinlärningen. Skolverket 

(2016) klarlägger förskolechefens skyldighet för att samverkan mellan förskolan och hemmet ska bevaras 

och utvecklas i förskolan. 

 

Förskolechef Maria nämner att hon är fullständigt medveten om att språkinlärningen för de flerspråkiga 

barnen bör ske på deras villkor, då de genom lyssnandet kan ta till sig av omgivningens språkbruk. Maria 

påpekar i detta fall att förskollärarna bör tänka på att använda ett nyanserat och välvårdat språk i förskolan.  

Under intervjuerna nämnde både förskollärare och förskolechefer mycket om hur förskolans verksamhet ska 

kunna uppnå trygghet för både personal, vårdnadshavare och barn rörande flerspråkighet genom att anpassa 

arbetssättet.  

Sheridan, Sandberg och Williams (2017) betonar också att trygghet är viktigt för inlärning och för de 

flerspråkiga barnens identitetsutveckling. I vår undersökning hade både förskollärare och förskolechefer en 

liknande syn på hur de vill att arbetet med flerspråkiga barn ska utföras. De nämner även hur förskollärarna 

kan nyttja olika hjälpmedel med multimodala arbetssätt där differenta verktyg står i centrum. I förskolans 

läroplan benämns vikten av att förskollärare använder sig av multimodala verktyg på följande sätt: 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 

rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016, s, 7).  

 

 

Holm och Laursen (2010) talar om att barn som träffar förskollärare som utgår från ovanstående 

arbetsformer, i bästa fall kan få bekräftelse av sin kulturella bakgrund. Ett flertal respondenter nämnde under 

intervjun att förskollärare bör ställa öppna frågor till barnen i förskolan, men också använder sig av olika 
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arbetssätt. Att förskollärarna ständigt benämner saker i barnens omgivning men även använder sig av ett 

nyanserat språkbruk menar Lunneblad (2009) att barnen i förskolan på samma sätt kan utveckla ett brett 

språkregister. Sheridan m.fl. (2017) lyfter också betydelsen av att förskollärarna oavsett kulturell bakgrund 

ständigt bör sträva efter att kunna använda ett varierat språk. Men också att uppmuntra barnen till att få 

intresse för att utveckla ett rikt språk. Respondenterna liksom förskollärarna innefattar i detta fall 

kommunikativ kompetens, då de får kännedom om olika sätt att samtala med de flerspråkiga barnen i 

förskolan (Bergstedt & Lorentz, 2016).  

 

Enligt Ljunggren (2013) bör förskollärare dynamiskt delta i de flerspråkiga barnens lärprocess för att få en 

djupare förståelse för hur undervisningen ska gå tillväga samt hur de flerspråkiga barnen tar till sig ny 

information på bästa sätt. I förskolorna krävs det då att personalen utifrån ett interkulturellt perspektiv, har en 

medborgerlig-samt social kompetens. Vidare beskriver Lorentz (2013) att förutsättningen för att 

respondenterna ska inta en interkulturell medborgerlig kompetens är att förskollärare och förskolechefer 

reflekterar kring sin egen lärarprofession, med andra ord sitt eget ställningstagande på förskolan men kan se 

människor i omgivningen med andra ögon. Tack vare att förskollärarna får kunskap om de kulturer som finns 

i verksamheten kan också förskollärarna bli goda medborgare. Ladberg (2000) menar att en god 

medmänniska har tolerans för andra kulturer och på så vis kan underlätta relationskapandet i förskolan.  

 

6.2.5 Pedagogiska svårigheter  
 
Resultatet av vår studie visar att det fanns en irritation över den begränsade tillgången till tolk som även 

räknas som en språkfrämjande resurs i förskolan. Respondenterna nämner att de som regel fick hjälp av tolk 

under utvecklingssamtal eller andra former av samtal med föräldrarna, men tyvärr var inte detta tillräckligt 

för att kunna kommunicera med vårdnadshavarna på ett fullgott sätt. Förskollärarna försökte i detta avseende 

finna ett gemensamt plan och började därför tala engelska, vilket Ljunggren (2013) tydliggör kan fungera 

som ett utmärkt gemensamt kommunikationsmedel.  Vidare lyfter Sheridan, Sandberg och Williams (2017) 

betydelsen av att samspela med omgivningen med hjälp av olika resurser i förskolan därför att det främjar 

barnets förståelse och deras lärandeprocess. 

 

Förskolechefen Erica nämnde hur enspråkiga förskollärare kunde ”luta sig tillbaka” då den flerspråkiga 

personalen i förskoleverksamheten fick ta över arbetet med att ge de flerspråkiga barnen den språkliga 

undervisning de förtjänade. Skolinspektionen (2017) menar att varje förskollärare ska ansvara för varje barns 

utveckling och lärande, men också att det pedagogiska arbetet ska utföras gemensamt i arbetslaget. Vår 

tolkning är att ansvarsfördelningen fortfarande förblir detsamma även om det finns tillgång till flerspråkiga 

förskollärare i en mångkulturell enhet. I detta fall bör enspråkiga respondenterna finna andra lösningar till 

situationen, exempelvis genom att förhålla sig till ett interkulturellt förhållningsätt, där interaktion mellan 

människor från olika kulturer äger rum (Lahdenperä, 2004).   
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Kultti (2012) menar att förskollärarens support är en avsevärd del i barns andraspråksinlärning, vilket också 

förskolläraren Lena nämner i resultatet, då hon påpekar att det i vissa fall räcker att förskolläraren finns vid 

barnets sida. 

 

En annan pedagogisk svårighet menade en minoritet av deltagarna var att homogena barngrupper lätt kan isoleras från 

omvärlden och att detta eventuellt resultera till fördomar när barnen sedan blir äldre och påbörjar grundskolan. Lunneblad 

(2009) beskriver hur kulturkrockar kan inträffa om förskollärna inte har acceptans och förståelse för att flerspråkiga 

föräldrar har olika barnsyn från de normer de är vana vid. Lahdenperä (2004) talar om att förskolans personal i detta fall 

bör ha förståelse för de fördomar som kan förekomma inom ett mångkulturellt förhållningssätt i förskolan. Genom att 

förskollärarna har kännedom om de konsekvenser som flerspråkigt arbete kan föra med sig, kan ändå barnen få kännedom 

om olikheter vare sig det gäller normer, värderingar, utseende, språk eller levnadssätt (Holm & Laursen, 2010) 

 
Flerspråkighet har under studiens gång tolkats som både en fördel i icke mångkulturella områden, då respondenterna 

menar att arbeta medvetet med olika kulturer sågs som en självklarhet och en tillgång i förskolans verksamhet. Detta 

omtalar Gagnestam (2005) då mötet med andra kulturer eventuellt kan innebära konflikter då det bland annat gjorts 

justeringar i förskolans styrdokument gällande kulturell mångfald. Otydlighet bland strävansmålen har gjort det 

mångkulturella arbetet tolkningsbart, vilket sedan utformat en osäkerhet hos förskolans personal gällande anpassning och 

arbetssätt.  

Enligt resultatet uppmuntrar Karin barnen till att utveckla det svenska språket, vilket också kan speglas i vilka erfarenheter 

och rutiner som fanns på enheten. Kulturella erfarenheter och begränsningar gällande integrering av den kulturella 

mångfalden kan i dessa fall försvinna antyder Lorentz (2013). Förlägenhet, kunskapsbrist och brist på stärkande 

hjälpmedel anses också vara understödjande anledningar till att flerspråkighet nästintill betraktas vara en orimlighet menar 

(Sandvik & Spurkland, 2015).  Farrell och Pramling Samuelsson (2018) menar i sin tur att nutidens förskola ställs inför 

större utmaningar när det handlar om att de flerspråkiga barnen får ta del av mångskiftande lärandemoment. Därför tror vi 

att det kan vara svårt för respondenterna att veta hur de ska förhålla sig till de individuella barnens behov samtidigt som 

undervisningen bör vara innehållsrik och effektiv för alla barn i barngruppen.  

 
Utifrån vår titel ” vi bor i Sverige och här talar vi svenska!” tror vi utifrån erfarenheter och Håkanssons (2014) ord om 

språkinlärning att en pedagogisk svårighet kan vara att det ständig finns en ängslan bland förskollärare i förskolan 

angående stimulansen av de flerspråkiga barnens modersmål. Mahmood (2013) menar att förskollärare eventuellt kan ha 

fördomar kring barn som talar flera språk i förskolan, eftersom barnen kan hämmas i den svenska språkförståelsen. Utifrån 

våra erfarenheter samt kulturella bakgrund bör det inte vara otillåtet för de flerspråkiga barnen att tala sitt modersmål, men 

att förskollärare ska kunna känna sig bekväma i rollen att lära ut oavsett vilket språk barnet talar och att förskolechefen ska 

erbjuda förskollärarna att de få den kompetensutveckling de behöver.  

 

7. Vidare forskning  

 
Inför vidare forskning hade det varit oerhört intressant att undersöka jämförelsen av förskollärares och förskolechefers 
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pedagogiska kompetenser med deras utbildning, för att påvisa hur de arbetar i förskolan för att skapa en verksamhet som är 

anpassad efter varje barns individuella behov.  

Något som också skulle vara spännande inför vidare forskning är utföra en studie som syftar på att undersöka hur förskolor 

arbetar med exempelvis nyanlända barn, då flyktingströmmar varit aktuellt i Sverige under de senaste åren. 

Att använda sig av observation tror vi även skulle leda till ett resultat där fakta från intervjuer hade kunnat bedömas utefter 

hur det flerspråkiga arbetet skildras i verkligheten.  

 

8. Slutsats  

 

Utifrån studiens resultat, har vi fått insikt i hur stor roll språket har i förskolans verksamhet. Trygghet och 

inkludering baserat på demokratiska värderingar är bland annat faktorer som påverkas av de verksamheter som 

äger rum på förskolan. Vi har förstått värdet av språket när det kommer till att skapa en trygg och inkluderande 

verksamhet. Ett positivt samspel gynnar dels miljön på förskolan, dels hur barn väljer att bemöta varandra och 

ta till sig ny kunskap. I detta fall hur förskollärarnas och förskolechefernas arbetssätt speglar de flerspråkiga 

barnens modersmålsundervisning. Förskollärares samt förskolechefers olika arbetssätt och verksamhetens 

möjligheter inverkar på de flerspråkiga barnens utveckling och undervisningens kvalitet i högsta grad.  

 

Enligt Skolverket (2016) anses det vara mycket viktigt att eftersträva ett tillitsfullt samarbete med 

vårdnadshavarna. Detta menar respondenterna kräver ett ytterst genomtänkt arbetssätt, då 

kommunikationssvårigheter i vissa fall kunde förekomma mellan pedagog och vårdnadshavare. Både 

förskollärare och förskolechefer nämnde att de oftast försökte vara övertydliga mot föräldrarna eller också finna 

ett gemensamt plan, så som att prata engelska eller fråga föräldrarna om de kunde lära personalen enkla fraser 

på deras hemspråk.  

 

En majoritet av respondenterna lade även stor vikt vid tillgången av modersmålsstöd i förskolans verksamhet, 

då de antydde att en kvalificerad modersmålspedagog i bästa fall kunde möjliggöra den språkliga support som 

de flerspråkiga barnen var i behov av. Både förskollärare samt förskolechefer nämnde att det flerspråkiga 

arbetet skulle anpassas för varje enskilt barn, då förskollärarna kunde vara väldigt tillåtande gällande barnets 

vilja att lära sig sitt modersmål och även det svenska språket. Men även att pedagogen skulle vara förstående 

angående barnets bakgrund men samtidigt frågvis beträffande att ta del av barnets språkkultur. Respondenterna 

anpassade även det pedagogiska arbetet i förskolan med hjälp av multimodala verktyg. Genom att låta de 

flerspråkiga barnen yttra sig genom estetiska uttryckssätt, menade respondenterna att detta kunde underlätta 

kommunikationen mellan pedagog och barn, men också ge barnen ett rikt ordförråd.  
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Resultatet visar också att en del av förskollärarna och förskolecheferna engagerade sig aktivt för att möjliggöra 

de flerspråkiga barnens modersmålsutveckling i förskolan, bland annat genom kollegialt samarbete.  I dessa fall 

kunde arbetslag med differenta språkliga kompetenser samverka om det inte fanns tillgång till tolk, då tolk i 

vissa fall kunde vara svårt att få tillgång till. Leken var också något som möjliggjorde barnens 

kommunikationsfärdigheter i modersmålet, då barnen eventuellt tar del av varandras språkkunskaper genom 

rollekar.    

 

Sammanfattningsvis arbetade en del respondenter ideligen med de flerspråkiga barnens kultur för att styrka 

deras identitet. Detta ökade också tryggheten hos de flerspråkiga barnen. Ett fåtal förskollärare kände inte 

behov av att anpassa verksamheten utefter dagens integrerade samhälle. Ett fåtal av respondenter tog eller inte 

heller ansvar för en hållbar arbetsfördelning i förskolan. Detta tror vi beror på en osäkerhet hos respondenterna 

och att förskollärare i detta fall ständigt bör reflektera över hur de bemöter de flerspråkiga barnen för att 

samtidigt ha förståelse för att undervisningen i förskolan utgör grunden för varje individs skolgång.  

 

Förskollärare och förskolechefer ska alltid kunna erbjuda samma tjänster till varje enskilt barn oavsett vilket 

språk barnet talar, men också kunna uppmärksamma differenta kulturer, för att uppfylla de demokratiska 

värderingarna.  
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Bilaga 1  

 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/förskolechef? 

2. Pratar du annat språk än svenska? Om ja, hur använder du detta/ dessa språk inom ditt 

yrke? 

3. Hur stor är din/dina barngrupp/-er? Hur många barn är flerspråkiga? 

4. Hur arbetar du med barn som inte kan det svenska språket i förskolans verksamhet? 

5. Vilka svårigheter för din profession upplever du kan uppstå i arbetet med flerspråkiga 

barn? Finns det svårigheter för de flerspråkiga barnen? 

6. Vad har ni för modersmålsstöd i verksamheten? 

7. Vad anser du att det finns för fördelar med samtliga barns språk i verksamheten? 

8. På vilket sätt har ni tillämpat er omgivning till de flerspråkiga barnen? 

9. Hur använder ni barns modersmålsspråk i verksamheten? 

10. Vad tänker du finns för skillnader mellan ert arbetssätt kring enspråkiga och flerspråkiga 

barn? 

11. Hur anpassar du undervisningen så att den hålls aktuell utefter samhällets integration? 

12. Hur främjar du kommunikationen mellan exempelvis ett enspråkigt barn och ett barn 

Med annat språkligt ursprung? 

13. Hur skulle ni dokumentera ert arbetssätt i arbetslaget gällande mötet med flerspråkiga 

barn? 

14. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2  

 
Missivbrev 
 
Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

 

Zainab Baalbaki och Michelle Bergvall genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar 

denna studie om att undersöka hur förskollärare samt förskolechefer möjliggör stöttning kring flerspråkiga 

barns modersmålsundervisning i förskolans verksamhet. 

 

Zainab Baalbaki och Michelle Bergvall genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Samtalar med studentforskarna i informella individuella intervjuer. 

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att all information som 

genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

 

Förskollärarens/Förskolechefens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________ 
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Datum 
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Förskollärarens/ Förskolechefens namn 
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