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 Studiens syfte är att undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att ha 

flerspråkiga barn i förskolan. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver lärarna sina erfarenheter av arbete med flerspråkighet i förskolan?  

 Hur vill lärarna i sin verksamhet ta tillvara på barnens flerspråkighet?  

 Hur anser lärarna att de förberetts för att arbeta med flerspråkighet? 

 

Den fenomenografiska ansatsen som fokuserar på människors uppfattningar om ett fenomen 

och sin omvärld har använts för att genomföra studien. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer i 

vilka fyra förskollärare intervjuades har använts för att uppnå studiens syfte.   
 

 I resultatet visar förskollärarna en öppen attityd och positiv uppfattning till flerspråkighet. 

Lärarna försöker stötta och uppmuntra barnens modersmål genom att involvera föräldrarna i 

förskolans verksamhet.  

Sökord: Flerspråkighet, förskola, förskollärare, modersmål, mångfald  

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

Telefon 

036–101000  

Fax 

036162585 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning 

1. Bakgrund ........................................................................................................................... 1 

1.1 Modersmål och flerspråklighet ......................................................................................................................... 2 
 

2. Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 4 

2.1 Disposition .......................................................................................................................................................... 4 
 

3. Metod ................................................................................................................................ 5 

3.1 Fenomenografi .................................................................................................................................................... 5 
3.2 Kvalitativ intervju ............................................................................................................................................... 5 
3.3 Urval ..................................................................................................................................................................... 6 
3.4  Genomförande och etiska aspekter  . ............................................................................................................ 7 
3.5 Trovärdighet och giltighet ................................................................................................................................. 8 

 

4.  En översikt över resultatetanalysen ................................................................................. 9 

5. Resultatanalys ................................................................................................................. 10 

5.1 Flerspråkighet i lärarens uppfattning .............................................................................................................10 
5.2 Lärare och flerspråkiga barn ...........................................................................................................................10 

5.2.1 Barnens modersmål ..................................................................................................................................11 

5.2.6 Svenska språket .......................................................................................................................................12 

5.3 Flerspråkighet och för- och nackdelar ..........................................................................................................13 
5.4 Undervisning och möjligheter ........................................................................................................................14 

5.4.1 Resursstöd ..................................................................................................................................................14 

5.5.2  Speciella förberedelser ............................................................................................................................15 

6. Diskussion ....................................................................................................................... 17 

6.1 Metoddiskussion ...............................................................................................................................................17 
6.2 Resultatdiskussion............................................................................................................................................18 
6.3 Sammanfattning ................................................................................................................................................20 

 

Referenser ........................................................................................................................... 22 

Bilaga  1 

Bilaga 2 

 

 



 

 



 

 

Inledning  

Globaliseringen och människors nya resvanor har inneburit att tidigare enspråkiga delar av 

världen tagit till sig nya språk (Ladberg, 2003). I Sveriges förskolor talas över hundra språk 

och 15,5 % av barnen är flerspråkiga (Benckert m.fl, 2008). Barn i Sverige som har föräldrar 

med annat modersmål än svenska blir automatisk beroende av minst två språk, familjens och 

samhällets. Familjens språk är viktigt ur identitetssynpunkt för barnet och för att familjen 

spelar störst roll i barnets liv. Samhällets språk blir viktigt för att passa in i samhället barnet 

lever och uppfostras i. Den avgörande faktorn för vilka språk ett barn kan lära sig är beroende 

av de möjligheter som vuxna ger barnet (Ladberg, 2003).  

På förskolan spelar lärarna störst roll för barnets språkutveckling, hur barnets flerspråkighet 

och kulturella bakgrund bemöts i förskolan har också en stor roll i hur barnet kommer att 

utvecklas som individ. Pedagogernas påverkan är avgörande för vilken språklig kompetens 

barnen kommer att uppnå (Benckertm.fl, 2008). 

   

I litteraturen framgår det att barnens behov att kommunicera med familj, vänner och bekanta 

som är den största drivkraften till att lära sig ett språk, finns behovet för ett eller flera språk så 

lär barnen sig dessa. Slutsatsen innebär att hur många språk ett barn lär sig inte är beroende av 

barnets inlärningsförmåga, utan beroende av barnets behov. Modern språkforskning har visat 

att inlärning av flera språk samtidigt inte leder till störning eller konkurrens, ett barn kan 

därför läsa sig både modersmål och språket som talas i samhället samtidigt istället för 

antingen eller. Språk och identitet går hand i hand och utvecklas tidigt i ett barns liv. Det är 

viktigt för ett barn att den känner att den hör ihop med när den lär sig ett språk, andra barn 

t.ex. är en viktig källa till språkinlärning och utveckling, innan man kommer upp i språknivån 

som ens föräldrar så börjar ju barn prata som andra barn. 

 

Vårt språk anpassas till de människor vi har omkring oss i vår vardag, sättet vi uttrycker oss 

inför barn är viktigt. Talar man annorlunda än sina medmänniskor pga. t.ex. dialekt, brytning 

mm riskerar man att bli utestängd eller trakasserad, detta händer ofta barn och det kan leda till 

att de skäms för att uttrycka sig så som de vill. Rollen som förskollärare blir då viktig för att 

stötta barnen i deras identitet och språkutveckling så att barnet inte skäms över sig själv och 

samtidigt inte gör det till en vana att vara tyst.  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) reviderad 2010 fastställs det att förskolan ska medverka 



 

 

till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt språk, modersmål 

och andraspråk. Förskolläraren ska ansvara för att varje enskilt barn stimuleras i sitt språk och 

i sin kommunikationsutveckling (Skolverket, 2010). Med utgångspunkt i läroplanens 

intentioner och med tanke på dagens mångkulturella Sverige är det viktigt att skaffa 

kunskaper om hur man bör bemöta och arbeta med barnen i förskolan inom detta område, 

därför anser jag att uppsatsen är av yrkesrelevans. 

 

 Under min lärarutbildning har jag haft verksamhetsbelagda utbildning på förskolor där 90 % 

av barnen har varit flerspråkiga. Dessutom är jag själv flerspråkig. Därför ville jag ta reda på 

hur förskollärarna arbetar med barnen och varför de arbetar på dessa sätt och i fall de har ett 

medvetande syftet. Sen tyckte jag även det är intressant att ta reda på hur det fungerar med att 

bemöta flerspråkiga familjer, eftersom föräldrarna ofta inte kunde svenska utan bara sitt 

modersmål, sedan blev jag även nyfiken på hur förskollärarna gick till väga för att skapa ett 

tryggt klimat både för föräldrarna och för barnen.  
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1. Bakgrund  

De senaste decennierna har många människor från hela världen flyttat till Sverige. 

Invandringen har påverkat de sociala förhållandena och situationen i skolorna. Allt fler skolor 

har elever som pratar ett annat modersmål än det svenska språket. Det är ny erfarenhet och en 

ny upplevelse för lärarna jämfört med skolor som endast har elever med svenska som 

modersmål. Utvecklingen har inspirerat svenska myndigheter att anpassa läroplanen efter de 

förändringarna som skett i landet. Styrdokumenten fick anpassas efter den mångfald som 

samhället transformerades i. Följande är några exempel på hur läroplanen på ett tydligt sätt 

påpekar och erkänner Sveriges mångfald. I läroplanen kan vi läsa att ”förskolan ska medverka 

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

språket och sitt modersmål’ (Lpfö98/10 s.48).  

Läroplanens budskap är mycket tydligt, men det finns fler mål bakom detta krav, t.ex. 

utvecklingen av barnens kulturella identitet. Därmed betonas i läroplanen att ”förskolan ska 

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

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål” (Lpfö98/10 

s.51). Processen slutar inte bara med inlärning i modersmål för att stärka barnens kulturella 

identitet. Läroplanen förutser flera fördelar med modersmålets utveckling i ett större 

perspektiv. Vidare betonas att ”tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling 

och lärande inom olika områden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sin kulturella identitet och bli flerspråkig”( Lpfö 2011, s. 87). 

Dessa förändringar kan ha olika effekter på lärare och andra som är i direkt kontakt med 

människor som har sina rötter i andra länder. Att tänka och bete sig på ett annorlunda sätt är 

det första som lärare kan uppleva i kontakterna med elever som kommer från andra länder. 

Detta handlar inte om positiva eller negativa upplevelser i sig, utan snarare om det intressanta 

med att vara annorlunda. Det är en lärdom och rikedom för både lärare och eleverna, vilket är 

ett resultat av de sociala och kulturella förändringar som Sverige genomgår.  
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1.1 Modersmål och flerspråklighet  

Debatter kring termer modersmål och flerspråkighet handlar inte bara om att det finns en del 

människor som kan flera språk. Det handlar lika mycket om de sociala forum i vilka dessa 

språk används i olika utsträckning. Det vill säga varför dessa förändringar kommer på tals om 

det inte var för Sveriges demografiska förändring, tack vare invandringen som medfört 200 

olika språk på kort tid (Linberg, 2004, s.11). Ett grundläggande element för dessa 

diskussioner är självklart språket; både som instrument för att utrycka sig med och som objekt 

för att debattera kring. Den instrumentella aspekten beskriver språk som den förmågan 

människorna har att kommunicera med varandra. Kommunikation innebär även förmedlingen 

av känslor, erfarenheter, kunskap, och alla människliga preferenser mellan människorna. 

Därmed anses ökade kunskaper i språk ger bättre möjlighet att förmedla sina kunskaper och 

även ta emot andras kunskaper (a.a). 

Den objektiva aspekten behandlar språk som ett debattobjekt. Detta handlar också om flera 

aspekter än endast den instrumentala aspekten. Språket får bredare spektrum som kan 

kategoriseras och beskrivas i termer som t.ex. modersmål, tvåspråkighet, flerspråkighet, 

officiellt språk, internationellt språk mm. Sammankoppling mellan den instrumentella och den 

objektiva aspekten visar att kunskaper i flera språk innebär större kulturell och intellektuellt 

rikedom för den enskilde individen (Westergren & Åhl, 2007, s.11-12). 

Modersmål är det språk som ett barn börjar lära sig redan vid födelsen om man bortser från 

symbiosrelationen mellan barnet och mamman innan födelsen. Det verkar finnas enighet 

mellan språkforskare om vad modersmål är, men när det blir argument om andraspråk går 

meningarna isär. Andraspråk är det språk som ett barn börjar lära sig efter det förstetablerade 

språket då barnet har passerat tre års ålder. Det är inte nödvändighet att barnet har endast ett 

enda språk som modersmål eller första språket. Det kan vara möjligt att barnet har två ’första 

språk’ då föräldrarna kan tillhöra olika etniska grupper. Kunskaperna i de andra språken kan 

ligga till grund för att kategorisera språken i ordning som andra, tredje, fjärde m.m. hos ett 

barn som kan flera språk (Linberg, 2004, s. 5).  

Studier har visat att det finns relation mellan ålder och språkinlärningsförmågan vad gäller 

andra språket. Yngre ålder ger bättre förutsättning för inlärning av andra språk, eftersom ju 

tidigare inlärningen börjar, desto bättre blir resultatet. Sifo-undersökningen har visat att 40- 

årsåldern är den ålder då inlärningsförmågan för andra språk försämras hos de flesta 
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människor. En annan faktor som spelar stor roll i inlärningen är likheterna mellan språken. 

Personer med något europeiskt språk som modersmål har lättare att lära sig t.ex. svenska än 

personer med icke-europeiska språk. Man har konstaterat att utanför Europa kan en europeisk 

person kan också lära sig svenska snabbare jämfört med de som saknar kunskaper i ett 

europeiskt språk. Studier har bevisat att bättre kunskaper i sitt modersmål spelar stor roll för 

inlärning av andra språk (a.a.).  

Den instrumentella effekten av språk har stor betydelse för barnens utveckling i allmänhet och 

identitetens utveckling i synnerhet. Detta betyder att språkets utveckling inte kan skiljas från 

identitetens utveckling. De barn som har förmågan att använda sitt språk har också 

självförtroende att använda språket om det är ett bättre alternativ att påverka sin omgivning 

(SOU,1997:108; s.65; Sheridan & Samuelsson, 2006, s.72). En viktig förutsättning för den 

instrumentella aspekten av ett språk handlar också om användnings-möjligheterna. Det måste 

finnas både möjlighet för språket och behov av språket för att barnet ska kunna använda sitt 

modersmål eller första språk. Begränsat sällskap och mindre kontakt med hemlandet tvingar 

”första språket” att byta plats med ”andra språk” som används i större sällskap och är viktiga 

för vardagssysslor (Linberg, 2004, sid. 7).  

Konkurrensen mellan olika språk har också positiva effekter för ett barn. Det är inte bara 

själva språken som i sig som påverkas, utan har en större kontextuell betydelse som inlärning 

av andra språk och andra saker via olika språk. Vygotskij(2010)påpekar att tidigt flerspråkiga 

barn tidigt utvecklar verbalt tänkande i högre grad än enspråkiga. Han har konstaterat att 

tvåspråkighet ökar förmågan till flexibelt tänkande. Det flexibla tänkandet gynnar individens 

förmåga att lösa problem, eftersom individen har lättare att föreslå alternativa lösningar på 

olika problem eller för samma problem (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.9-10). 

Vygotskijs (2010)tillägger att flerspråkighet även kommer att påverka barnets sociala 

utveckling, eftersom barnet har förmågan att hitta kopplingar mellan olika språk. Barnets syn 

på ett problem kommer inte begränsas inom ramen för ett enda språk, utan snarare utifrån 

varje språks koder analyserar problemet som ska lösas. Bättre kunskaper i modersmål eller 

första språket är ganska viktig för både inlärning av nya språk och för utvecklingen av barnets 

andra förmågor. Ju mer ett barn kan sitt språk, desto lättare kan de lära sig nya språk 

(Lindberg, 2004, s. 9). 
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2. Syfte och frågeställningar  

Syfte:  

Studiens syfte är att undersöka några förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att ha 

flerspråkiga barn i förskolan. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver lärarna sina erfarenheter av arbete med flerspråkighet i förskolan?  

 Hur vill lärarna i sin verksamhet ta tillvara på barnens flerspråkighet?  

 Hur anser lärarna att de förberetts för att arbeta med flerspråkighet? 

 

2.1 Disposition  

Efter det inledande avsnittet behandlas uppsatsens metodologi i avsnitt 2 som är en 

redogörelse av metoder som har tillämpats för att genomföra studien. Uppsatsens viktigaste 

metod utgår från fenomenografi som behandlar människans uppfattningar och upplevelser . 

Avsnitt 3 är uppsatsens analys av intervjuer med några förskolelärare. Till slut avslutats 

studien med några slutsatser och en kort diskussion.    
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3. Metod  

För den här studien har tillämpats en ansats inom fenomenografin. Här näst presenteras 

kortfattat motiveringen bakom metodvalen och deras design. Avsnittet fortsätter med 

detaljerad redogörelse av genomförande och etiska aspekter gällande intervjuer. Slutligen 

kommer en vägledande figur över resultatanalysen. 

 

3.1 Fenomenografi   

Fenomenografi är en kvalitativ ansats med syfte att beskriva människors uppfattningar av 

fenomen. Metoden fokuserar på kärnan i andras uttalande via urskiljningen av oviktiga 

yttranden. I fenomenografiska ansats analyseras fenomen utifrån det som kallas för den 

”andra ordningens perspektivet”. Den handlar om hur någon upplever något utan att tänka på 

sanning eller falskhet i fenomenet (Larsson, 1986, s.11-12). Via den fenomenografiska 

ansatsen kan ett fenomen uppfattas olika beroende på vem betraktaren är. Uljens 1989 lyfter 

upp människors olika uppfattningar kring samma företeelse i sin beskrivning av 

fenomenografi. Han menar att det är osannolikt att samma fenomen kan uppfattas och 

upplevas på samma sätt av de individer som har konstaterat fenomenet vid ett givet tillfälle 

(Uljens, 1989, s.18-20).   

 

Enligt Larsson(1986) har den fenomenografiska ansatsen fyra särdrag som är olika perspektiv 

att analysera andras uppfattningar om en företeelse. Den första ordningens perspektiven som 

är ”andra ordningens perspektivet” har redan presenterats i föregående rader. Det andra 

särdraget är ”empiriska grunden” som är utgångspunkten för intervjuer med människor. Det 

tredje särdraget är ”variationen” som är uppfattningar av ett fenomen, i mitt fall 

flerspråkighet. Det fjärde särdraget är ”uppfattningsnivån” som innehåller kategorier om 

skillnader i sätt att uppfatta något t.ex. lärares uppfattningar (Larsson, 1986, s.13,21-22).   

 

3.2 Kvalitativ intervju  

Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara studiens frågeställningar. Studiens första 

motivering för valet av intervjuer är samhörigheten mellan fenomenografi och kvalitativa 

intervjuer. Med detta menas att det handlar om respondentens uppfattning om ett fenomen. 

Kvalitativa intervjuer som andra kvalitativa metoder är bra när syftet är att studera hur 
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människor faktiskt uppfattar sin omvärld om man utgår från Larssons förklaringar (Larsson, 

1986, s.13).   

 

 I studien utfördes halvstrukturerade intervjuer för att samla data och information angående 

forskningens syfte. Halvstrukturerade intervjuer har två karaktärer enligt Trost (2010). Den 

första karaktären är fokus på ett specifikt område via följdfrågor kring intervjuämnet. Den 

andra karaktären är möjligheten till öppna svar. Med detta menas att respondenterna har 

möjlighet att besvara frågorna fritt utan några svarsalternativ som tillämpats i strukturerade 

intervjuer (Trost, 2010, s.42). Lärarnas uppfattning om flerspråkighet representerar första 

karaktären i studiens halvstrukturerade metod. Andra karaktären representeras av lärarnas fria 

svar på intervjufrågorna. För Teorell och Svensson (2007)  handlar halvstrukturerade frågor 

om hur mycket intervjuaren och respondenten bestämmer över sin del av intervjuprocessen. 

De menar att intervjuaren har ett fast frågeschema utan fasta svarsalternativ d.v.s. att 

respondenten har möjlighet att fritt svara på frågorna (Teorell & Svensson, 2007, s.89-90).  

Intervjustruktur liknar Brymans (2011) beskrivning av semistrukturerade frågeformulär där 

följdfrågor används för att utveckla respondentens uppfattning om området. 

 

3.3 Urval  

Urvalet av respondenterna utgick från ett strategiurval som innebär att forskaren utifrån olika 

kriterier bestämmer sig för vilka personer som ska ingå i intervjun (Teorell och Svensson, 

2007 s.84) . För att följa det strategiska urvalet bestämdes att fyra förskollärare ingå i studien.  

Därför valdes tillgängligshetsurval vilket innebar de som arbetar med flerspråkiga barn på 

olika avdelningar i samma förskola. Urvalet kan även betraktas som Bryman (2011) och Trost 

(2010, s.32) kallar för bekvämlighetsurval, eftersom de intervjuade var lättillgängliga för 

studien. Det var enkelt att få lärarna att ställa upp på intervju.  

Vissa lärare som krävde att få frågorna i förväg valdes bort eftersom syftet var att få naturliga 

svar. Hade man valt att skicka frågorna i förväg fanns risken att få respondenternas onaturliga 

svar. Med andra ord menas att lärarna inte skulle få möjlighet att tänka genom frågorna innan 

intervjun genomfördes. Denna metod strategi tillämpades i enlighet med en fenomenografiska 

ansats för att få fram lärarnas oförberedda uppfattningar.   

 

Studiens kvalitativa karaktär kräver fokus på framställning av en kvalitativ analys. Därför bör 

forskaren fokusera på färre antal forskningsenheter (lärare i det här fallet). Här handlar det om 
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skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa studier som har olika forskningsfokus d.v.s. 

valet mellan kvalitativa eller kvantitativa resultat (Torell och Svensson, 2007, s. 264).  

Studien är ute efter kvalitativ analys av lärares uppfattning om flerspråkighet. För att 

kvaliteten ska komma före kvantiteten tillämpades Trost (2010) rekommendation om antalet 

intervjupersoner. Därmed bestämde valet av fyra lärare för att kunna genomföra välutformade 

intervjuer.  

 

3.4  Genomförande och etiska aspekter  

Intervjupersonerna kontaktades via telefon och informerades kortfattat om studiens syfte. 

Samtalets syfte var inom ramen för första etiska kravet om informationsrätt. För att försäkra 

intervjupersonerna lovades att de skulle få informationen skriftligt (se bilaga 1 för den 

skriftliga informationen). Intervjupersonerna tillfrågades om samtycke om deltagande vid två 

tillfällen. Första gången tillfrågades via telefonsamtalet om de vill intervjuvas. Efter att de var 

villiga att delta i studien bestämdes tid och plats för intervjun. Andra gången fick 

respondenterna frågan om samtycke innan intervjuerna påbörjades.  

Återigen informerades de tillfrågade enligt informationskravet och Vetenskapsrådets (2009) 

fyra huvudkrav som är följande: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. Respondenterna erbjuds en kopia av Vetenskapsrådets rekommendationer i 

häftad form. Senare fick de ta del av gällande regler för intervjun. De fick även information 

om att respondenterna har rätten att avbryta sitt deltagande när som helst. På frågan om 

konfidentialitet upplystes de om total anonymitet och försäkrades att deras personuppgifter 

skyddas. Deras riktiga namn ersattes med påhittade namn, förskolans och respondenternas 

namn nämns varken i inspelningen eller i studien. Vad gäller nyttjandekravet lovades 

intervjupersonerna att all data används endast för den här studien.  

 

Trost(2010) tekniska intervjumetoder tillämpades ganska noga angående intervjumiljön, där 

inget störande ska förekomma och respondenterna ska känna sig bekväma. Trost(2010) menar 

att alla platser har både fördelar och nackdelar för intervjun, därför måste man vara medveten 

om platsens inverkan på intervjupersonerna (Trost, 2010, s.65). För att minimera negativa 

effekter på intervjuprocessen fick varje lärare bestämma vart den 30 minuter långa intervjun 

skulle äga rum. Intervjuerna som utgick från frågeformulären i Bilaga 2 spelades in på 

mobiltelefonen.  
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Sedan bearbetades transkriberingen av intervjuerna med största noggrannhet i lugn och ro. 

Därefter följdes Trost(2010) metod som beskriver hur man använder sig av olika färger, 

överstryckningspennor för att underlätta bearbetningen och kunna urskilja likheter och 

skillnader. Sedan letades efter texternas intressanta mönster för att kategorisera i olika 

uppfattningar (Trost, 2010, s.153-155). 

 

3.5 Trovärdighet och giltighet 

Trost (2010) menar att för att en intervju ska kunna kallas kvalitativ bör den kunna göras om 

med liknande resultat, nya erfarenheter skulle kunna leda till andra resultat. Genom att 

jämföra resultaten man får från intervjun med det som studien är menad att mäta så kan man 

stärka en intervjus trovärdighet markant. Det är också viktigt att lägga märke till sättet som 

respondenten beter sig på under intervjuns gång, kropps- och ansiktsuttryck  kan förändra 

trovärdigheten hos det som sägs. Genom att spela in intervjuerna har jag kunnat koncentrera 

mig mer på respondenten och därigenom försökt öka studiens trovärdighet. 

Byrman (2010) menar att för att man ska stärka en intervjus trovärdighet ska man istället 

öppet redovisa sitt tillvägagångssätt under tiden man gjorde studien.  För att öka 

trovärdigheten bifogas frågor och intervjumallar, detta är enligt Trost (2010) en bra metod för 

att läsaren ska känna att materialet är trovärdigt och får läsa vad respondenten blivit frågad 

om. För att ytterligare kunna öka en intervjus trovärdighet anser Trost (2010) att man ska låta 

respondenten läsa, analysera och korrigera sina svar för att på så sätt få ett så korrekt svar som 

möjligt, men jag har hoppat över detta steg. 
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4.  En översikt över resultatetanalysen  

Följande figur är en vägledning över hur analysen genomförts. Figuren kan betraktas som en 

sammanfattning av analysen.  

 

  

Figur: 1 Översikt över analysen  
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5. Resultatanalys  

Här presenteras analysen av resultatet under olika kategorier som följer under olika rubriker. 

Kategoriseringen utgör följande rubriker: flerspråkighet i lärarens uppfattning, lärare och 

flerspråkighet, flerspråkighet och för- eller nackdelar, undervisning och möjligheter, lärarens 

bemötande.  

 

5.1 Flerspråkighet i lärarens uppfattning 

Lärare som alla individer bär på den mänskliga faktorn att ha olika uppfattningar om olika 

fenomen. Deras uppfattning påverkar naturligtvis hur de betraktar saker i skolans 

verksamhetsmiljö. Samma scenario upprepas vad gäller deras uppfattning om flerspråkiga 

barn. Vissa lärare anser att flerspråkighet utgår från det svenska språket och icke- svensk 

kulturell bakgrund. De menar att ett flerspråkigt barn är då hon/han kan ett annat/ eller flera 

andra språk än svenska och har en annan kulturell bakgrund. Detta reflekteras av Karin när 

hon påpekar att: 

Jag tänker på barn som kommer från olika kulturer, där man som modersmål har annat än 

svenska. Oftast så kan de barn även flera språk än svenska, ibland har de två språk i hemmet 

och sen lägger de till svenskan (Karin).  

 

Sara delar Karins uppfattning om barnens flerspråkighet då hon tänker på ett barn som pratar 

flera språk och har olika kulturer (Sara). Kulturella bakgrunder och språk har en stark 

samhörighet med varandra i Karin och Saras uppfattning. I egenskap av deras yrke som lärare 

får de inspiration från Lpfö98/2010 om förskolans uppdrag. I kontrast till båda lärarna lyfter 

Moa begreppet mångfald rörande flerspråkighet. Därmed tänker hon på mångfald, olikheter 

och att man kan flera språk (Moa). För Moa utgör mångfald en viktig grund för definitionen 

av flerspråkighet utan att lyfta upp kunskaper i svenska och icke-svenska språk.  

 

5.2 Lärare och flerspråkiga barn  

Lärarna hanterar flerspråkighet utifrån deras kunskaper i andra språk än svenska och andra 

resurser som förskolan har. Hanteringen är annorlunda mellan svenska och barnets 

modersmål. Fokusen kommer att vara på barnens modersmål till en början och senare 

svenska språket i förskolan (Emma). 
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5.2.1 Barnens modersmål  

På frågan om barnens modersmål finns det olika vägar att ta tillvara på modersmålet. Dessa 

alternativ kan t.ex. vara föräldrarnas hjälp, modersmålsläraren, flerspråkig lärare och svenska 

lärares engagemang och intresse för andra språk.  

 

5.2.2 Föräldrar  

Förskolan försöker engagera föräldrarna i skolans verksamhet i syfte att utveckla barnens 

modersmål. Detta kan ske på olika sätt så som föräldrarnas deltagande i samlingar där sagor 

berättas på deras språk. Karin säger: vi utnyttjar även föräldrarna vad vissa saker heter på 

deras språk för att, vi tycker det är viktigt att de behåller deras språk.  Andra sätt att få med 

föräldrarna i förskolans verksamhet är bland annat delaktighet i olika projekt och tema. Ett 

tema kan vara Träd där föräldrarna får skriva en trädberättelse från deras hemländer. De olika 

berättelserna blir upplästa på barnens modersmål under samlingarna i barngruppen. 

 

5.2.3 Modersmålsläraren  

Modersmålsbaserade aktiviteter hjälper barnen att stärka det svenska språket. Barnen får 

större förståelse för förskolans dagliga aktiviteter. Detta gäller oftast barn som har bättre 

kunskaper i sitt modersmål jämfört med deras kunskaper i svenska. Modersmålsläraren har 

viktig roll i verksamheter som genomförs på barnens modersmål, vilket bekräftas av Moa när 

hon säger: vi försöker använda oss av modersmålslärarna här på förskolan (Emma). 

I vissa fall undviker svenska lärare pågående aktivitet som sker på ett annat språk än svenska, 

för att barnen inte ska tappa sin koncentration kring leken. Karin understryker vikten av 

modersmålslärarnas roll. Hon säger att vi pratar ju inte deras språk i gruppen, när 

modersmålslärarna genomför en aktivitet med en barngrupp som pratar samma språk. 

Lärarnas erfarenheter har visat att modersmålslärarnas satsningar ger framgångsrika resultat i 

barnens lärande och utveckling.  

 

5.2.4 Flerspråkiga lärare  

Flerspråkiga lärare förutom modersmålslärarna kan bidra med egna kunskaper i barnens 

utveckling. En flerspråkig lärare har flera förutsättningar som både modersmålslärarna och 

som en svensk lärare har i sitt läraryrke. Förmågan att prata flera språk gynnar lärarens arbete 

med flerspråkiga barn, eftersom de kan använda barnens språk när det behövs. Sara som är 

flerspråkig lärare utnyttjar sin flerspråkighet i vardagliga sammanhang på förskolan. Hon 
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säger att, jag har använt mig av mitt språk med barnen […], som är från samma land som 

mig.  Om det inte finns flerspråkiga lärare tar de hjälp av modersmålslärarna som i själva är 

flerspråkiga.      

 

5.2.5 Svensklärare  

Svensktalande lärare försöker lära sig enkla fraser för att vara mer effektiva i sitt arbete med 

flerspråkiga barn. De lär sig av bland annat föräldrar, modersmålslärarna och flerspråkiga 

lärare m.m. Fokus ligger på vardagliga fraser som är vanliga bland flerspråkiga barn. Lärandet 

handlar inte endast om barnens utvecklig utan lika mycket om lärarnas intresse för andra 

språk. Emma belyser vikten av lärarnas intresse och barnens stolthet över sitt språk. 

Det är intressant att få lära sig nya ord på deras språk, hur man räknar på deras språk och att 

man tar tillvara på det. Barnen är stolta över att berätta det på sitt språk och det är viktigt att 

uppmuntrar det. Det är så naturligt när man jobbar på den här avdelningen (Emma).  

De enkla fraserna stärker naturligtvis samhörigheten mellan lärare och flerspråkiga barn. För 

barnen blir det intressant när lärar-barnrollen bli ombytta. Emma har redan påpekat att barnen 

blir stolta när de får berätta vad vissa saker heter på deras språk. Barnen får i så fall en känsla 

att ha lärare rollen.  

5.2.6 Svenska språket 

Trots lärarnas positiva syn på flerspråkighet, glömmer de inte att hjälpa barnen att utveckla 

sin svenska. I vissa fall handlar det om närvaro på förskola där svenskan är ett gemensamt 

språk. En av lärarna säger att däremot så vill vi att språket lyfts fram i dem olika aktiviteter 

som vi gör i gruppen (Karin). Myndigheten för Skolutveckling menar att musik, sånger och 

ramsor bidrar barnens språkutveckling. Myndigheten rekommenderar respektive aktiviteter på 

både svenska, andra språk, eftersom barnen lättare minns nya ord via rytmer (Myndigheten 

för skolutveckling, 2004, s.50). Man kan konstatera att förskolor praktiserar 

rekommendationen i olika aktiviteter.  Musik och ramsor hålls på svenska och andra språk. 

Karin bekräftar det i sitt svar när hon säger: de har fått sjunga en sång på deras språk men det 

är inte alltid de vill för att när de kommer hit så vill de prata på svenska(Karin).  
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5.3 Flerspråkighet och för- och nackdelar 

Många forskare anser att flerspråkighet är en positiv fenomen för samhället. Samma positiva 

synvinkel kan även gälla i skolan. I studien har påpekats att flerspråkiga och 

modersmålsläraren har större språkligt utrymme i sin verksamhet. Här fokuseras på 

flerspråkighets positiva/ negativa effekter vad gäller barnen.  

 

5.3.1 Språkliga aspekter 

Lärarna betraktar flerspråkighet som något positiv företeelse. Förskolan är en språkmiljö där 

barn och lärare givetvis lär sig mycket av varandra. Faktum är att det inte går att undvika 

flerspråkighetseffekten på alla som befinner sig i en flerspråkig miljö. Ann-Katrin Svensson 

hävdar att utveckling sker genom att individen delar sina erfarenheter med andra och aktivitet 

är utgångspunkten för utvecklingen (Svensson, 1998, s.29). Förskolan är en social miljö för 

barnens språkliga och individuella utveckling. Emma som har en personlig erfarenhet av 

förskolans sociala miljö bekräftar Svenssons uttalande enligt följande: det blir på ett naturligt 

sätt och inte blir något konstlärd situation man ska träna språket i (Emma). 

Det är vanligt att språkliga kunskaper växlas mellan barnen, vilket är ett resultat av 

kommunikation i en flerspråkig miljö. Svensson menar att individuellt undersökande och 

praktisk vägledning genom andra är två viktiga faktorer för barnens språkutveckling 

(Svensson, 1998, s.57). Språkväxlingen är en process som har varaktig påverkan på 

inlärningen. Ett språk, t.ex. svenska, som pratas av flera barn har central roll i barnens 

aktiviteter. Detta bekräftas av Moa som säger svenska barn som har rikt svenska tillför väldigt 

mycket i leken, man märker på de andra barnen att de tar till sig (Moa).   

 

5.3.2 Kulturella aspekter  

En viktig poäng handlar om barnens samhörighet trots språkliga skillnader. Det kan hända att 

barnen inte kan kommunicera med varandra utifrån de språkliga kunskaperna, men ändå leker 

de med varandra. Här handlar det om att språkskillnader inte hindrar barnen att knyta 

vänskapsband med varandra. Detta innebär att barnen övervinner språkhindret och tar steget 

före språkkunskaper i sina kontakter med varandra.  

Resultatanalysen visar att flerspråkighetens fördelar överväger dess nackdelar. Alla lärare har 

uttalat positiva tankar om flerspråkighet och mångfald i förskolan. Detta beror på att lärarna är 

medvetna om flerspråkighetens rikedom som ger möjlighet att tänka utifrån andra perspektiv.  
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5.4 Undervisning och möjligheter  

Lärarnas erfarenhet visar att föräldrarna har avgörande roll i bevarandet av språket och 

fortlevnaden av den kultur barnen lär sig. Föräldrarnas delaktighet under samlingarna har 

viktigt roll för barnens bevaring av modersmålet. Karin belyser detta och säger att vi har haft 

föräldrar någon gång som har berättat sagor från deras hemländer (Karin). Lärarnas uppgift 

är att uppmuntra barnen lära sitt språk, vilket är motiverande för barnen att försöka lära sig 

mer hemma. Processen blir en inspirerande cirkel som barnen får en positiv bild av sin egen 

kultur och stärker deras identitet. Karin påpekar och säger att vi har satt upp ord där de har 

skrivit på sitt språk, alltså att man lyfter fram att det är viktigt med deras hemspråk (Karin).  

  

5.4.1 Resursstöd  

Lärarna vill helts ha tillgång till material på barnens språk och om det är möjligt av 

flerspråkiga lärarna. Tillgång till material och flerspråkiga lärare stärker barnens kunskap i 

deras modersmål. Detta betonas av Moa och säger vi har även två flerspråkiga pedagoger, det 

är en tillgång för t ex. inskolning och förklara saker på sitt språk för föräldrarna. Det finns 

även modersmålslärarna (Moa). Svenska lärare försöker även lära sig vissa enkla fraser på 

barnens modersmål om de har tid och möjlighet till det.  

Material på andra språk är mycket viktig för undervisningen, men användningen på andra 

språk är beroende av flerspråkiga lärare. Att tillåta barn prata sitt språk är en grundläggande 

uppmuntran att stärka intresse för material på deras eget språk. Material på andra språk kan 

bland annat vara, sagoböcker, folksagor, litteratur och cd-skivor med sång och musik. Emma 

berättar att flerspråkiga barn tycker det är kul med material på deras modersmål (Emma). 

 

Undervisning är en av de viktigaste verksamheterna i både förskolan och skolan. Förskolors 

undervisning är en blandning av olika aktiviteter; t.ex. lekar, sagor, samlingar och aktiviteter 

osv. Studiens respondenter betonar vikten av anpassade resurser för flerspråkiga barn. De 

viktigaste resurser är flerspråkiga lärare och material på flera språk. 

 

5.5  Lärarnas bemötande  

Rätt bemötande av människor från andra länder kräver kunskap om deras kultur och 

levnadsvanor. Bemötandet är en stor utmaning för svenska lärare, eftersom de kulturella 

skillnaderna mellan invandrargrupper också är mycket stora. Folk från Latinamerika har 
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annorlunda traditioner jämfört med de från Mellanöstern eller Asien. Konflikter har också 

sina egna effekter på människors vanor och beteende. Därmed bör lärarna anpassa sitt 

bemötande på ett flexibelt sätt. Det går att kategorisera bemötandet i allmänna förberedelser 

och speciella förberedelse som kommer att analyseras kortfattat. 

 

5.5.1 Allmän förberedelse  

Lärarnas intresse för andra kulturer är deras största drivkraft att förbereda sig för arbetet med 

flerspråkiga barn. Vissa av lärarna har varit mycket intresserade, vilket har fått många lärare 

att gå kurser om multikulturer och bemötande av människor med annan kulturell bakgrund. 

Lärarnas arbetserfarenhet med flerspråkiga barn har fått lärarna att betrakta sin arbetsmiljö 

som en naturlig situation. Det är snarare barnen som individer som är i centrum, inte var de 

kommer från. Karin påpekar detta tydlig när hon säger att ju mer man möter desto lättare och 

naturligare blir det (Karin). Hennes upplevelser bekräftas även av Emma som säger att det är 

så naturligt och tror det är så för oss alla. Vi tänker inte att det är så många invandrarbarn vi 

ser dem som BARN (Emma). De menar att trots det intressanta med flerspråkighet så har 

barnen en avgörande roll i hur lärarna utför sitt arbete. 

 Förskollärarnas intresse för andra kulturer och språk handlar snarare om att förbättra barnens 

möjlighet att lära sig det de ska lära sig i förskolan. Emma tydliggör detta i följande uttalande: 

jag har gått korta kurser och sen ingick det mycket i utbildningen hur man bemöter andra 

människor från olika länder (Emma). För henne handlar det inte bara om att lära sig olika 

fraser på andra språk, utan lika mycket viktig om hur man bemöter människor från olika 

länder baserad på kunskaper om deras språk och kultur.  

 

5.5.2  Speciella förberedelser  

De speciella förberedelserna fokuseras på individanpassad situation utifrån den enskilde 

individens behov. Det är inte rätt metod att bemöta alla individer på ett generellt sätt eftersom 

folk kommer från olika kulturer med olika upplevelser. Barn som kommer krigsdrabbade 

länder har andra behov jämfört med barn från icke-krigsdrabbade länder. Lärarna är medvetna 

om de individuella behoven hos varje enskilt barn. Därmed konstateras att vissa lärare har 

erfarenhet av arbeta med barn som har med sig traumatiska upplevelser från sina 

krigsdrabbade länder. Karin anser att man ska möta de på ett bra sätt och vissa stort intresse 

för deras behov (Karin).  
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Lärarnas bemötande bidrar till att krigsdrabbade barn kan ta sig ur sina traumatiska 

upplevelser för att kunna gå vidare i livet. Bekräftelse av barnens identitet stärker deras 

självförtroende och väcker en trygg känsla hos barnen.  

Intervjuerna visar att lärarna är medvetna om hur de ska bemöta människor från olika länder. 

De har gått på olika kurser för att öka sina kunskaper om andra kulturer i allmänhet och 

bemötande av krigsdrabbade barn i synnerhet.  
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6. Diskussion   

I detta kapitel kommer jag att föra två olika diskussioner; metoddiskussion och 

resultatdiskussion; I metoddiskussionen kommer jag att resonera kring för- och nackdelar 

med mitt val av metoden. I resultatdiskussionen för jag en diskussion kring studiens resultat. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Mitt val av den fenomenografiska ansatsen som analysmetod anser jag var bra då ansatsen 

gav mig ett smidigt tillvägagångssätt för att analysera det insamlade materialet. Att urskilja 

beskrivningskategorierna var dock svårare och mer tidskrävande. Efter att ha läst på om den 

fenomenografiska ansatsen kom jag fram till att denna metod skulle underlätta presentationen 

av arbetet samt bidra med struktur.  

Trost (2010) menar att för att man ska kunna genomföra en kvalitativ intervju ska man ställa 

enkla frågor där respondenten i sin tur ska svara med komplexa men innehållsrika svar. Denna 

form av intervjuer är enligt Larsson (1986) lämpliga när syftet med intervjun är att försöka få 

en inblick i människors uppfattningar.  

  Vid intervjuerna har jag använt en intervjuguide, dvs. en ram för samtalet. Ramen bestod av 

ett antal frågor som skulle ställas vid intervjutillfället. Detta är en god förutsättning för att 

skapa en flexibel miljö där den som intervjuar kan anpassa sitt språkbruk efter respondenten 

samt ändra ordningsföljd på följdfrågorna. En fördel med att jag arbetat ensam med denna 

studie är att jag fått uppleva direktkontakt med varje respondent och på så sätt fått en 

personlig kontakt, självklart hade det dock underlättat att ha någon att dela arbetsbelastningen 

med och diskutera med. 

 

Balansgången mellan att låta respondenten prata fritt och att inte styra samtalet allt för mycket 

är svår då man samtidigt är ute efter att ha så utförliga svar på sina frågor som möjligt. I 

efterhand har jag insett att det inte är enkelt att genomföra bra intervjuer. Det är en färdighet 

som man måste öva och slipa på mycket innan man kan säga sig behärska 

datainsamlingsmetoden. 
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En annan faktor som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna är min oerfarenhet inom detta 

område, hade jag behärskat datainsamlingsmetoden bättre vid första intervjutillfället så hade 

jag fått djupare material att jobba med. För att underlätta arbetet och informationen jag fick 

vid intervjuerna valde jag att spela in varje intervju med diktafon. På så sätt kunde jag 

utvärdera varje intervju i efterhand förbättra mina intervjufärdigheter. I min strävan efter att 

ge mina respondenter stort talutrymme för att vara säker om att jag skulle kunna urskilja deras 

uppfattningar och min strävan efter att inte styra och leda samtalet för mycket blev jag 

emellanåt alltför passiv under intervjun. Ett resultat av att jag inte följt upp mina 

respondenters svar tillräckligt bra är att jag gått miste om en del information, detta är något 

jag måste ta med mig till framtida intervjutillfällen. 

 

Intervjuplatsens miljö och utseende kan betyda både för- och nackdelar för analysen av den 

insamlade informationen, därför måste man vara medveten om platsens eventuella inverkan 

på intervjun och respondenten (Trost, 2010). Inga yttre störningsmoment förekom under mina 

intervjuer som kan ha påverkat respondenternas svar. Det jag dock inte har kunnat påverka 

eller känna av är respektive respondents personliga situation som kan komma att ha påverkat 

svaren. Jag valde att utföra intervjuerna på respektive respondents arbetsplats, detta kan ha 

påverkat svaren i den meningen att respondenten kan uppfatta att det finns ett förväntat svar 

som är rätt. 

 

Undersökningen kan ge ökad kunskap och inblick i hur lärare uppfattar barnens 

flerspråkighet. En intressant datainsamlingsmetod hade varit att även ha med barn som 

respondenter för att på detta sätt jämföra likheter och skillnader mellan lärarens inställning 

och hur barn uppfattar vikten av sitt modersmål. Emellertid anser jag att kvalitativa intervjuer 

innebär en bra datainsamlingsmetod och att jag genom användandet av denna metod lyckats 

svara på både mitt syfte och frågeformuleringar med denna undersökning. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Det är oklart om alla lärare tar hänsyn till graden av barnens språkkunskaper i de andra 

språken (Wagner, Strömqvist och Uppstad, 2010, s.27). Fast kan det vara så att lärarna nöjer 

sig med de enkla vardagsfraserna som barn med samma språk växlar mellan varandra. 

Lärarna är medvetna om att barnen har bättre kunskaper i ett språk jämfört med sina andra 

språk. 
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 En av lärarna menar att det finns ett språk som är starkare än den andra (Emma). Det finns 

flera faktorer som påverkar kunskapsbalansen i språken hos barnen. En faktor är vistelsetiden 

i förskolan där barnet får direkt kontakt med svenskan som vardagsspråk. Ju längre tid barnen 

tillbringar i förskolan desto bättre är de på svenska. Ålder på barnet då det kom till Sverige 

påverkar barnens språkkunskaper i det nya landet. Det händer sällan att nyanlända barn har 

kunskaper i svenska språket.  

En annan kritiskt aspekt handlar om kulturell bakgrund för uppfattningen om flerspråkighet. 

Med detta menas att kulturell bakgrund spelar viktig roll för att någon betraktas som 

flerspråkig. Den kulturella uppfattningen om flerspråkighet betonas av Karin som menar barn 

som kommer från olika kulturer… och Sara som tänker på ett barn som[…] har olika 

kulturer. Kritiken kan riktas mot den synpunkt som betraktar barnens härkomst som 

avgörande faktor för barnets kulturella bakgrund. Det finns många barn som är uppvuxna i 

Sverige. Deras sätt att bete sig är hellre svensk än den kultur som råder hemma/ eller i 

hemlandet. Detta kan påverka även deras sätt att utrycka sig på sitt eget språk.  

 

Mina kunskaper i flera språk har varit en närvarande tanke under studiens gång. Dessa 

kunskaper bidrar till att diskutera om samma sak med människor från olika länder utan 

förändring i tankemönstret. Den här erfarenheten fick mig att ha positiv inställning till 

flerspråkighet. Därför anser jag att flerspråkiga barn ska stödjas i inlärningen av sitt 

modersmål och andra språk. Att stärka och lyfta upp barnens modersmål ger bättre möjlighet 

att lära sig sitt modersmål, och även andra språk. Att låta barnen skriva sina egna namn på sitt 

modersmål och sätta upp på förskolan stärker deras självkänsla.  

Ur resultatet kan man dra den slutsatsen att en del av förskollärarna arbetar med flerspråkiga 

barn utifrån kunskaper i andra kulturer, vilket är positivt. Jag anser att det är viktigt att det 

finns kurser i mångfald i lärarutbildningar, speciellt utbildningar för lärare i förskolor och 

grundskolor. Jag lyfter upp detta för att jag inte har läst någon kurs om flerspråkighet under 

min utbildning. Jag är medveten om att flerspråkiga barn har specifikt modersmålsstöd av 

modersmålslärarna på förskolan, men jag syftar på andra läraryrken än modersmålslärarna.  

För att få effektivare undervisning bör förskolan ta hänsyn till att skaffa mer material t.ex. 

sånger och böcker m.m. på barnens modersmål och engagera föräldrarna mer i dagliga 

aktiviteter för att barnen ska känna samhörighet med sitt eget.  
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6.3 Sammanfattning 

Studien handlar om lärares uppfattningar om flerspråkighet och dess användning. För att lyfta 

upp olika uppfattningar om flerspråkighet i förskolan användes kvalitativa intervjuer och 

fenomenografisk ansats i analysarbetet.  

 Det är naturligt att lärare precis som alla andra individer uppfattar saker på olika sätt. 

Lärarnas uppfattningar blir olika när det gäller flerspråkighet trots att de arbetar på samma 

förskola. Det centrala särdraget för fenomenografi är bekräftelse av människors olika 

uppfattningar. Den bilden av fenomenografi reflekteras i lärarnas beskrivning av 

flerspråkighet då vissa lärare uppfattar flerspråkighet som kunskapen i svenska i ett eller flera 

andra språk. I kontrast till den uppfattningen betonar andra lärare mångfald och kulturell 

bakgrund som flerspråkighet.  

I takt med det fenomenografiska perspektivet anses flerspråkighet som ett positivt fenomen av 

lärarna. I analysen visade det sig att fördelarna med flerspråkighet övervägde nackdelarna, 

enligt lärarna. Flerspråkighet, mångfald upplevdes positivt och flerspråkighet betraktas som 

en viktig rikedom för skolan och samhället. Det här är ett resultat av lärarnas positiva 

uppfattning gentemot flerspråkighet.  

Det är tydligt att undervisningen är en verksamhet som genomförs i alla förskolor. Men frågan 

är vilken position flerspråkighet har i undervisningen. Lärarna betonar att flerspråkiga lärare 

och olika material på andra språk är viktiga resurser för att uppskatta värdet av flerspråkighet i 

undervisningen. Föräldrarnas delaktighet i förskolans arrangemang stärker undervisningens 

effekter på barnens språk och kulturella identitet. Lärarnas arbetserfarenheter har visat att 

kunskaper om andra kulturer leder till större framgångar i förskolor med flerspråkiga barn. 

Kunskaper om andra kulturer kan användas för bemötande av barnen.  

Alla lärare kommer att träffa på flerspråkiga barn under sitt vardagliga arbete, vilka kunskaper 

och erfarenheter man har från tidigare bemötanden med dessa barn har en avgörande roll i 

arbetet kring barnens språkutveckling. Jag hoppas att jag med detta arbete kommer att skapa 

ett ökat intresse bland lärare och studenter kring hur man kan arbeta med flerspråkiga barn 

och hur man bör förhålla sig till dessa barn. Jag anser även att det är rätt att kräva 

modersmålsundervisning i alla kommuner och att man ska sträva efter att anställa flerspråkig 

personal på förskolor. Om ett flerspråkigt barn utan goda svenskakunskaper får spendera tid 

med en lärare som behärskar barnets modersmål kommer detta att gynna barnets 
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språkutveckling både inom modersmålet och inom svenskan, detta är naturligtvis även en bra 

tillgång när det gäller att kommunicera med föräldrarna. 

 

Flerspråkighet i förskolan bör uppmärksammas mer och lärarna måste sträva efter att dra nytta 

av de flerspråkiga barnens erfarenheter och kunskaper, detta är för att förskolan spelar en stor 

roll i barnens inlärning av nya språk, speciellt svenskan. Lärarnas roll går enligt mig inte att 

överskatta när det gäller att ge barn med svenska som andraspråk goda förutsättningar för att 

vässa sina språkkunskaper. Enligt mig krävs fortbildning för lärarna, organiserad tid och mer 

resurser för att lärarna medvetet ska kunna arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling.  

Denna studie väcker flera frågor och det skulle vara intressant att utveckla denna 

datainsamling genom att även intervjua barn för att på så sätt kunna jämföra deras svar med 

lärarnas svar och se om man kan uppfatta ett samband kring inställningen till flerspråkighet 

och vikten av hur barnen uppfattar sitt modersmål. Det hade också varit intressant att 

observera lärare och barn i verksamheten för att på så sätt få en uppfattning om hur 

skolsituationen ser ut för flerspråkiga barn. 
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Intervjuer  

Förskollärare 1: Sara Vecka 47: tisdag, Datum: 22 november 2011 Tid:10:30 

Förskollärare 2: Moa Vecka 47: tisdag, Datum: 22 november 2011 Tid:14:00 

Förskollärare 3: Karin Vecka 48: onsdag, Datum: 30 november 2011 Tid:09:00 

Förskollärare 4: Emma Vecka 48: onsdag, Datum: 30 november 2011 Tid:13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga  1  

Brev till intervjupersonerna  

Anhållan om tillstånd för att delta i en undersökning inom ramen för ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.  

 

Jag är en student som utbildar mig till förskollärare vid Jönköpings högskola. Jag skall nu 

skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som 

ger mig lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i 

januari 2012. Examensarbetets syfte är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av 

arbetet med flerspråkighet i förskolan. De viktigaste frågorna jag behöver få svar på är: Hur 

beskriver lärarna sina upplevelser av att ha flerspråkiga barn i gruppen? Hur beskriver lärarna 

sina erfarenheter av arbete med flerspråkighet i förskolan/skolan? Hur vill lärarna i sin 

verksamhet/undervisning ta tillvara på barnens/elevernas flerspråkighet? Hur anser lärarna att 

de förberetts för att arbeta med flerspråkighet? För att kunna besvara dessa frågor behöver jag 

samla in material genom intervju med lärarna i förskolan. 

 

Alla lärare kommer att garanteras anonymitet. De förskolor/ avdelningar som finns med i 

undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller på annat sätt kunna vara möjliga att 

urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som gäller är deltagandet helt 

frivilligt. De lärare som deltar har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som 

helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte 

att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående adress eller telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar 

Beyan Kadirzada  

Telefonnummer: 0700-77 54 24  

E- postadress: Lu07kabe@hlk.hj.se 

 

Handledare för undersökningen är Karin Åberg som är universitetslektor i pedagogik. E-

postadress: karin.aberg@hlk.hj.se. Telefonnummer: 036- 10 14 24.   

 

mailto:Lu07kabe@hlk.hj.se
mailto:karin.aberg@hlk.hj.se


 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

1. Vad tänker du på när jag säger flerspråkighet? 

 

2. Har du någon erfarenhet av att ha flerspråkiga elever i klassen/gruppen? Kan du 

ge något exempel? När var det? Hur var det? Hur tänkte du då? Vad gjorde du? 

Hur blev det? Vad var svårt? Vad fungerade bra? 

 

 

3. Vad innebär det för dig som lärare att ha flerspråkiga barn/elever I klassen? Vad 

innebär det för de andra eleverna? Fördelar? Nackdelar? 

 

4. Har du några tankar om hur du i din verksamhet/undervisning skulle kunna ta 

tillvara på barns/elevers flerspråkighet? Kan du ge något konkret exempel på 

hur du skulle kunna göra? Behövs det några speciella resurser? Material? 

Personal? 

 

 

5. Hur väl förberedd anser du att du är för den här sortens uppgifter? 

                      Vilka kunskaper behövs? Har du de kunskaper du behöver?  

                      Hur har utbildningen förberett dig arbetet med flerspråkighet?  

                     Är det någonting du saknar i utbildningen vad gäller detta? 

 

 

 

 

 

 
 


