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Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barn och ele-

vers språkutveckling i förskolan och i förskoleklass. I studien har vi utgått från två frågeställ-

ningar som är följande; vilka strategier använder förskollärare för att utveckla språkutveckling 

hos flerspråkiga barn och elever? Vilken betydelse har miljön för flerspråkiga barn och elever 

och deras språkutveckling i förskola respektive förskoleklass?  

Kvalitativa intervjuer har använts, vilket innebär att åtta förskollärare intervjuats för att besvara 

frågeställningarna i studien. Ett sociokulturellt perspektiv genomsyrar studien. Resultatet visade 

på att de olika förskolorna och förskoleklasserna arbetade på olika sätt med flerspråkighet. En 

del arbetade medvetet med flerspråkighet medan andra arbetade mindre medvetet. Responden-

terna ansåg att det finns många faktorer som påverkar både förskollärarnas förmåga att arbeta 

medvetet med flerspråkighet och även de flerspråkiga barnens språkutveckling. Resultatet visar 

att de olika faktorerna som påverkar förskollärares förmåga till medvetet arbete är kopplade till 

vilka resurser som finns, hur miljön ser ut och vilket förhållningssätt förskolläraren har mot 

barnen. 
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1 Inledning 

I ett mångkulturellt samhälle blir det mer vanligt med barn som behärskar fler än ett språk. 

Det är då viktigt att kunskaperna om två- respektive flerspråkighet ökas (Arnqvist, 1993, s. 

151). 

Så som Arnqvist (1993) nämner i citatet ovan, är det viktigt att förskollärare vet hur flerspråkiga 

barn ska bemötas och att de får samma möjligheter att utvecklas som enspråkiga barn. Med en-

språkiga barn menas barn som talar ett språk och som har svenska som modersmål i Sverige. En 

definition av vad flerspråkighet innebär är att barnet måste vara uppvuxen i en familj där det talas 

två språk eller att barnet har någon kunskap i de två språken, beskriver Håkansson (2003). Arn-

qvist (1993) förklarar för att flerspråkiga barn ska ha möjlighet till att utvecklas är det viktigt att 

förskollärare stimulerar barnens språkutveckling. 

Intresset i studien har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn och ele-

vers språkutveckling i förskolan och i förskoleklass. Vårt engagemang för flerspråkighet hos barn 

har ökat under utbildningen och vår uppfattning är att det är ett uppmärksammat område i för-

skolan och i skolans värld idag. I den forskning och litteratur som studerats, finns det en delad 

mening om vad flerspråkighet innebär och att det både finns för- och nackdelar med att vara fler-

språkig. Vi är båda flerspråkiga vilket är ett annat skäl till varför vi känner att ämnet är intressant 

och nära oss själva, då vi har med oss en del egna personliga erfarenheter. Föreläsningarna som 

varit under utbildningen fick oss att reflektera över hur det var när vi var barn och skulle lära oss 

svenska. Minnena om hur det exakt gick till när vi lärde oss svenska är svaga men det har fått oss 

att bli mer nyfikna och vilja fördjupa oss i ämnet. Under utbildningens verksamhetsförlagda ut-

bildning och då vi arbetat med barn för övrigt har vi sett och stött på olika situationer där barn 

med ett annat modersmål än svenska varit inblandade. Vi har då kunnat identifiera oss själva i de 

olika situationerna som uppstått. Ett exempel är när ett barn med ett annat modersmål än svens-

ka skolades in i förskolan. Barnet var cirka tre år när han skolades in och varken han eller föräld-

rarna kunde tala svenska. Barnet var väldigt ledsen och ingen av personalen kunde kommunicera 

med honom. Den här situationen fick oss att vilja veta mer om hur det går till när vi lär oss språk. 

Dessa situationer har fått oss att reflektera och fundera, därför är det intressant att kunna få en 

fördjupad förståelse genom examensarbetet. Studien kan tillföra förskollärare att arbeta mer 

medvetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Studien kan även tillföra förskollärare att bland 
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annat anpassa miljön och sitt förhållningssätt för flerspråkiga barn. Därmed får förskollärare möj-

lighet till att ta del av andra förskollärares uppfattningar och vidga sina vyer genom studien. 

2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en redogörelse för det sociokulturella perspektivet som vi valt för att för-

stå barns språkutveckling. Därefter definieras flerspråkighet samt språkets innebörder utifrån oli-

ka forskningsresultat. Vidare beskrivs möjligheter och hinder för flerspråkiga barn samt hur fler-

språkiga barn kan utvecklas språkligt. Bakgrunden avslutas med en beskrivning av vilken effekt 

och betydelse miljön kan ha för flerspråkiga barn. 

2.1 Teoretisk anknytning 

Enligt Arnqvist (1993) utgår det sociokulturella perspektivet till stor del utifrån Vygotskys teori 

där omgivningen har stor betydelse på barnets lärande. Vidare beskriv att enligt Vygotsky utveck-

las människans tänkande med språket som verktyg.” Språket är också ett socialt fenomen som 

utvecklas för att människor skall kommunicera med varandra. Barnet går i sin utveckling från det 

sociala till det individuella” (Arnqvist, 1993, s. 36). Arnqvist beskriver vidare att vad Vygotsky 

menar är att språket utvecklas hos oss människor för att vi ska kunna kommunicera med var-

andra. Genom att kommunicera med andra människor utvecklas språket. Arnqvist menar att en-

ligt Vygotskys teori är språket socialt i början och senare utvecklas det till ett egocentriskt språk. 

När barnet vänder sig till andra människor kommer det sociala språket till uttryck, barnets hand-

lingar kan styras av språket. Även Säljö (2000) förklarar att språket utvecklas hos individen för att 

kunna kommunicera med andra människor. När barnet lär sig ett språk tar den hjälp av språkliga 

resurser för att kunna ta kontakt med omgivningen.  

Säljö (2000) beskriver att när ett barn lär sig ett nytt språk, lär den sig också att tänka inom ramen 

av den kultur och gemenskap språket kommer ifrån. Genom det verbala språket kan individen 

benämna föremål med ord istället för att till exempel peka med fingret för att visa. Med språket 

kan individen beskriva och förklara föremål som denne ser för sin omgivning. Alltså kan indivi-

den förklara detaljerat vad han eller hon tycker med hjälp av det verbala språket än om han eller 

hon skulle ha pekat med fingret på föremålet. Språket för människan är ett dynamiskt instrument 

och människan använder och anpassar det efter sina behov. ”En mycket viktig funktion hos 

språket är dessutom att det kan användas för att referera till en rad signifikanta föreetselser som 

inte har någon direkt fysisk existens men som ändå är centrala i mänsklig samvaro” (Säljö, 

2000,s.84). Han menar att de företeelser som inte syns eller kan tas i fysiskt kan vara demokrati, 



 

3 

 

kärlek eller ångest. Människan kan med hjälp av språket sätta ord och förklara vad den tänker och 

tycker. 

2.2 Definition av flerspråkighet  

Det finns olika uppfattningar om vad det innebär att vara flerspråkig. Efter en sammanställning 

av svensk forskning menar Håkansson (2003) att det innebär att barnen använder flera språk i 

vardagen. De olika uppfattningar om flerspråkighet som Håkansson nämner är att barnet måste 

vara uppvuxen i en familj där man talar två olika språk eller att barnet har någon kunskap i de två 

språken. Hon beskriver även att tvåspråkighetsforskare anser att en individ inte har fullständig 

behärskning av två språk bara för att individen använder språken i olika sammanhang. 

En annan som definierar flerspråkighet är Viberg (1987) och han anser att är andraspråksinlär-

ning är att lära sig ett nytt språk samtidigt som man kan det första språket ordentligt. Att kunna 

språket ordentligt innebär att individen kan de grundläggande strukturerna i det första språket. 

Det finns olika sorters lärande av ett nytt språk och det är informell inlärning och formell inlärning. 

Informell inlärning är när individen lär sig det nya språket på egen hand, utan någon undervisning. 

Formell inlärning innebär att individen lär sig språket med hjälp av undervisning enligt Viberg. Till 

skillnad från Viberg (1987) och Håkansson (2003) definierar Skuttnabb-Kangas (1981) flersprå-

kighet med fyra kriterier vilka är; ursprung, kompetens, funktion och attityder. Kriteriet ursprung är att 

ordet mor finns i uttrycket modersmål. Modersmålet behöver inte vara att mamman talar det 

språket utan det kan i stället vara en person som först kommunicerar språkligt regelbundet med 

barnet. Det Skuttnabb-Kangas menar är att det språk som barnet först talar är dess modersmål. 

Kompetens kriteriet är att barnet behärskar sitt modersmål främst även om barnet undervisas i ma-

joritetsspråket. Funktion kriteriet är att modersmålet är det språk barnet använder mest. Det kan 

ändå inte hålla måttet för det eftersom under vardagen kan man tala ett språk som inte är ens för-

sta språk. Kriteriet attityder är att barnet identifierar sig med sitt språk som denne talar. Skuttnabb-

Kangas nämner vidare att det är språket som ger barnet en identitet och som knyter det med den 

grupp som talar det språket. Hon menar att språket är ett verktyg som förmedlar de kulturella 

traditionerna som en grupp individer kan ha.     

Den definition av flerspråkighet som vi kommer att använda oss av i detta arbete är Håkanssons 

(2003) definition. Det innebär att flerspråkighet är att flera språk används i olika sammanhang. 

Barnet ska vara uppvuxet med något av de språken för att det ska kallas flerspråkig. 

 



 

4 

 

2.3 Språket 

Först när man inser hur djupt språk och identitet hör samman kan man förstå flerspråkighe-

tens väsen. Identitet handlar om vem jag är och vilka jag hör ihop med – och hur andra be-

möter mig (Ladberg, 2000, s.115).  

Det Ladberg (2000) menar är att enspråkiga människor har svårt att förstå att språk och identitet 

kan höra ihop eftersom de själva inte har upplevt känslan av att tala ytterligare ett språk. Språket 

utvecklas i stora drag likadant hos ett flerspråkigt barn som hos ett enspråkigt barn skriver Arn-

qvist (1993). Det finns två olika sätt för ett barn att bli tvåspråkig och det är simultan tvåspråkig-

het och successiv tvåspråkighet. Simultan tvåspråkighet är att ett barn lär sig två olika språk sam-

tidigt och successiv tvåspråkighet innebär att barnet lär sig ett språk först och därefter det andra 

språket. När barnet är simultan tvåspråkig, behärskar han eller hon inte alla språkområden lika-

dant. Barnet kan fler termer i sitt modersmål än i det andra språket som denne talar (a.a).  

Ett flerspråkigt barn kan ha ett mindre aktivt ordförråd än ett passivt ordförråd förklarar Svens-

son (1998) och Ladberg (2000) håller med detta. Svensson (1998) skriver att det kan vara så att 

det aktiva ordförrådet är större än det passiva ordförrådet. I de fallen kan det medföra att barnet 

kan tala ytligt men att den inte förstår alla ord som han eller hon använder. Det kan vara svårt att 

läsa av ett om barnet förstår orden som han eller hon använder då barn kan vara skickliga på att 

dölja sina okunskaper i språk. Ett passivt ordförråd innebär att barnet kan och förstår ord på ett 

språk men att han eller hon inte talar det språket. När barn använder ord på ett språk och förstår 

det så har det ett aktivt ordförråd. I det första språket som barnet lär sig kan barnet ha ett större 

passivt ordförråd. Det aktiva och passiva ordförrådet hos det flerspråkiga barnet kan bli identiska 

och då använder barnet de ord som han eller hon kan och förstår på de olika språken.  

Arnqvist (1993) nämner att utvecklingsmönstret hos de två olika språken som barnet talar är lika-

dant men utvecklas i olika takter. Det språk som vanligtvis utvecklas normalt är modersmålet och 

det andra språket utvecklas lite långsammare. Även Håkansson (2003) redogör för hur språket 

utvecklas hos ett flerspråkigt barn, då det andra språket utvecklas delvis likadant som modersmå-

let. När ett barn lär sig sitt första språk, utvecklas de intellektuella funktionerna barnet har och 

språket. När barnet ska lära sig ytterligare ett språk, har det redan ett språk sen innan och barnet 

har utvecklats en bit på det intellektuella. Håkansson nämner exempel på hur barn lär sig sitt för-

sta respektive andra språk på olika sätt. Detta innebär att barnet inte gör de misstag han eller hon 

har gjort i det första språket vid inlärningen av det nya språket. Arnqvist (1993) förklarar att ett 

simultan tvåspråkigt barn lär sig med tiden att skilja på de två olika språken. Barnet kan till en 

början förväxla de olika språken eller tala bara ett av språken, men så småningom lär sig barnet 
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att skilja dem åt. Barnet blir också medveten om de två olika språken då ordförrådet ökar och 

barnet lär sig att skilja på vem han eller hon kan tala de olika språken med.  

Ladberg (2000) anser att en fördom som kan existera är att språket kan hindra en individ från att 

lära sig det andra språket. Detta är bara en myt enligt Ladberg, som inte stämmer och det har 

konstaterats att det inte gör det. Anledningen till att barn har det svårt med sitt andra språk är för 

att förutsättningarna för det språket är dåliga. Antalet språk som en individ talar är ingen orsak till 

språkproblem. Kapaciteten för en människa att lära sig olika språk är väldigt stort. Att lära sig ett 

nytt språk hindrar inte barnet från att utveckla sitt modersmål. Ett barn som undervisas i sitt mo-

dersmål lär sig inte mindre svenska och enspråkiga barn lär sig inte sämre språk för att de umgås 

med flerspråkiga barn,(a. a).   

Ett exempel som Axelsson, Rosander och Sellgren (2005) beskriver är att flerspråkiga barn i Sve-

rige kan börja förskolan vid ett års ålder och ser man det från ett sociokulturellt perspektiv har 

barnet då levt i en hemmiljö och omvärld med ett språk. När barnet börjar förskolan, börjar han 

eller hon använda och utveckla det nya språket innan barnets första språk är fullt utvecklat. Ett 

barns första språkutveckling sker mellan 18 och 36 månader och ett flerspråkigt barn som har 

börjat förskolan vid cirka ett års ålder har då börjat möta ytterligare ett språk. Den språksocialisa-

tion som barnet möter i förskolan och i hemmet, är källan för barnets kunskaps- och språkut-

veckling. Under vardagen deltar barnet i olika aktiviteter och detta utgör barnets språkliga erfa-

renheter enligt Axelsson et al. (2005). En viktig faktor som påverkar språkinlärningen enligt Hå-

kansson (2003) är åldern, ju yngre barnet är desto lättare är det för barnet att lära sig ett nytt 

språk. Även Ladberg (2000) nämner att det är lättare för ett barn att lära sig ett nytt språk jämfört 

med en vuxen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.4 Möjligheter och hinder för flerspråkiga barn 

Jensen (refererad i Arnberg, 1988) har i sin litteratur genomgång funnit att det kan finnas negativa 

effekter på majoritetsspråket när ett barn har ett annat modersmål. De negativa effekterna kan 

vara att barnet har ett mindre aktivt och passivt ordförråd, förvirrat eller också blandat ordförråd 

samt felanvändning av olika uttryck. Jensen förklarar att flerspråkigheten inte är en svårighet utan 

den kan ha en positiv effekt på språkutvecklingen.  

Arnqvist (1993) beskriver att resultatet av flerspråkigheten inte har visat sig vara sämre när det 

gäller språkets komplexitet. Det som kan hända när barnet hamnar mellan två språk är att de får 

mindre kontakt med båda språken och det tar längre tid för dessa barn att uppnå samma språkni-

vå som enspråkiga barn. Flerspråkiga barn kommer att så småningom hinna ifatt enspråkiga barn 
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när det gäller språkutvecklingen . Denna utveckling sker då de flerspråkiga barnen oftare kommer 

i kontakt med majoritetsspråket, i detta fall svenska beskriver Arnqvist. Även Ladberg (2000) hål-

ler med Arnqvist om att det inte alltid är fördelaktigt att vara flerspråkig. Ladberg menar att fler-

språkiga barn har dubbelt så mycket att arbeta med jämfört med enspråkiga barn eftersom de har 

både modersmålet samt majoritetsspråket att lära in samtidigt. För dessa barn går det inte så fort 

att lära sig det nya språket på djupet som många människor antar. Det tar mycket längre tid att 

komma ifatt de enspråkiga barnen, det handlar inte om ett eller ett par år utan det kan ta längre 

tid. Det är ett påfrestande arbete för de flerspråkiga barnen att lära sig språken. (a. a). 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig 

svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att 

barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket 

och sitt modersmål (skolverket, 2010, s. 9). 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) beskrivs att förskolan har i uppdrag, att anpassa verksamhe-

ten efter varje barns specifika behov, att de flerspråkiga barnen behöver uppmuntras och stärkas i 

sin identitetsroll och detta med hjälp av förskollärare. De flerspråkiga barnen behöver mer stimu-

lans i utvecklingen av modersmålet och i majoritetsspråket. 

Axelsson et al (2005) redogör om en studie som utfördes i Stockholm på olika förskolor om fler-

språkiga barns svenska språk och svenska litteracitet. Litteracitet är en beteckning av aktiviteter 

som är kopplade till läsning och skrivning. Studien i Stockholm visade att på det sättet som de 

flerspråkiga barnens svenska språk utvecklas, kommer det att ge dem en fördel för deras fortsatta 

språkutveckling i skolan. Arnberg (1988) beskriver en undersökning som gjordes i Kanada 1962 

där man fann att de flerspråkiga barnen i studien fick bättre resultat på verbala och icke verbala 

intelligens tester jämfört med de enspråkiga barnen i studien. Studierna har fått kritik för att 

många barn blev uteslutna från undersökningen då de inte ansågs vara tillräckligt flerspråkiga, då 

de inte fyllt kraven för forskarnas definition av vad flerspråkighet innebär. Det som har en stor 

betydelse för de olika effekterna vid studien är att barnen kom från olika sociala bakgrunder, (a. 

a.).  

Det som kan vara ett hinder för flerspråkiga barn enligt Ladberg (2000) är begränsad användning 

av ett språk och när man inte använder eller hör ord på det språket, blir det svårt att lära sig det. 

Att vara flerspråkig innebär inte bara att du kan flera språk utan det ger också sociala och kultu-

rella konsekvenser enligt Baker (1996). Det finns stora möjligheter för flerspråkiga barn då fler-

språkigheten kan medföra en fördel där barnet kan kommunicera med grupper från olika länder 

där deras modersmål talas. Baker(1996) beskriver att de flerspråkiga barnen kan kommunicera 
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verbalt med individer i det landet barnet befinner sig samt med individer som talar på barnets 

modersmål. Ett enspråkigt barn kan inte kommunicera med andra grupper på samma sätt som ett 

flerspråkigt barn. Baker menar att ett enspråkigt barn kan kommunicera med andra människor 

men när de ska skapa relationer med människor från andra länder kan språket innebära ett hin-

der. Det flerspråkiga barnet har det lättare än enspråkiga barn när denne åker till ett annat land 

och kan det språket. Baker nämner vidare att en annan stor fördel som ett flerspråkigt barn har är 

att han eller hon kommer från olika kulturer. För varje språk som barnet kan följer det med 

mycket annat till exempel ordspråk, berättelser och olika sätt att konversera. Inom forskningen 

har det påvisats att flerspråkiga barn kan ha ett försprång när det gäller tänkandet, de har en flex-

iblare tankegång eftersom de måste kunna växla mellan de olika språk som de har kunskap i sam-

tidigt, (a .a.). 

Flerspråkiga barn som kommer från samhällen där de inte behandlas som en samtalspartner av 

vuxna, kan ha en annan syn på skolans sätt att vara i förhållande till den egna kulturen. För att 

barnen ska kunna vara framgångsrika i skolan, sätter en familj som behandlar sitt barn som en 

samtalspartner en grund genom att fråga ut barnet. Förutom detta sätter en sådan familj en grund 

genom utveckling och utvidgning av barnets yttranden och förmåga att tala om det som är främ-

mande. Just det här är nödvändigt för att barnet ska kunna klara av skolan (Axelsson, 1999). 

Obondo i Axelsson (1999) skriver att i kulturer där barn inte deltar i likvärdiga samtal med den 

vuxne, får barnet inte ett sammanhangs uppfattning och blir inte kontextberoende direkt, utan 

det kommer senare. Med detta menar hon för att ett tvåspråkigt barn ska kunna klara sig i skolan 

behöver barnet både tillägna sig kontextberoende färdigheter samtidigt som denne lär sig ett nytt 

språk. Det tar mellan fem till tio år för flerspråkiga barn att komma ifatt sina kamrater. I sådana 

situationer är det viktigt att lärare hittar olika sätt att påskynda lärandet för dessa barn förklarar 

Obondo. Ladberg (2003) anser att det inte är språkliga aspekter som gör det svårt för ett flersprå-

kigt barn att lära sig ett andra eller tredje språk. Det är inte svårt att tala flera språk eller att det 

blir för mycket med ett visst språk. Problemet ligger i allt annat som händer omkring barnet. Att 

ett barn inte tillägnar sig eller talar sitt modersmål kan vara på grund av att barnet inte får tillräck-

ligt med tillfällen att tala sitt modersmål och språket kanske inte känns tillräckligt viktigt för bar-

net, argumenterar Ladberg. På liknande sätt förklarar Blackledge och Creese (2010) att det blivit 

en stor förlust när det gäller barnens språkkunskaper. Detta för att barnen inte får tillräckligt med 

tillfällen att använda sitt modersmål och inte får möjligheter att lära sig läsa och skriva på sitt 

språk. Andra orsaker till att ett barn slutar prata sitt modersmål kan vara enligt Ladberg (2003) 

samt Blackledge och Creeser (2010) att barnet mött negativa reaktioner då barnet pratat på sitt 
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modersmål. Ladberg (2003) nämner vidare att fler förhållanden som kan spela roll kan också vara 

att barnet är blockerat av sorg, känner sig osäker, barnet kan ha emotionella konflikter eller att 

barnet har lärt sig att man inte bör tala det språket, utan hålla sig till ett annat språk. 

2.5 Stimulera språkutveckling hos flerspråkiga barn 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Försko-

lan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till 

vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2010, s. 9). 

Som citatet ovan uttrycker är det viktigt att ta vara på modersmålet då det är mycket enklare att ta 

till sig ett nytt språk. Förskollärarens roll är att stimulera och uppmuntra flerspråkiga barn både i 

modersmålet och i det svenska språket. 

Framgångsrika människor med en annan etnisk bakgrund är öppna till att ta till sig av det nya 

levnadsmönstret och kulturen i Sverige. Det innebär att när de får ny kunskap i det nya samhället 

gör de sig inte av med den gamla. Snarare lägger de till den nya kunskapen på deras tidigare kun-

skaper, vilket gör att de får dubbelt så mycket än vad de hade innan, menar Axelsson (1999). Ax-

elsson (1999) anser liknande det Svensson (1998) beskriver om att en bra förebild för flerspråkiga 

barn, ska uppmuntra dem till att starkt hålla kvar den egna kulturen, samtidigt som dessa barn blir 

en del av det samhället de befinner sig i. Svensson (1998) skriver för att ett barn ska vara flersprå-

kig är det viktigt att prata på modersmålet så ofta som det går. Vidare förklarar Svensson hur vik-

tigt det är med familjemedlemmar när det gäller språkutvecklingen i modersmålet. Barnet behö-

ver alltså utveckla modersmålet på ett roligt och lekfullt sätt. Hon menar att det som görs för att 

stimulera enspråkiga barns språkutveckling kan även göras med flerspråkiga barn på de språk 

barnet kan. Olika saker som kan göras med flerspråkiga barn för att utveckla språken är att prata 

och diskutera med barnet, prata med barnet på den nivå han eller hon befinner sig i samt läsa sa-

gor. Annat som kan vara stimulerande för språken är att som lärare visa intresse för barnets mo-

dersmål och sjunga med barnet, både på barnets modersmål och på majoritetsspråket, (a. a.). 

Även Ladberg (2003) håller med om att det är viktigt att omgivningen uppmuntrar det flerspråki-

ga barnet till att behålla sitt modersmål och att det inte ska ses som besvärligt att kunna flera 

språk, vilket ofta påpekas.  

Enligt Calderon (2004) ger språket ett starkt självförtroende och fler utvecklingsmöjligheter. 

Språket är en viktig del av människan för att vi ska kunna lära, tänka och uttrycka oss med det. 

För att kunna fungera i den kultur man lever i är det viktigt att kunna språket. Vidare förklarar 

Calderon att om man kan prata och förstå flera språk, har man tillgång till fler möjligheter. Som 
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förskollärare är det viktigt att uppmuntra alla barn att utveckla sitt modersmål oavsett vilket språk 

det är. Den bästa förutsättningen för att barnet ska utvecklas i det nya språket är när han eller 

hon har välutvecklade färdigheter i sitt första språk. Barn som uppmuntras och utvecklas i sitt 

modersmål blir trygga i sig själva och detta leder till att det nya språket utvecklas automatisk när 

de får lyssna, pröva och leka, (a. a.). Att få kommunikation mellan svenska barn och barn med 

annan kulturell, social eller etnisk bakgrund att fungera, är det lärarens främsta uppgift att stödja 

barnen i detta, förklarar Lorenz(2009) Detta innebär att det är bland annat lärarens uppgift att 

kommunikationen mellan två elever ska fungera. En stor del av lärarens yrkesroll är att kunna 

kommunicera på ett professionellt sätt. En annan viktig aspekt i lärarrollen är att få sina barn eller 

elever motiverade att lära sig mer, (a. a. ). 

2.6 Miljöns påverkan på flerspråkiga barns språkutveckling 

Svensson (1998) talar om miljöns påverkan på barns utveckling. Miljön kan påverka psykiskt, fy-

siskt och socialt, dessutom kan dessa även påverka ömsesidigt. Intresset barnet visar för miljön 

avgör hur mottagligt barnet är för den kunskap som ges. Annat som kan påverka barnet när det 

gäller mottaglighet för ny kunskap är vilken situation barnet befinner sig i. Alltså betyder det att 

om det är så att det ovannämnda påverkar barns utveckling går det inte alltid att utforma en miljö 

som är tillräckligt bra för alla barn. Vidare redogör Svensson för vad som behövs göras istället, 

vilket är att anpassa lärarens arbetssätt och utforma miljön efter varje barns specifika behov. När 

flerspråkiga barn byter språkmiljö, försvagas barnets språkförmåga på modersmålet fort om bar-

net inte får chansen till att träna språket. För att förbättra modersmålet i en situation då språkmil-

jön byts, ska modersmålet pratas hemma hela tiden, då chanserna till att språket förbättras ökar. 

Dock kommer barnets språkförmåga att vara sämre jämfört med barnen i sitt ursprungsland för 

att barnet inte har möjligheten att tala och höra sitt modersmål lika ofta som barnen i hemlandet. 

Det kan upplevas att det flerspråkiga barnet lärt sig det nya språket mycket snabbt under alldagli-

ga situationer, men egentligen kan barnet ha svårt att lösa svårare och mer komplicerade problem 

och sammanhang under ett visst skede, (a. a.). 
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3 Syfte med frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barn och elevers 

språkutveckling i förskolan och i förskoleklass.  

 

 Vilka strategier använder förskollärare för att utveckla språkutveckling hos flerspråkiga barn 

och elever?  

 Vilken betydelse har miljön för flerspråkiga barn och elever och deras språkutveckling i för-

skolan respektive förskoleklass? 
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4 Metod 

Metoden inleds med en beskrivning av metodval som använts i studien, vilket är en kvalitativ me-

tod. Sedan kommer en kort beskrivning om urvalet av respondenter. Därefter kommer det en 

beskrivning på hur intervjuerna gick till. I metoden förs resonemang kring de olika forsknings-

etiska aspekter som använts i studien. Vidare beskrivs studiens giltighet och trovärdighet och för 

att därefter avsluta med en analys. 

 

4.1 Metodval 

I undersökningen samlades data in via kvalitativa intervjuer eftersom det var relevant för studien 

då förskollärarnas uppfattningar var det som var i fokus. En kvalitativ metod är enligt Jacobsen 

(2002) samt Patel och Davidson (2003) när forskaren vill få fram hur en individ uppfattar en gi-

ven situation eller ett fenomen. Metoden ger en nyanserad och unik information från varje en-

skild individ som intervjuas. Till skillnad från kvantitativ metod är inte kvalitativ metod låst vid 

vissa svar utan det finns en större öppenhet och utrymme för oförutsedda svar. De uppfattningar 

som respondenterna delger vid intervjuerna är riktiga eftersom det är deras tankar och uppfatt-

ningar vid det tillfället enligt Jacobsen (2002). En semistrukturerad intervju användes i studien 

som enligt Bryman (2002) är när intervjuaren utgår från en intervjuguide med ett antal frågor till-

hands. Frågorna vid intervjun är allmänt formulerade och ordningsföljden på frågorna kan varie-

ra. Under intervjun kan intervjuaren ställa följdfrågor där det behövs. Denna metod valdes efter-

som fördelen med en semistrukturerad intervju är att intervjun har en struktur med möjlighet att 

utveckla ytterligare följdfrågor som överensstämmer med det Bryman beskriver.  

4.2 Urval   

I studien har bekvämlighetsurval använts som enligt Bryman (2002) är ett urval bestående av in-

divider som är tillgängliga. Vi har dock sökt efter tillgängliga personer på förskolor och skolor där 

det finns flerspråkiga barn. Intervjuerna har gjorts vid två förskolor och fyra förskoleklasser i två 

olika kommuner i Sverige varav en medelstor och en liten kommun. Respondenterna intervjuades 

på deras förskolor respektive skolor. Sammanlagt har åtta förskollärare intervjuats samt en pilot-

intervju genomförts med en förskollärare. Jacobsen (2002) skriver att antalet respondenter är oli-

ka beroende på hur relativ informationen från intervjupersonerna är, därför är det betydelsefullt 

vem eller vad man undersöker. Medan Larsson (1986) nämner att det finns två aspekter som spe-

lar in på hur många personer som ska intervjuas. Det ena är när man ska analysera insamlat data-

material från intervjuerna och det andra är att få så många uppfattningar som möjligt till studien, 
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ju fler respondenter desto fler uppfattningar. Det kan enligt Larsson vara väldigt tidskrävande att 

analysera semi-strukturerade intervjuer om man har för många respondenter och då finns det en 

risk att analysen av intervjuerna blir ytliga på grund av tidsbrist. Poängen med intervjuerna för-

svinner när analysen blir ytlig. Meningen med en kvalitativ intervju är att man ska finna något nytt 

och okänt. När urvalet av respondenter begränsas, görs en djupare granskning, (a. a.).  

4.3 Genomförande 

Bryman (2002) beskriver två tillvägagångssätt när det gäller hur man delar med sig information 

angående studiens syfte till respondenten, det ena är skriftlig och det andra är muntligt. Vidare 

förklarar han att när man ringer respondenten för att fråga om en intervju, kan man förklara stu-

diens syfte muntligt. Studiens syfte delgavs till våra respondenter muntligt då vi ville samtala med 

respondenterna personligt ifall de hade några frågor och funderingar angående intervjun. Några 

veckor innan intervjutillfället ringde vi och frågade om att få intervjua förskollärare på de utvalda 

förskoleklasserna och förskolorna. Det bestämdes att frågorna inte skulle delges innan intervjun 

trots att samtliga deltagare ville ta del av frågorna i förhand. Enligt Patel och Davidson (2003) kan 

respondenterna ändra uppfattningar angående frågeställningarna intervjuaren ställer ifall respon-

denten kommer i kontakt med samma frågor flera gånger. Av den anledningen som Patel och 

Davidson beskriver, genomfördes intervjuerna utan att respondenterna fick ta del av frågorna 

innan intervjutillfället. Istället förklarades studiens syfte för förskollärarna och att det var oförut-

sedda svar som vi var intresserad av. 

Ett bra sätt att förbereda för en intervju är enligt Patel och Davidson (2003) att göra en pilotin-

tervju med någon annan utöver de valda respondenterna.  Pilotintervju ger möjlighet att ändra på 

till exempel frågor eller antalet frågor. På grund av tidsmässiga skäl utfördes endast en pilotinter-

vju med en förskollärare innan de andra utvalda förskollärarna intervjuades. Efter pilotintervjun 

reflekterades det över vad som var bra och det som behövdes förbättras för att få ut så mycket 

som möjligt från de andra intervjuerna. Det som vi reflekterade över att ändra på var hur förskol-

lärarna skulle intervjuas, till exempel hur frågorna skulle ställas, om vi skulle nicka och lyssna mer. 

Ett annat sätt att förbereda sig inför en intervju som Patel och Davidson anser är att studera tidi-

gare forskning inom det valda området, vilket vi också har gjort under studiens gång. Intervjuerna 

delades mellan oss så att vi intervjuade fyra förskollärare var. Anledningen till att intervjuerna 

genomfördes med en intervjuare vid varje intervjutillfälle var på grund av att respondenten inte 

ska känna sig pressad och vara avslappnad. Intervjuerna genomfördes i rum där det var en lugn 

och avslappnad miljö. Rummen bestämdes på plats och det förklarades för respondenterna innan 

att intervjun skulle genomföras i ett bekvämt rum. Anledningen till det var att det skulle bli så 
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avslappnat som möjligt och att det skulle vara en naturlig situation. Enligt Brinkman och Kvale 

(2009) är det viktigt att intervjuaren skapar en skön, avslappnad och trygg miljö för att respon-

denten ska känna sig fri och säker. De första minuterna under intervjun är viktiga för det är då 

respondenten får en uppfattning om hon eller han kan slappna av eller inte. Det är bra att inleda 

intervjun med att berätta syftet med intervjun och om man får spela in intervjun. Vidare under 

intervjuprocessen producerar intervjuaren och intervjupersonen kunskap genom sin relation, (a. 

a.).  

Intervjuerna dokumenterades genom röstinspelning på mobiltelefoner. Intervjuerna komplettera-

des med några anteckningar av det som respondenterna sade under intervjun för att förebygga 

eventuella tekniska problem. Dokumentationen skedde genom röstinspelning för att få ögonkon-

takt med respondenterna och för att kunna föra ett samtal med dem. Jacobsen (2002) argumente-

rar för att det är problematiskt att anteckna under tiden man intervjuar. Han menar på att ett bra 

samtal kräver att man har ögonkontakt med respondenten. Problemet kan lösas genom att man 

använder till exempel en bandspelare eller en diktafon för att spela in intervjun. Det som sägs 

under intervjun dokumenteras ordagrant, vilket gör att risken för misstolkning reduceras beskri-

ver Jacobsen. Han menar också att ett bra skäl till anteckna under intervjun är för att det kan ge 

en positiv effekt gentemot respondenten om att det han eller hon säger är intressant. Därför an-

vändes röstinspelning under intervjuerna då vi emellanåt antecknade det som vi fann intressant. 

Detta menar Jacobsen kan leda till att intervjupersonen blir motiverad till att dela med sig mer av 

sina uppfattningar. 

Alla intervjuer transkriberades direkt efteråt av den anledningen att allt som framförts i intervjun 

finns kvar i minnet. Det är då lättare att förstå vad som menades i intervjun, jämfört med om det 

skulle ha passerat en längre tid, då det möjligen inte är lika självklart vad som menas med de olika 

yttrandena som framförts under intervjuerna. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att intervjuaren 

transkriberar helst direkt efter intervjutillfället för att minska risken för tolknings fel. Vid tran-

skriberingarna av intervjuerna valde vi att transkribera de fyra intervjuerna som var och en av oss 

hade utfört. Orsaken till detta var för att det bedömdes vara effektivast att dela på arbetsmödan 

mellan sig i stället för att sitta tillsammans och transkribera. Efter transkriberingen läste båda två 

igenom alla intervjuer för att få en fördjupad inblick i alla förskollärares yttranden. 
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4.4 Forskningsetiska aspekter 

Brinkmann och Kvale (2009) tar upp de etiska riktlinjer som används inom forskningen. De etis-

ka riktlinjerna är; informerat samtycke och konfidentialitet. När man informerar respondenterna om 

studiens syfte, risker och fördelar med att respondenten deltar i studien är det informerat samtycke. 

Med informerat samtycke menas också att intervjuaren kan dra sig ur undersökningen när som helst 

och att intervjupersonen ska delge information om vem som har tillgång till datainsamlingen. När 

det gäller det informerade samtycket informerades förskollärarna som deltog i studien. De fick in-

formation om hur datainsamlingen kommer att användas i vår studie och om vad som händer 

med datainsamlingen efter studien. Samtliga respondenter i vår studie samtyckte att bli intervjua-

de. Vidare beskriver Brinkman och Kvale (2009) att konfidentialitet innebär att den insamlade datan 

inte avslöjar vilka respondenterna är. Om den information som kommer att publiceras, avslöjar 

deltagarna måste respondenterna ge sitt samtycke. Respondenterna fick ta del av information 

bland annat om att namnen ska kodas för att alla som deltar i studien får konfidentialitet. Respon-

denten ska inte på något sätt kunna ta skada av studien och som intervjuare är man skyldig att 

överväga om det finns potentiella konsekvenser som kan uppstå i samband med studien, (a. a.). 

Bryman (2009) beskriver om samtyyckeskravet och nyttjandekravet. När respondenterna ger sitt till-

stånd att bli intervjuade efter att ha fått information om studiens syfte är det samtyckeskravet. Nytt-

jandelkravet går ut på att all insamlat datamaterial används endast till studien och inte i något annat 

syfte. De inspelade intervjuerna kommer endast att användas till examensarbetet och inte i något 

annat syfte, vilket förklarades för respondenterna innan intervjuerna. 

4.5 Giltighet och trovärdighet 

”I det kvalitativa fallet är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebör-

den av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur.” (Patel & Davidson, 2003. s. 102-

103). Det som Patel och Davidson menar är att giltighet i kvalitativa studier är att få förståelse för 

olika uppfattningar från respondenterna. I studien valdes av den anledningen en kvalitativ metod 

för att få respondenternas uppfattningar.  

Larsson (1986) nämner att som forskare tolkar man innebörden av respondenternas uttalanden 

och för att forskarens tolkning ska vara rimlig kan man be någon oberoende läsa och kontrollera 

igenom intervjusvaren. Under studiens gång hade vi stöd från en oberoende person som godkän-

de intervjuguiden innan intervjutillfället, vilket i det här fallet var vår handledare. Trovärdighet 

innebär hur tillförlitlig de data man samlar in är. Trovärdigheten beskriver Patel och Davidson 

(2003) på så sätt att om man gör som i en kvantitativ studie och ställer samma fråga till samma 
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individ flera gånger, blir trovärdigheten låg. Det beror på att vederbörande möjligtvis kan ändra 

uppfattningar angående ämnet efter att en tid har passerat, därmed svarar individen på olika sätt 

under de olika tillfällena. Detta betyder inte att det alltid är låg trovärdighet då situationen är som 

beskrivits ovan. Så som Patel och Davidson resonerar kring trovärdigheten av respondenterna, 

bestämdes det att respondenterna inte fick ta del av intervjufrågorna i förväg. En annan aspekt 

som beskrivs, är att trovärdigheten kan avgöras under den unika intervju situationen. Det är vik-

tigt att intervjuaren lyckas fånga de uppfattningar vederbörande erhåller under den unika situatio-

nen. Majoriteten av respondenterna undrade om de hade möjlighet till att lägga till mer i sina svar 

i efterhand. Detta önskemål hade de på grund av att en del ansåg att de inte hade svarat tillräckligt 

bra vid det tillfället. Önskemålet avböjdes vänligt eftersom det i så fall inte blir den unika situa-

tionens uppfattningar som Patel och Davidson (2003) benämner. 

4.6 Analys 

Den fenomenografiska ansatsen användes vid analysen. Enligt Larsson (1986) är fenomenogra-

fisk forskning att beskriva hur fenomen uppfattas av olika individer. Vi ansåg att den fenomeno-

grafiska ansatsen passade studien för studiens syfte var inte att få förklaringar utan att söka efter 

innebörder av olika uppfattningar av fenomen. Eftersom intresset var att undersöka förskollära-

res uppfattningar om flerspråkiga barn och elevers språkutveckling ansåg vi att den fenomenogra-

fiska ansatsen var mest givande. Larsson påpekar att syftet inte är att vara ute efter hur något 

egentligen är, utan att veta hur något framstår för de individer som deltar i studien. Med den här 

analysmetoden vill vi gestalta de olika uppfattningar vi fått vid undersökningen för att beskriva 

förskollärarnas olika uppfattningar. 

När datainsamlingen analyserades skrevs intervjuerna ut så att det gick att läsa dem. För att kunna 

göra en analys av datainsamlingen är det enklare att skriva ut det än att lyssna på ljudinspelningen 

enligt Larsson (1986). När forskare analyserar arbetet ska denne ge den tid analysen tar och verk-

ligen fördjupa sig i arbetet. Risken med att sitta med arbetet med stora tidskillnader kan göra att 

det blir besvärligare att fördjupa sig i arbetet. Direkt efter intervjuerna transkriberades de inter-

vjuer som var och en av oss hade genomfört för att det inte skulle gå för lång tid mellan intervju-

erna och transkriberingarna. Analysen av intervjuerna har skett genom att vi läst dem flera gånger 

för att inte gå miste om viktig information. Vi har båda läst samtliga intervjuer enskilt och till-

sammans flera gånger för att kunna delge våra tolkningar av intervjusvaren. Det är viktigt att läsa 

och reflektera flera gånger för att gestalta variationen i de olika uppfattningar som respondenter-

na har (Larsson, 1986). Han förklarar att det är viktigt att forskaren är kritisk vid analysen och att 

denne inte nöjer sig med det första resultatet utan att han eller hon fortsätter att fördjupa sig i 
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materialet.  Kärnan i analysen är att hitta mönster och jämförelse mellan respondenternas upp-

fattningar kring fenomenet. Under analysprocessen har vi varit kritiska då vi läst och läst för att 

inte nöja oss med första bästa svar utan vi har valt våra citat noggrant. Analysmetoden av vår da-

tainsamling utfördes på liknande sätt som Larsson beskriver, att forskaren söker efter likheter och 

skillnader mellan respondenterna. Uppfattningarna gestaltar sig genom att hitta skillnader och 

likheter mellan de olika respondenterna. I analysen hittade vi både likheter och variationer i sva-

ren från våra respondenter, vilket var syftet med vår analysmetod. 

Trost (2010) redogör för vilka analysmetoder som finns att använda när bearbetning av datain-

samling ska ske. En metod han beskriver är att använda sig av överstrykningspennor i olika färger 

på utskrifterna av intervjuerna. Det här tillvägagångssättet gör det lättare att gå tillbaka och se 

mönster i datainsamlingen och se likheter samt olikheter. För att hitta kategorier användes pen-

nor med olika färger för att stryka under med. De olika färgerna på pennorna representerade de 

olika frågeställningarna i syftet. Efter att ha läst samtliga transkriberingarna valde vi att utgå från 

våra frågeställningar i studien. Vi bestämde oss för att använda två olika färger på pennorna och 

varje färg stod för en frågeställning. Vi letade tillsammans efter svar som passade till våra fråge-

ställningar och markerade det med de två färgerna. Frågeställningarna bröt vi ner i sex kategorier 

för att därefter söka efter likheter och skillnader i de färgmarkerade svaren. Efter att ha markerat 

de olika svaren valde vi ut de citat som stack ut lite och som vi ansåg var bra information. 
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5 Resultat 

I resultatdelen lyfts förskollärarnas utsagor som ligger till grund för och besvarar syftet med stu-

dien och det är att undersöka förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barn och elevers 

språkutveckling i förskolan och i förskoleklass. Frågeställningarna är; vilka strategier använder 

förskollärare för att utveckla språkutveckling hos flerspråkiga barn och elever samt vilken bety-

delse har miljön för flerspråkiga barn och elevers språkutveckling i förskolan respektive förskole-

klass. Enligt Jacobsen (2002) är kategorier ett sätt att visa skillnader och likheter i det insamlade 

datamaterialet. Syftet med kategorier är att inte behöva behandla den sammanlagda datamängden 

och att vi förhåller oss till ett fåtal kategorier. I analysen har det funnits mönster som har om-

vandlats till olika kategorier. Kategorierna är följande; modersmål som ursprung, språket som 

resurs, begreppsutveckling, förskollärarens bemötande, kommunikation och konkret material. 

Under varje kategori finnas det olika citat från intervjuerna. Talspråk undviks för att tydliggöra 

innehållet i transkriberingarna och för att göra det lättläst för läsarna. Förskollärarna har kodats 

med bokstäverna A till H för att det ska vara möjligt att urskilja dem. Studien utgår från det so-

ciokulturella perspektivet där miljö och språk har stor betydelse för lärandet, det är också de 

aspekter som varit i fokus. I resultatet redovisas det inte om det är en eller flera förskollärare som 

beskriver sina uppfattningar utan intresset har varit innebörden av fenomenet som Larsson 

(1986) beskriver. Jacobsen (2002) förklarar att i en analys där det är flera personer inblandade och 

man är ute efter hur personerna uppfattar ett fenomen är fokusen på antalet personer nedtonat.  

5.1 Vilka strategier använder förskollärare för att utveckla språkutveck-

ling hos flerspråkiga barn? 

Förskollärarna använder sig av olika tillvägagångssätt för att utveckla de flerspråkiga barnen och 

elevers svenska språk. De lyfter fram vilken betydelse barnens modersmål har och att uppmunt-

ran är en viktig uppgift förskolläraren har. Det finns olika sätt att förstärka språket bland annat 

teckenkommunikation och sånger förklarar förskollärarna. 

5.1.1 Modersmål som ursprung 

En sak som vi har gjort ända från början, det är när vi ropar upp på morgonen, så har barnen 

fått svara på sitt språk eller säga något ord på sitt språk. Och då har de andra barnen fått lära 

sig också. (D) 

Förskollärarna uppmuntrar barnen att ta vara på modersmålet. Detta görs som nämnts i citatet 

ovan, bland annat på morgonsamlingarna när man hälsar med att säga god morgon på de olika 

språk som finns i gruppen. Förskollärarna har lärt sig vissa ord på barnens modersmål för att få 

kontakt med de barnen som inte kan det svenska språket så mycket och för att barnen bland an-
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nat ska känna sig trygga. Förskollärarna tar till vara på de olika språk som finns i gruppen för att 

de anser att det berikar även de andra barnen.  

Jag tycker det är viktigt att de blir stolta över sitt ursprung, det är viktigt och likadant att de 

har ett annat språk att man gör det till något positivt. Man kan säga; det här är inte klokt, du 

är ju så duktig på svenska nu och sen kan du arabiska också, du kan ju två språk[…]. (E) 

 

Förskollärarna beskriver att som förskollärare är det viktigt att lyfta och påvisa att barnet kan tala 

flera språk och att modersmålet är viktigt för att förstärka barnets identitet. Uppmuntran och 

uppmärksamhet gentemot flerspråkiga barn är en viktig del i barns språkutveckling, menar för-

skollärarna 

5.1.2 Språket som resurs  

Och sen vet man att de som har ett bra modersmål och som har lärt sig svenska när de varit 

små, de har det lättare för att lära sig andra språk senare. (F) 

Förskolläraren menar att de barn som har ett bra modersmål i grunden, och det svenska språket 

som de lär sig i yngre åldrar, får det lättare att lära sig ett tredje språk. Förskollärarna trycker på 

att det är viktigt att modersmålet är bra utvecklat och nyanserat eftersom det gynnar det andra 

språket som ska läras. Förskollärarna anser att det är viktigt med modersmålet för att kunna 

sammankoppla ord på det nya språket med det ord som redan finns i modersmålet.  

De har det väldigt förspänt, de kan få ett språk gratis som inte vi har och det gäller att ta till 

vara på, för att dels att de kan sitt eget språk, sen så lär de sig svenskan mycket bättre och sen 

vet man aldrig vad de vill arbeta med när de blir stora. (G) 

Flerspråkiga barn har stor möjlighet vad det gäller språket och det är att de har tillgång till ett gra-

tis språk, enligt förskollärarna. De förklarar också att det är betydelsefullt att ta vara på det eller 

de språk som barnet har som modersmål, och att det bidrar till att de nya språken som barnet 

eventuellt kommer i kontakt med, blir lättare för barnet att ta till sig. En annan möjlighet som 

förskollärarna poängterar är att flerspråkiga barn i framtiden har större möjligheter till att arbeta 

inom globala verksamheter. 

Man kan också visa andra att vi är olika. Vi har det här språket och ni har det där språket och 

vi kommer från olika ställen. Det tror jag ger respekt för olika kulturer. (C) 

Det är viktigt att barnen får ta del av varandras kulturer och språk därför att det berikar och gyn-

nar alla barn som är delaktiga, beskriver förskollärarna. En annan viktig aspekt som de tar upp är 

att då barnen tar del av varandras kulturer bidrar det till att barnen får respekt inför varandras 

olika förhållningssätt i samband med de olika kulturerna barnen har. Förskollärarna anser att det 
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inte är bra att vara låst till sin egen kultur och sitt eget språk, av den orsaken att det inte är ut-

vecklande, varken för barnet eller för omgivningen. 

5.1.3  Begreppsutveckling 

Att man måste vara medveten om att när man har dessa barn, att man kan använda mycket 

synonymer så att man berikar deras ordförråd. (A) 

Förskollärarna använder synonymer på ett medvetet sätt för att barnen ska utveckla ett nyanserat 

och rikt språk. Detta gör dem genom att visa bilder och föremål för att därefter benämna det 

med olika synonymer. Ett annat tillvägagångssätt förskollärarna använder sig utav för att utöka ett 

barns ordförråd är rim och ramsor samt språklekar där barnen lär sig på ett lekfullt sätt. 

Sen är det väldigt viktigt med sånger och ramsor och allt runt omkring, att det pratas mycket 

så att de utvecklas. (F) 

 

Förskollärarna påpekar att de använder sig av rim, ramsor och sång. De anser att det är ett bra 

sätt att utveckla de flerspråkiga barnens språk. Genom samtal med barnen och benämna det som 

finns runtomkring och det som händer, hör barnen orden ofta. När ett flerspråkigt barn säger ett 

ord på sitt modersmål, frågar förskolläraren föräldrarna om vad det ordet betyder på deras språk. 

Nästa gång barnet säger samma ord, säger förskolläraren ordet på både svenska och barnets mo-

dersmål för att barnet ska sammankoppla och få förståelse för vad ordet betyder, menar förskol-

lärarna. 

[…] tecken som stöd och åskådningsmaterialet, vi jobbar jätte mycket med åskådningsmate-

rialet, vi har det till sagor[…]. (H) 

Teckenkommunikation är en metod som förskollärarna använder sig utav för att stärka de fler-

språkiga barnens språkutveckling. Tillvägagångssättet underlättar lärandet då det går att benämna 

termen samtidigt som man tecknar till det. När förskollärarna tecknar samtidigt som de talar får 

barnen en visuell, auditiv samt en verbal upplevelse, vilket tydliggör det som sägs. Förskollärarna 

poängterar att de barn som de har teckenkommunicerat med, har lärt sig det svenska språket be-

tydligt lättare. Vidare berättar förskollärarna att de barn som har svårt att kommunicera verbalt i 

början, har kunnat kommunicera genom teckenspråk, därmed haft möjlighet att göra sig förståd-

da. Förskollärarna förklarar att de använder sig av åskådningsmaterial när de sjunger, läser, berät-

tar och samtalar med barnen. Med åskådningsmaterial menar förskollärarna att det är material 

som är kopplat till sången, ramsan eller boken. De kan till exempel ställa fram ett lamm när de 

sjunger bä bä vita lamm och detta gör de för att barnen ska kunna koppla lammet till sången. För-

skollärarna beskriver att det är ett bra stöd som stärker det verbala eftersom barnet både hör och 

ser med hjälp av ett föremål.  
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[… ] jag använder ganska mycket bilder och jag ritar mycket på tavlan, det kan vara en bilduppgift 

då jag brukar rita upp på tavlan. Att först gör man så här, så brukar jag rita upp på tavlan; en sax 

först och sedan ska man klippa ut, sedan ritar jag en penna eller en krita[…]. (E) 

Förskollärarna använder mycket bilder och ritar mycket på tavlan för att göra det tydligt för de 

flerspråkiga barnen. Då de inte förstår vad de ska göra, kan de titta på vad förskolläraren ritat på 

tavlan. Den här arbetsformen är bra enligt förskollärarna för att få de flerspråkiga barnen att vara 

delaktiga i verksamheten.  

Vi började med kroppsdelar, kroppen, vad de olika hette, vi började med tröja, byxa och 

strumpa. Vi började mycket runt honom själv och sedan utåt. (C) 

Ett tillvägagångssätt att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn är när barnet lär sig 

olika begrepp på svenska utifrån sig själv, kroppsligt och personligt för att sedan lära sig begrepp 

på omgivningen menar förskolläraren. Förskolläraren ger ett exempel för att tydliggöra sitt utta-

lande genom att berätta att man kan börja med att lära barnet kroppsdelar, för att sedan gå vidare 

till familjemedlemmar därefter föremål i ett hushåll och sedan fortsätter det stegvis för att utöka 

ordförrådet. 

5.2 Vilken betydelse har miljön för flerspråkiga barn och deras språkut-

veckling i förskolan respektive förskoleklass? 

Miljön innefattar förskollärare, barn och elever samt material förklarar förskollärarna och att allt 

som finns i miljön kan påverka barnen och eleverna både positivt och negativt i språkutveckling-

en. Förskollärarna förhållningssättförhållningssätt har en stor betydelse för barnens och elevernas 

språkutveckling.   

5.2.1 Förskollärarens bemötande        

De hinder som kan uppstå är när pedagogerna inte har förståelse för det här, hur viktigt det 

är. Hindren tycker jag handlar om förhållningssättet människorna som finns på plats på för-

skolan, det är de största hindren. (G) 

 

Citatet ovan benämner vilken betydelse förskollärarens förhållningsätt har, när det gäller flersprå-

kiga barns språkutveckling. Förskolläraren anser att ett stort hinder för språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn kan vara förskollärarens förhållningsätt. 

Som pedagog måste man också lyssna, vara nyfiken att lära sig, det underlättar också för bar-

nen, det handlar också om miljön och om förhållningssätt och trivsel, alltihopa. Om hur man 

bemöter, inte nyfiken utan intresserad. (G) 

 

Färskolläraren förklarar att ett sätt som påverkar språkinlärningen för barnen är förskollärarnas 

bemötande till flerspråkiga barnen. Det är viktigt som förskollärare att visa genuint intresse inför 
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andra kulturer och språk för att stärka barnens självkänsla. Förskollärarens bemötande avgör om 

det blir en trivsam miljö för alla barnen för att främja lärandet av språk, menar förskolläraren. 

5.2.2 Kommunikation  

Har du inget språk, det gäller även de svenska barnen, så slåss du för på något sätt måste du 

få kontakt. Där hjärnan tar slut tar nävarna vid, språk är ju det viktigaste. Men har du inget 

språk så är du ju rätt stympad för du kommer ju aldrig någonstans, språk och ord är ju makt. 

(A) 

 

En komplikation som kan uppstå med flerspråkiga barn när de är i förskolan och i förskoleklass, 

är att de kan komma i konflikter med andra barn. Förskolläraren menar att många konflikter upp-

står när de inte förstår innebörden av leken och har svårt att göra sig förstådda. De känner sig 

otillräckliga, vilket kan leda till att de som alternativ till språket tar till våld. Barnen tar till våld för 

att få uppmärksamhet och för att de inte vet hur de annars ska agera. Med våld menar förskollä-

rarna att de barnen blir aggressiva och börjar slåss för att kunna kommunicera med de övriga 

barnen. Obs menar inte förskollärarna att alla flerspråkiga barn slåss utan de menar att de har er-

farenheter av att några barn kan göra det för att få uppmärksamhet och för att kommunicera med 

sina kamrater. I en sådan situation är det viktigt att som förskollärare vara observant och bryta 

sådana mönster, enligt förskollärarna.  

Miljön är med och påverkar jättemycket i all utveckling tycker jag. Brukar säga att miljön är 

den tredje pedagogen[…]deras bästa miljö är att vara bland de svenska barnen så att de hör 

det svenska språket. (C) 

 

I citatet ovan benämns hur stor betydelse miljön har på lärandet. Sättet barn utvecklar sitt språk 

hänger mycket på hur miljön och omgivningen är, hur förskollärarna som befinner sig i den mil-

jön agerar och hur dynamiken i barngruppen är enligt respondenterna. Att flerspråkiga barnen är 

med och leker med de svenska barnen är viktigt för att de flerspråkiga barnen ska kunna utveck-

las. Barn lär av varandra och just därför är det positivt när flerspråkiga och svenska barn kommu-

nicerar och leker ofta menar förskollärarna.    

Det jag tycker är bra är när man har en grupp med barn som har flera olika modersmål. För 

att då är man tvungen att använda det gemensamma svenska språket, än att man har kanske 

fem- sex stycken som pratar till exempel kroatiska. Då blir det lätt att dem glider över till sitt 

modersmål istället, det föredrar jag att man har många olika språk istället och då har man 

svenskan som det gemensamma. (E) 

Det förskolläraren åsyftar här är att det är bra om det finns barn med olika modersmål i barn-

gruppen för att det leder till att barnen kommunicerar på svenska med de andra barnen istället för 

att prata sitt modersmål. Förskolläraren menar inte att hon är negativ att barnen talar sitt mo-
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dersmål utan det hon menar är att om det finns fem barn som talar kroatiska så kan det leda till 

att de kommunicerar med varandra på kroatiska istället. 

5.2.3 Konkret material 

[…] de miljöer där det inte finns mycket grejer eller om man inte har några planerade aktivi-

teter, där blir det torftigt. (G) 

Miljön kan vara ett hinder i barns språkutveckling i största allmänhet, men framförallt för fler-

språkiga barn. Förskolläraren förklarar vidare att materialet och verksamheten har stor inverkan 

på hur flerspråkiga barn utvecklar sitt språk. Finns det inte tillräckligt med konkret material, 

språksamlingar och språkmedvetna förskollärare, blir inte barnet tillräckligt stimulerat, anser för-

skolläraren. 

[…] det finns mycket bokstäver och siffror uppsatta och de kan gå och titta. Många gånger 

kan de titta på lådorna när de ska skriva namnen och sen skriver de av namnen som står på 

lådorna. Och så lär de sig den bilden och ljuda bokstäverna och att det finns spel är också en 

stor del. (D) 

 

Förskollärarna använder olika material, där siffror och bokstäver ska vara synligt och tillgängligt 

för att barnen ska bli lockade till att undersöka vad det är. De menar att man kan tydliggöra ge-

nom att barnen får använda sig av konkret material och att det finns tillgängligt för barnen i deras 

närhet. Bokstäverna och namnen på lådorna är ett bra verktyg speciellt för de flerspråkiga barnen 

eftersom de kan gå och visa eller titta, då de inte förstår eller tyda det verbalt.  

[…] det vi kan använda är till exempel flanosagor som vi använder till olika saker. Ett exem-

pel är vid maten, då man kan ha alla köksartiklar i en påse och fråga vad det är för något. (B) 

 

Förskolläraren använder både flanobilder och föremål för att tydliggöra vad olika saker heter. 

Barnen ser föremålet samtidigt som de hör vad det heter, vilket gör att de bättre kan samman-

koppla föremålet med ordet. 
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6 Diskussion 

Diskussionen börjar vi med att diskutera metoden där det som vi upplever har varit bra och det 

som har varit mindre bra lyfts fram. Sedan förs ett resonemang om resultatet i studien som sedan 

kopplas till tidigare forskning. Olika delar från bakgrundsdelen lyfts fram för att koppla resultatet 

från förskollärarna till teorin. I den här delen beskrivs egna erfarenheter och tankar som kommit 

upp under arbetets gång. Diskussionen avslutas med en sammanfattning och förslag på fortsatt 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes i studien på grund av att metoden ger en fördjupad inblick i re-

spondenternas uppfattningar, vilket är det vi strävat efter. I urvalet valdes åtta personer till inter-

vjuerna, vilket var lagom många. Till en början hade vi tänkt oss att intervjua fler personer men 

avråddes från det. Efter de åtta intervjuerna märktes det att om det skulle vara fler än åtta re-

spondenter skulle det vara tungt och tidskrävande att transkribera och analysera datainsamlingen. 

Att transkribera åtta intervjuer tog mer tid i anspråk än vad vi hade förväntat oss. Vi var ute efter 

att göra en fördjupad undersökning och som Larsson (1986) nämner blir analysen ytlig om det är 

många respondenter. Därför valdes ett begränsat antal respondenter, för att både tidsmässigt 

hinna med och för att få en fördjupad förståelse för ämnet.  

Under intervjuerna användes röstinspelning för att registrera intervjuerna, vilket vi i början var 

lite nervösa inför. Det fanns en osäkerhet på om inspelningsmetoden skulle fungera och om det 

skulle höras tydligt. För att vara på den säkra sidan, genomfördes en pilotintervju där inspelning-

en och intervjufrågorna testades för att därefter avgöra om det var ett bra sätt att gå till väga. Ef-

teråt märktes att inspelningen fungerade bra och att det var ett effektivt tillvägagångssätt att regi-

strera intervjuer på. En ytterligare datainsamling genom observationer skulle vara bra för att med 

egna ögon betrakta hur förskollärarna arbetar med de flerspråkiga barnen. Det hade varit intres-

sant att se hur deras metoder som de pratade om ser ut i praktiken. Orsaken till att observationer 

valdes bort var på grund av att denna metod inte besvarar studiens syfte då förskollärarnas upp-

fattningar är i fokus. 

6.2 Resultatdiskussion 

Under studiens gång har vi reflekterat mycket över våra egna erfarenheter, eftersom vi själva är 

flerspråkiga. Utifrån resultaten kan en slutsats om att dagens förskollärare visar en mer öppen 

attityd till flerspråkighet dras, jämfört med vad vi har erfarenhet av. Respondenter som varit med 

i studien har förespråkat att förskollärare hela tiden ska uppmuntra de flerspråkiga barnen till att 
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stärka sitt modersmål, vilket var något som vi inte hade förväntat oss. Vår förvåning över att för-

skollärarna var så positiva gentemot flerspråkighet, beror på att under tiden då vi gick i förskolan 

och skolan var synen på flerspråkighet helt annorlunda på våra skolor, jämfört med de skolor och 

förskolor vi utförde våra intervjuer på. Detta tror vi det kan bero på att lärarnas kunskaper om 

flerspråkiga barnen var mindre då. En del i att respondenterna var väldigt positiva i att stärka 

modersmålet, är på grund av att de anser att en bra grund i modersmålet gör det lättare för dessa 

barn att lära sig ett andra eller tredje språk. De kan sammankoppla exempelvis ett nytt ord på 

svenska med samma ord på modersmålet. Calderon (2004) argumenterar om att modersmålet 

stärks så utvecklas det nya språket som barnet lär sig med större fördel. Förstärkningen av mo-

dersmålet ger en stark självkänsla och detta leder till att det nya språket utvecklas automatiskt, 

menar han. 

Vi tycker att det är bra att det finns en uppmuntran för de flerspråkiga barnen att behålla och ut-

veckla sitt modersmål som även är ett strävansmål i läroplanen för förskolan. Det står i läropla-

nen som vi tidigare har nämnt att förskollärare bör ta vara på de modersmål som barnen erhåller. 

(Skolverket, 2010). Även Baker (1996) anser att det är viktigt att barnen stärks i sitt modersmål 

för att kunna lära sig fler språk samt att kunna använda språken när barnen till exempel åker till 

ett annat land. I resultatet visades sig liknande det vi beskrivit ovan, att det är en fördel att vara 

flerspråkig på grund av att det då bland annat finns större möjligheter till att få internationella ar-

beten enligt respondenterna. En annan aspekt som vi uppmärksammade under studien var att det 

fanns skillnader mellan verksamheterna, en del arbetade medvetet med språkutveckling och en 

del mindre medvetet. En del påstod att det inte finns tillräckligt med tid och resurser, vilket gör 

att förskollärarna känner sig begränsade. De vill göra mycket mer än vad de hinner med i dagslä-

get. De förskollärare som tycker att flerspråkighet är fördelaktigt, menar att dessa barns kulturer 

och språk blir en del av verksamheten och att de andra barnen får ta del av det, vilket medför att 

de enspråkiga barnen får en högre toleransnivå i framtiden. De enspråkiga barnen får se att det 

finns skillnader och likheter mellan dem själva och de flerspråkiga barnen. De får också ta del av 

de flerspråkiga barnens kultur och de har då möjlighet att lära sig av de andra barnens kulturer 

och språk. Genom detta kan man hoppas att andra etniska kulturer inte är främmande för dem i 

framtiden när de träffar på flerspråkiga individer.  

De förskollärare som arbetar medvetet med de flerspråkiga barnen, arbetar på ett sätt som vi 

upplevde positivt. På förskolorna har de satt upp välkommenskyltar på olika språk och förskollä-

rarna och alla barnen sjunger god morgon på de olika språken. Även Svensson (1998) nämner att 

man kan sjunga på barnets modersmål och på majoritetsspråket för att stimulera de flerspråkiga 
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barnen. Svensson skriver också att förskollärare kan läsa sagor på barnets modersmål samt lyfta 

fram barnets språk och kultur, vilket även några av respondenterna i studien gör.  

Säljö (2000) anser att miljön har stor inverkan på barns språkutveckling och att genom det verba-

la språket kan en individ benämna föremål och beskriva företeelser som inte går att ta i fysiskt till 

exempel kärlek. Att miljön är en väldigt viktig del i språkinlärningen håller våra respondenter med 

om även om det finns respondenter som inte anpassat miljön för de flerspråkiga barnen. De re-

spondenter som inte anpassat miljön är medvetna om att miljön har en betydelse för språkinlär-

ningen dock vet de inte hur de ska använda sig av miljön. Förskollärarna har inte anpassat miljön 

specifikt för flerspråkiga men de har tagit fram material som de tror gynnar språkutveckling för 

alla barn. Även då de inte har specifikt material för flerspråkiga, tror de att det här arbetssättet 

gynnar de flerspråkiga barnens språkutveckling ändå. Skillnaden mellan respondenter som inte 

arbetar medvetet och de som arbetar medvetet med de flerspråkiga barnen är att de medvetna 

respondenterna har anpassat miljön. De har anpassat miljön för de flerspråkiga barnen för att de 

är medvetna om att miljön har en stor betydelse för flerspråkiga. Miljön har de anpassat på olika 

sätt, bland annat har de text på arabiska, en karta och flaggor i tamburen. Det finns även forsk-

ning som styrker att miljön har en viktig roll i barns språkutveckling. Detta nämner Svensson 

(1998) där hon menar att barnets språkförmåga kan försvagas om inte barnet får chansen till att 

träna sitt språk. En inspirerande och stimulerande miljö gör stor skillnad i utvecklingen av språk 

både för flerspråkiga och de enspråkiga barnen. Miljön har en inverkan på barns språkutveckling. 

Hon menar att miljön kan påverka psykiskt, fysiskt och socialt (a.a.).  

Vi har av egna erfarenheter också sett liknande mönster, då vi varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning och arbetat i olika verksamheter. Ett exempel som vi har sett är skillnaden på en för-

skola som arbetar medvetet med flerspråkiga barn och på en förskola där de inte arbetar medve-

tet. De barnen som gick på förskolan som arbetade medvetet med de flerspråkiga barnen, var 

mer öppna med att prata på sitt modersmål. De barnen kunde hälsa på varandra på deras mo-

dersmål och även de andra barnen som inte talade det språket kunde hälsa på de flerspråkiga bar-

nens modersmål. På den andra förskolan där de inte arbetade medvetet med de flerspråkiga bar-

nen, var de flerspråkiga barnen mer blyga. Till exempel var det ett barn som verkade vara tillba-

kadragen och det uppfattades som att barnet inte vågade tala på sitt modersmål, vilket han eller 

hon heller inte gjorde, trots att det inte fanns andra barn i närheten. Situationen observerades 

med egna ögon och i samband med att ha hört barnet tala sitt modersmål flera gånger med sin 

familj, är vi säkra på att barnet kan tala på sitt språk. Detta är bara ett exempel som vi har upplevt 
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då vi arbetar och vi håller med Svensson (1998) när hon redogör för att miljön har en stor påver-

kan på de flerspråkiga barnen.   

I datamaterialet har vi funnit intressanta uppfattningar som inte besvarar syftet, men som vi valt 

att lyfta fram i diskussionen. Det är att förskollärarna trycker på vikten av att flerspråkiga barn får 

en modersmålslärare för att utveckla sitt modersmål. Detta för att förskollärarna anser att som vi 

har beskrivit innan att om modersmålet utvecklas så förbättras lärandet av det svenska språket. 

De påpekar också att fördelen med en modersmålslärare i barngruppen är att barnen kan förstå 

vad förskolläraren och de andra barnen säger samt kunna delta i aktiviteter. När ett barn inte får 

tillräckligt med tillfällen till att använda sitt modersmål blir det en stor språkförlust enligt Black-

ledge och Creeser (2010). Ett nytt språk innebär att individen även får ta del av den kultur och 

värderingar som följer med språket beskriver Säljö (2000). Att flerspråkighet är en berikning kul-

turellt är också något som förskollärarna tar upp. De menar att det är utvecklande för förskollä-

rarna och barnen att ta del av varandras kulturer och språk och därmed få en förståelse hur andra 

kulturer och språk kan vara. De enspråkiga barnen kan eventuellt lära sig acceptans och kan för-

hoppningsvis inte bli fördomsfulla mot andra kulturer och språk förklarar förskollärarna.  

Under den här studien har vi lagt märke till att det finns mycket av tidigare forskning även från 

1980- talet kring ämnet flerspråkighet, vi blev förvånade över all litteratur eftersom det är ett om-

diskuterat ämne i dagsläget. Detta fick oss att fundera över varför förskollärare inte anammat ti-

digare forskning i den utsträckning som görs idag. Förskollärarna beskrev om hur viktigt det är 

att uppmuntra barn till att tala sitt modersmål eftersom de har tagit del av forskning som tar upp 

detta som en viktig aspekt på barnens språkutveckling. Det finns inte bara tidigare forskning 

kring ämnet utan det finns mer aktuell forskningslitteratur, men det vi har märkt är att mycket 

som finns i den äldre litteraturen finns även i den nyare litteraturen.  

Under studien har vi upptäckt att det finns olika tolkningar om vad flerspråkighet är för något 

och det går inte att avgöra vilken forskare som har rätt eller fel. I bakgrunden skrev vi att vi utgår 

från Håkanssons (2003) definition av flerspråkighet och det är att barnet använder flera språk i 

vardagen och att han eller hon är uppvuxen med det språket som föräldrarna talar. En annan som 

definierar flerspråkighet är Skuttnabb- Kangas (1981) men hon definierar begreppet annorlunda. 

Hon menar att det finns fyra kriterier för att en individ ska vara flerspråkig. De fyra kriterierna är 

ursprung, kompetens, funktion och attityder. Viberg (1987) däremot definierar begreppet med att så 

länge ett barn kan sitt första språk ordentligt och lär sig det andra språket så är han eller hon fler-

språkig. Som vi skrev här ovan så kan vi inte säga att Håkanssons (2003) definition av flersprå-
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kighet är den rätta utan vi utgick från den för att vi tyckte den var relevant för oss. Vi tycker de 

andra forskarnas definitioner är intressanta men det var Håkanssons definition som tilltalade oss 

mest. 

6.4 Sammanfattning 

I studien har förskollärares uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan och i 

förskoleklass undersökts. Det användes en kvalitativ metod i studien där åtta förskollärare som 

arbetade i förskolan samt i förskoleklass intervjuades. Det vi har kommit fram till i resultatet av 

intervjuerna är att vi har funnit likheter och skillnader mellan de olika förskollärarna. En del av 

förskollärarna arbetade medvetet med de flerspråkiga barnen och visade sin medvetenhet genom 

att de flerspråkiga barnen fick stimuleras på ett mer anpassat sätt. På de förskolorna och skolorna 

har de bland annat anpassat miljön, aktivitet och förhållningssättet. Det finns förskollärare som 

lärde sig ord på barnens språk för att barnen ska känna sig trygga och uppmärksammade. De sök-

te även information om till exempel det landet barnet kommer ifrån, på väggarna skrev de väl-

kommen på de olika språken barnen erhåller som modersmål. Det här är några exempel på hur 

de har anpassat miljön för de flerspråkiga barnen. De andra förskolorna och skolorna som inte 

arbetade medvetet med de flerspråkiga barnen var positivt inställda till flerspråkighet men de 

gjorde ingen skillnad på de enspråkiga och de flerspråkiga barnen. Några av de här förskollärarna 

påpekade att de gärna skulle vilja arbeta mer medvetet men att det inte finns tillräckligt med re-

surser till det och att de inte visste hur de skulle göra för att det inte finns resurser.  

I bakgrunden har vi belyst att det finns olika synsätt på vad flerspråkighet är och hur det ska sti-

muleras. Det finns även olika uppfattningar och definitioner på vad flerspråkighet respektive 

språk har för innebörd bland litteraturen vi har undersökt. En som är positiv till flerspråkighet är 

Baker (1996) och han menar på att det finns många möjligheter med flerspråkighet. Fördelar med 

flerspråkighet kan vara att barnet har det lättare att lära sig fler språk och att han eller hon kan ha 

det lättare att kommunicera med individer från andra kulturer med ett annat språk. Med detta 

menas att barnet har det lättare att kommunicera med individer som talar samma modersmål som 

barnet. Annan forskning visar också att det finns begränsningar för de flerspråkiga barnen. Be-

gränsningar kan vara att de flerspråkiga barnen blir sena i sin språkutveckling eftersom de har två 

eller flera språk att bearbeta samtidigt enligt Arnqvist (1993) och Ladberg (2003).  Ladberg menar 

också att kapaciteten för antal språk en människa kan lära sig är väldigt stor, alltså är det inget 

hinder att kunna flera språk. Det går att sammanfatta med att säga att forskare har olika definitio-

ner och syner på vad flerspråkighet innebär och om det finns möjligheter eller svårigheter med att 

vara flerspråkig. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om hur de flerspråkiga barnen uppfattar sin situation i 

förskolan och i förskoleklass. Hur de upplever att det är att inte kunna språket eller kommunicera 

med omgivningen verbalt i förskolan och i förskoleklass. Hur skulle de vilja att förskollärarna och 

de andra barnen bemöter dem? En annan intressant aspekt är hur de enspråkiga barnen uppfattar 

de flerspråkiga barnen. Vill de leka med de barnen trots att de flerspråkiga barnen inte har några 

språkkunskaper i svenska? Med detta menar vi om de enspråkiga barnen tycker att det är svårt att 

kommunicera med något barn som inte kan det svenska språket. Blir de stimulerade av att verk-

samhetsmiljön är anpassat för de flerspråkiga barnen eller blir de hämmade? Det här är några frå-

gor vi har reflekterat över under studiens gång och som vi finner intressanta. 
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Bilaga  

Intervjufrågor 

 

1. Vilka strategier använder du när du lär ut svenska språket till flerspråkiga barn?  

2. Vilka metoder använder du för att utveckla barns språkutveckling vid flerspråkiga barn? 

3. Vilka resurser finns och vilka resurser behövs det när det gäller språkinlärning för fler-

språkiga barn? 

4. Vilka möjligheter har flerspråkiga barn när det gäller deras språkutveckling? 

5. Vilka hinder kan uppstå i förskolan/förskoleklassen för barn som har ett annat modersmål 

än svenska?  

6. Hur påverkar miljön barns språkutveckling? 

7. På vilket sätt har ni anpassat er miljö till de flerspråkiga barnen? 

 

 

 


