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Syftet med studien är hur pedagoger upplever att de arbetar samt främjar barns flerspråkighet 
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Förord 

För det första så skulle vi vilja tacka våra underbara klasskamrater, både de från början av 

utbildningen och även de som vi fått under utbildningens gång. Vi skulle aldrig ha klarat oss så här 

långt utan allas stöd. Vi vill även tacka våra underbara VFU-handledare som har tagit väl hand om oss 

under våra VFU-perioder och som har lärt oss mycket och handlett oss väl, utan de skulle vi inte ha 

orkat med de långa perioder vi har varit på VFU och vi hade inte fått den inspiration till att göra denna 

c-uppsats utan dem. Vi vill också tacka vår handledare som handlett oss under skrivandets gång, som 

har hjälpt oss med vad det är vi verkligen vill skriva och även komma fram till med vår uppsats. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och husdjur som har stått ut med vår stress och press under de här 

månaderna när vi har klagat och inte kunnat hitta på saker med syskon eller syskonbarn. Utan de hade 

vi verkligen inte stått här i slutet av förskollärarutbildningen. Utan deras stöd så hade vi nog inte orkat. 

Tack! 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Det mesta har vi gjort tillsammans, vi har intervjuat tillsammans men den ena har skött 

intervjun men båda har varit närvarande och delaktig. Vi har intervjuat lika många personer 

var men som sagt har båda varit närvarande vid intervjuerna. Till den skriftliga delen så anser 

vi båda att vi gjort det hela tillsammans och vi kan inte fullt säga att en av oss gjort si och en 

annan så eftersom vi setts och skrivit tillsammans och diskuterat via Skype och Facebook och 

pratat hur vi ska göra hela tiden. Vi har inte delat upp det på det sättet att ”du gör det här och 

jag det här” och skrivit det var för sig och sen satt det tillsammans utan vi har hela tiden gjort 

det tillsammans. Annars har vi pratat om det och skrivit allt tillsammans och det har varit ett 

väldigt stort stöd för varandra att jobba ihop, vi har inte känt samma stress som många andra 

har gjort. 

Inledning 

Hur hänger språk, identitetsskapande och kultur samman samt hur arbetar olika pedagoger med 

flerspråkighet i förskoleverksamheten? Detta är något som vi båda känner är relevanta frågor att 

undersöka. Vi båda som skriver denna uppsats ser språk som en del i vardagen och barnens 

lärande. Ett språkande pågår i stort sett hela dagarna långa och barnen skaffar sig ny kunskap 

och bildning om begrepp. I denna utbildning som vi har läst så har en hel termin gått åt till att 

läsa om språk och även nu gått en kortare fördjupande kurs inom språk. Vi känner dock 

fortfarande att något har saknats inom utbildningen när det gäller språk. Språk har fokuserats i 

största allmänhet men vi själva känner att vi inte fått fördjupa oss och få mer kunskap kring 

hur det arbetas med flera olika språk i förskolans verksamhet.   

Dagens Sverige ser inte längre ut som det alltid har gjort. I dagens svenska samhälle så lever 

de flesta med flera än bara ett språk i sin uppväxt, antingen inom familjen eller att vänner runt 

omkring talar olika språk. Detta gör att dagens förskola inte heller längre ser ut på samma sätt 

som den alltid gjort och därmed så ser också förutsättningarna för barnen i förskolan även 
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annorlunda ut. Även Skolverket (2013:5) tar upp att dagens förskolepersonal möter allt fler 

barn samt andra vuxna som har andra språk än svenska. Eftersom att dagens Sverige har vuxit 

och kommit till att bli väldigt mångkulturellt och allt fler kommuner erhåller ett stort antal 

flerspråkiga invånare så anser vi att området flerspråkighet är något viktigt att se efter och 

lägga ett store fokus på. Då vi båda har upplevt att den lärarutbildning vi själva nu har gått 

inte har satt något speciellt fokus på flerspråkighet så vill vi därmed djupdyka i det området 

för att få en bredare kunskap och förståelse kring detta område. Anledningen till att vi valt 

flerspråkighet som fokus är då vi båda kommer från och är uppväxta i mångkulturella 

samhällen och vi båda planerar i framtiden att jobba i kommuner med förskolor som är 

mångkulturella med barn som är flerspråkiga. Vi båda har alltså vuxit upp där det talas många 

olika språk och en av oss har själva dessutom en flerspråkig bakgrund men gått miste om sitt 

modersmål då detta inte uppmärksammats som liten. Vi funderar på hur pedagogerna arbetar 

för att se till att barnen med andra språk inte ska gå miste om detta på samma sätt som en utav 

oss själva har förlorat sitt modersmål. Vi tycker båda att barns flerspråkighet är viktigt att 

uppmärksamma vid en tidig ålder. En utav oss har dessutom en partner med flerspråkig familj 

och förväntar sig att inom snar framtid även själv få barn som därmed kommer räknas som 

flerspråkiga. Det är i synnerhet också därför som vi är väldigt nyfikna på detta område 

eftersom en egen önskan är att ens egna barn ska få så mycket stöd som möjligt i framtiden 

för att stärkas i båda sina språk. Vi båda har dessutom ett stort intresse av olika kulturer och 

att lära andra språk och är nyfikna på hur pedagoger jobbar med att se till att barnen får främja 

sina språk. Vi vill se hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet i verksamheten samt hur de 

ser till att stärka de barn som har flera språk. Vi är framförallt nyfikna på att se på de 

skillnader samt likheter som kan finnas hur pedagoger upplever att de arbetar barns 

flerspråkighet. Vi är nyfikna om det kan skilja sig åt i de olika verksamheterna eller har de 

snarlika tankar om sitt hur arbetet med flerspråkighet går till väga? 

Vi anser att flerspråkighet är ett viktigt ämne att efterforska kring då det alltid finns något 

barn i de flesta förskolor runt om i Sverige talar ett mer språk än endast svenska. Detta gör 

ämnet till en betydelsefull aspekt som därmed bör beaktas. Pedagoger som jobbar i sådana 

förskolor med barn med flera språk bör ha kunskap om hur dessa barn bör uppmärksammas 

och stödjas, samt på vilket sätt de bör arbeta för att främja dessa barns flerspråkighet. Några 

citat ur läroplanen som vi anser är betydelsefulla som kan kopplas ihop med området kring 

barns flerspråkighet är ”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen 

kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer” (Skolverket 2010:9) samt 

”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 på sitt 

modersmål.” (Skolverket 2010:11). Det framgår alltså tydligt i läroplanen att modersmål och 

kultur är något pedagoger skall arbeta kring, vi blir således också nyfikna hur pedagogerna 

följer dessa mål i läroplanen i sin verksamhet. På vilket sätt strävar de för att följa dessa mål? 

Vad har de för tankar kring flerspråkighet?  Och vad har de för förhållningsätt till det 

mångkulturella? Vi vill alltså med detta få mera kunskap om på vilka sätt det går att arbeta 

med dessa mål i en förskoleverksamhet som vi sedan själva kommer ha nytta av i arbetslivet. 
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Tidigare forskning 

I vår tidigare forskning så har vi hittat bland annat Kultti och Skans som har forskat mycket 

inom flerspråkiga barn och deras lärande och utveckling under förskoleperioden. Deras 

forskning ger mening till vårt syfte och till våra frågeställningar då de har gått in på ungefär 

samma område som vi, det vill säga hur pedagoger anser att de uppmärksammar 

flerspråkighet i förskolan och hur pedagogerna upplever att de arbetar flerspråkighet i sin 

verksamhet. Vi har valt att använda oss av avhandlingar till vår tidigare forskning och främst 

har vi då använt oss utav Anne Kultt som alltså skriver mycket om flerspråkighet i förskolan. 

Även Anders Skans skriver mycket om flerspråkighet i förskolan och hur det arbetas med 

detta i praktiken. När vi sökte på Stockholms universitets bibliotek så sökte vi på ett flertal 

olika ord som har med flerspråkighet och mångkultur att göra som till exempel 

multikulturellt, pedagogers arbete med flerspråkighet och så vidare. Skans var en av de som vi 

hittade medan Kultti var en forskare som vi tidigare har läst avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar av. 

 Skans avhandling handlar mycket om barns flerspråkighet i förskolan samt hur arbetarsättet 

kring detta ser ut i praktiken för förskollärare eller modersmålslärare. I sin avhandling har 

Skans använt sig av metoderna observation och intervju, varav han har observerat utifrån 

svaren på intervjuerna som han har gjort med pedagoger (Skans 2011:54-56). 

Observationerna gjordes både med fältanteckningar och med videokamera så han har både 

suttit med och observerat och han har filmat så han har kunnat gå tillbaka och titta om och om 

igen på de situationer han behövt till sin studie. Studiens huvudsak är hur pedagogerna arbetar 

med flerspråkighet och att den flerspråkiga kunskapen ligger som en viktig utgångspunkt för 

barnens lärande och utveckling. Det är pedagogerna som arbetar, men det måste också kunna 

förstås av barnen eftersom det är de som lär sig från pedagogerna. Studiens resultat handlar 

mycket om pedagogernas kompetens för barns flerspråkighet (Skans 2011:133). Pedagogerna 

som han har intervjuat verkar ha haft någon slags kompetens för flerspråkighet och verkar ha 

jobbat väl med de olika modersmålen som fanns i barngruppen ”Pedagogerna visar i studien 

genom sitt konsekventa användande av sina egna modersmål som stöd till barnen, att det är 

accepterat att tala olika språk. Intressant är att pedagogerna använder teckenstöd kontinuerligt, 

trots att barnet som behöver det inte alltid är närvarande. Det visar på en inkluderande syn på 

det språkliga funktionshindret.” (Skans 2011:124). Skans har valt att jobba utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv då han vill se interaktionen mellan alla deltagande i 

förskoleverksamheten och deras omgivning, detta är även drivkraften i utveckling (Skans 

2011:19). 

 

Kulttis vetenskapliga artikel som vi har fått från tidigare kurs handlar om hur språklärandet 

kan bli mer omfattande med hjälp av sång och musik. I denna studie så förekommer det att 

barnen själva bara har kommit in i det, men det dessutom också harvarit lett av pedagoger. 

Kultti har observerat både och. Kultti har även lagt märke till att pedagogerna har använt sig 

av artefakter såsom leksaker och ord när de har lett en sångsamling (Kultti 2013:1964). Detta 
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arbetssätt användes med barn som hade fler språk än svenska för att kunna vara delaktiga och 

interagera med de andra barnen som hade svenskan men som lärde sig för att kunna hjälpa de 

flerspråkiga barnen att lära sig på ett antingen lättare eller svårare sätt. Artefakterna är viktiga 

för de flerspråkiga barnen i förskolan och de artefakterna är viktiga för att barnen ska förstå 

sångerna som de sjunger. I den här studien har hon valt att jobba ur ett sociokulturellt 

perspektiv då hon söker efter barns kommunikation mellan varandra och mellan barn och 

pedagoger med hjälp av musik och särskilt sånger (Kultti 2013:1956-1957). 

 

Kultti beskriver även att forskning kring andraspråk har varit etablerat på forskningsarenan 

sedan 1960 talet och att forskarna menar på att barnens ålder har en stor betydelse för barn 

som är flerspråkiga samt för att ett nytt språk ska kunna etableras hos en individ. De resultat 

som de också fått fram på forskningen är att barn har bra möjlighet att lära sig två språk redan 

från en låg ålder (Kultti 2012:42). Kultti tar upp begreppen modersmål samt andraspråk och 

modersmål i denna mening riktar sig till det språken som barnen får lära sig i sin egen hemma 

miljö medan andraspråk är det språk som tillkommer som barnet får tillgång till via 

tillexempel förskola (Kultti 2012:42). Det var under 80-talets språkliga forskning som det 

uppmuntrades att den språkliga omgivningen har en betydande roll för utvecklingen utav ett 

sekundärt språk (Kultti 2012:43). Kultti tar även upp en forsknings studie som gjordes med en 

modell kallad ”immersion” program. Denna modell som forskades på användes ibland annat 

Finland och Kanada där två språk har lika stor vikt i landet. Kultti menade att de resultat som 

framgick inom denna forskning är att språk lärs inom vissa meningsfulla kontexter i barnens 

egen vardag (Kultti 2012:43). I en bok som Kultti har skrivit tar hon även upp en del resultat 

som tagits fram i en annan studie. I denna studie så tar upp barn som talar flerspråk är inte 

direkt likadana i sina språkkunskaper utan de alla är olika från varandra och behöver därför bli 

bemöta utifrån den nivå och de kunskaper som de själva har. Hon tar även upp att det är 

gynnsamt med barn med flera språk eftersom de kan lära utav varandra, och hon menar att 

med att kunna flera språk så ger det fler fördelar när de gäller den kognitiva utvecklingen hos 

ett barn. Hon tar dessutom upp att språket samt individens identitet hänger tätt samman för 

barnen samt att den språkliga miljön är väldigt viktig för barnen är beroende av en gynnsam 

språkmiljö för sitt eget utvecklande. (Kultti 2014:22). 

 

Vi har även läst en artikel vid namn ”Verktyg och lådor”, syftet med deras artikel var att 

klarlägga hur förskolans språkliga situationer ser ut samt att se hur de dessutom lyfter fram 

tvåspråkighet i verksamheten. Deras syfte var att se på vad för aktiviteter som är 

språkbrukande inom verksamheten och som kan komma till stöd för barnens språkutveckling 

(Carlsson & Bagga-Gupta 2006:3). I studien valde de att studera olika språkförskolor. En del 

rutinmässiga aktiviteter är en del i barnens vardagliga träning utav det svenska språket, det är 

bland annat samling, fruktstund och vanliga lekar. De har även kommit fram till att 

förskolorna hade mer fokuserade svenska träning i form av bilder (Carlsson & Bagga-Gupta 

2006:14). 

 

 

En annan text som vi har hittat handlar om hur det ser ut med det samiska språket, särskilt i 

Finland då författarna till denna artikel kommer därifrån. I Finland så får eleverna lära sig 
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svenska och engelska som vi i Sverige får lära oss engelska men en del av eleverna får även 

lära sig samiska, vissa lär sig det på grund av sitt ursprung och vissa lär sig det på grund av att 

de är intresserade. Utifrån de 100 elever som de har tillfrågat så har 70 % av de eleverna tagit 

del av samiska studier (Pietikäinen & Pitkänen-Huhta 2013:234). Eleverna vill ha andra språk 

i skolan också och har fått ge förslag på språk som de vill ska tas in i skolan. De har även 

arbetat med språk med hjälp av böcker och är mer av en multimodal studie, men en i alla fall 

en studie som ger barn möjlighet att få utveckla fler än tre standardspråk. 

Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med vår studie är att se hur pedagoger upplever att de arbetar med flerspråkighet i 

verksamheten samt att ta fasta på vilka skillnader samt likheter som dyker upp i pedagogernas 

tankar kring detta. Syftet är dessutom ta reda på hur pedagoger upplever att kultur och språk 

hänger samman och vilket förhållningssätt de har till det mångkulturella.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur upplever pedagogerna att de arbetar med flerspråkighet i verksamheten? 

 Vilka skillnader samt likheter finns det i hur pedagogerna upplever arbetssättet kring 

flerspråkighet i olika verksamheter? 

 Hur hänger språk och kultur samman?  

 Vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkulturalitet? 

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt den sociokulturella teorin då den framförallt fokuserar på människors 

kommunikation och interaktion och även det ämne vi har valt att skriva om syftar till 

mänskliga interaktioner mellan barn och pedagog vilket kan kopplas ihop med denna teori. 

Fokus för denna teori är bland annat hur människor samspelar med varandra och hur detta 

skapar potentiellt lärande för de som deltar i det sociala sammanhanget. Att bilda sig kunskap 

är alltså nära sammankopplat med att samspela med andra (Skoog 2012:59). Den 

sociokulturella teorin är relativt populär inom det pedagogiska området antagligen då 

pedagogik och kommunikation är starkt sammankopplat. Lev Vygotskij är den mest 

nämnbara teoretiker som står som grund för denna teoris uppdagande men även den 

kulturhistoriska skolan kan vara värt att nämna då även denna är en del av dess grund. Lev 

Vygotskij som många andra teoretiker hade dock andra teoretiker där han hämtade sina tankar 

och idéer ifrån. Inom den sociokulturella andan så ses språket som otroligt betydelsefullt. 

Bland annat Skoog tar upp att Språket bär med sig en mening för oss människor. Det är 
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genom språket som vi kan bilda oss en djupare uppfattning om den värld som finns runt 

omkring oss. Vi kan också studera kommunikationerna mellan människor och därmed ta fasta 

på vad som är meningsfullt och vad som är meningskapande för de individer som ingår i 

samspelet (Skoog 2012:60). När det kommer till sociokulturell teori är kulturella redskap 

mycket betydelsefulla och det är dessa som förmedlar mening om bland annat sociala normer 

och värderingar som finns i samhället. Dessa föremål som är kulturella förmedlar kunskap om 

världen, dessa artefakter som de talas om räknas dock inte endast som föremål utan de är 

också dessutom språket eller teckenspråk som är skapat utav människan som räknas in som 

redskap. Det är genom vårt språk bland annat som vi kan prata om det som befinner sig runt 

om kring oss vilket gör det möjligt för oss att förmedla vad vi menar och därmed gör det 

möjligt för andra individer att förstå oss. Det är inom aktiviteter med andra människor som vi 

använder oss utav dessa medierande redskap (Kultti 2013:4). 

 

Enligt Kultti så är just aktiviteter en betydande aspekt inom den sociokulturella 

teoribildningen. En individ och de aktiviteterna som individen utför hänger samman och det 

går inte att avskilja de ena från det andra. Aktiviteter är oftast sociala situationer där individer 

deltar. Kultti menar också att det är inom dessa aktiviteter som individer utvecklar sina 

identiteter, personlighetsdrag samt kunskaper och förmågor men också så skapas olika 

kulturella föremål samt sociala koder (Kultti 2013:3). Alltså utvecklas den kognitiva 

mognaden i barns aktiviteter med andra och det är genom dessa aktiviteter som barnen lär sig 

om den kulturella praktiken som de själva ingår i (Gjems 2009:21). Kultti tar upp att mindre 

erfarna individers kognitiva mognande sker då dessa individer får stöd utav mogna individer 

(Kultti 2013:4). Det barnen klarar av att göra tillsammans med en mer erfaren individ kommer 

barnet senare att klara av själv (Skoog 2012:63).  Detta är en annan viktig del inom denna 

sociokulturella teorin som handlar om den närmaste utvecklinszonen. Kultti menar alltså att 

lärdomar som en individ gör kan räknas som en individuell utveckling och detta sker alltså 

inom den närmaste utvecklingszonen. Med hjälp av att göra imitationer utav andra i 

aktiviteter kan en individ ta lärdom och därmed utvecklas. Den närmaste utvecklingszonen 

går ut på att en mindre erfaren individ lär sig något som den sen tidigare inte kan med hjälp 

utav en mer erfaren och genom att pröva ett antal gånger sedan kommer kunna klara av detta 

själv. Med hjälp utav en annan kan en mer erfaren individ lära sig (Kultti 2013:5). 

 

Utifrån tankarna kring Vygotskijs syn på den proximala utvecklingszonen så har David 

Wood, Jerome Bruner och Gail Ross utvecklat ett begrepp som kallas för scaffold. Detta 

begrepp betyder stödstruktur på svenska och ses som ett stöd för barn i deras samspel med 

varandra samt med pedagogerna (Skoog 2012:63). Detta stöd finns för de barn som lär och 

utvecklas och för att uttrycka tankar och idéer. I klassrummet så har detta begrepp använts 

som en metafor för interaktionen mellan lärare och elever. Detta begrepp är som viktigast när 

det kommer till samspel mellan elever eller barn samt dialogen mellan dem (Skoog 2012:64). 

 

Även Gjems tar upp att språket är vårt absolut främsta redskap för att utvecklas och lära sig. 

Genom språket så kan individer få insyn i den kunskap som andra besitter (Gjems 2009:21). 

Kultti väljer också att beskriva vårt språk som en av de mest betydelsefulla redskapen vi har 

för att med språket kan vi benämna föremål och händelser och andra individer förstår vad det 
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är vi talar om (Kultti 2012:27). Vygotskij menar att vårt språk är en symbolisk mediering och 

de talade språket har alltså en innehållande mening och är inte endast till för att benämna 

olika ting utan språket förmedlar en mening (Gjems 2009:21). Meningsskapande för 

människan sker också oftast genom språket (Skoog 2012:62) 

När det kommer till individens lärande samt dess tankar så befinner språket i sig där emellan 

som kopplar dessa samman. När en individ befinner sig i ett samtal så kommer individen 

minnas samtalet i sin tanke å detta blir sedan en kunskap som individen kan ta till vid senare 

sociala konversationer med andra (Skoog 2012:62). 

 

 Inom den sociokulturella teorin så har kontexten en viktig betydelse eftersom det vi lär oss 

blir påverkat utav den kulturella och sociala kontexten som vi människor ingår i. Det vi lär oss 

påverkas alltså utifrån de sociala interaktionerna vi har med andra inom någon utav dessa 

kontexter. Handling och kontext är tätt sammansvetsade och det ena kommer inte efter det 

andra utan de är beroende utav varandra (Skoog 2012:61). I en social kontext med andra 

individer tillsammans med kulturella redskap, det är i detta som ett lärande kan ske utifrån 

denna teori. Lärdomar om världen sker alltså med dessa kulturella redskap och artefakter. I 

dessa medierande artefakter så finns redan föreställningar och lärdomar sen tidigare 

generationer befästa i dessa föremål. Föremålen förmedlar en slags kunskap och föreställning 

och de är genom dessa som vi får vår kunskap om världen (Skoog 2012:61). Dessa redskap är 

alltså skapade utav människan och har en betydelse för oss människor (Gjems 2009:20) och 

bär alltså med sig meningar och förmedlar kulturella tankar (Kultti 2012:27). Med mediering 

så menas alltså att det förmedlar något om vad vi vill uppnå eller göra med det redskapet vi 

använder oss utav (Gjems 2009:21). Enligt Kultti så är en grundtanke inom den 

sociokulturella teorin även att våra tankar blir medierade med hjälp av artefakter (Kultti 

2012:27). Enligt Skoog kan dessa artefakter även vara den teknologi som vi har i dagens 

samhälle (Skoog 2012:61). Skoog tar fasta på att Vygotskij hade ett speciellt engagemang för 

just vårt språk samt sambandet mellan vårt språk och det kognitiva och hur vi genom språket 

får förståelse om världen. Språket medierar alltså denna kunskap åt oss. Språket och tänkandet 

flyttar sig enligt Vygotskij ständigt mellan att tänka och yttra sig samt tvärt om, alltså från 

yttrande till ett tänkande (Skoog 2012:61). Handling och språk är också något som enligt 

Vygotskij är tätt sammankopplat och eftersom vi använder vårt språk som ett medierande 

redskap i många handlingar vi ingår i (Skoog 2012:62). 

 

Vygotskij talar om de interpsykologiska och intrapsykologiska. Dessa är funktioner som 

individer besitter då det gäller ens tänkande. Med de interpsykiska så menar Vygotskij att våra 

kognitiva utveckling oftast sker från början i det sociala men sedan blir det intraspsykologiskt 

då individen tar detta till sin egen kunskap och använder det i sina egna handlingar. Det som 

en människa lär sig sker alltså både inom individen och utanför och sker i växelverkan med 

varandra (Skoog 2012:62). I de sociala sammanhangen som individer ingår i gör dem till mer 

kompetenta deltagare. Att lära sig de sociala koderna, normer samt värden är minst lika viktig 

för att få lärdomar samt färdigheter. I detta så har det sociala en stor roll och lärandet sker inte 

endast individuellt utan sker i samband med de andra och påverkar dessutom det som sker i 

det sociala (Skoog 2012:62). Skoog tar upp att Wertsch (1998 50ff) de individer gör när de tar 

in kunskap har med begreppen ”bemästrande” samt ”appropriering” att göra. Med bemästrar 
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menar Wertsch att det är när en individ vet hur denna ska använda sig utav de medierande 

artefakter som finns att tillhandla medan propriering å andra sidan menar att individen tar till 

sig artefakten som sin egen (Skoog 2012:62-63).  

 

Metod 

Val av metod 

Det som vi vill undersöka är hur pedagoger upplever att de arbetar för att uppmärksamma och 

stärka barns flerspråkighet i förskolan samt vad de har för förhållningsätt och syn på det 

mångkulturella. Vi har därmed valt att intervjua pedagoger i olika kommuner där det 

förekommer mycket flerspråkighet och mångkulturalitet Med pedagoger i detta fall så menar 

vi utbildade förskollärare. Vi har valt att använda oss av intervjuer, då det känns som den 

bästa metoden att få reda på hur olika man jobbar med flerspråkighet. Vi tänkte också spela in 

intervjuerna, men endast med ljudinspelning, inte med videoinspelning då vi anser att vi inte 

behöver se hur den intervjuade beter sig. Det vi är intresserade av är hur det arbetar med 

flerspråkigheten i förskolan. Vi har också valt att endast intervjua pedagoger oavsett 

avdelning och åldrar. Vi har valt från början att minst sex personer ska intervjuas, men om vi 

lyckas få med fler så tar vi med dem också, ju fler desto bättre. Vi har ingen exakt tid på hur 

långa intervjuerna ska vara men det är också helt upp till den som blir intervjuad. De som blir 

intervjuade får bestämma plats då vi tycker att de ska känna sig trygga i en miljö som de är 

vana vid så att det kan bli lättare för dem att svara på frågorna (Eriksson-Zetterquist 2015:42-

44). 

Fördelen med att göra intervjuer är att man oftast får svar på de frågor man frågar och får reda 

på det man vill veta, det vill säga, man kan gå in mer på djupet (Fägerborg 2011:89). 

Eftersom vi ska intervjua pedagoger och inte barn så kan det på ett sätt vara lättare också. 

Hade vi intervjuat barn hade vi behövt använda mer observation än intervjuer då barn kan 

antingen ha svårt för sig att svara på frågor eller inte ha den koncentrationen utan mest vill gå 

iväg och leka. I sin egen studie så har Kultti valt att observera barn men hon har då också 

frågat föräldrar som gav henne tillstånd att låta barnen medverka i studien (Kultti 2012:61), 

varav vi måste göra samma sak för pedagogerna, därmed skrev vi en samtyckeslapp så att 

pedagogerna vet vad de gav sig in i. Nackdelen med att göra intervjuer är att det kan hända att 

det kommer likadana svar eller att svaren inte är sanna utan de vill jobba så, men har inte 

påbörjat med det arbetet eller bara vill ge en fin bild av förskolan. Det är inte en jättehemsk 

situation då vissa pedagoger har samma tankesätt, men det skulle bli intressantare om de flesta 

arbetade olika utifrån olika förutsättningar, men det är som sagt inte det värsta som kan hända. 

Hur intervjuer kan relatera till vårt syfte är att vi vill få reda på hur pedagoger i olika 

kommuner arbetar med flerspråkighet i förskolan och hur de uppmärksammar och stärker det 

flerspråkiga. De som vet bäst är pedagogerna samt annan personal som jobbar mycket med 

barnen och som planerar aktiviteter. Vi ansåg att fråga pedagogerna är främsta prioritet, men 

även barnskötare och modersmålspersonal kan veta hur flerspråkigheten främjas. Eftersom vi 
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kände att det räckte med en pedagog från varje förskola vi ville intervjua så har vi självklart 

bara intervjuat den pedagogen, men de har fått tid på sig att diskutera vad man ska svara på 

med sina kollegor och de som har svarat via mail har också fått möjligheten att kunna 

diskutera med sina kollegor. Skans intervjuade och observerade, men observationerna var 

utlagda så att han kunde tänka utifrån intervjusvaren, varpå vi endast har intervjuat och spelat 

in intervjun och transkriberat den och valt att diskutera utifrån det (Skans 2011:54-55). 

Intervjuer är bra att göra för att kunna komma vidare i sin forskning och måste därmed också 

planeras, såsom att om vi ska ut och prata med, i det här fallet, pedagoger eller maila de 

frågorna så att det blir en mailintervju eller göra en intervju via Skype (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015:34-35). Dagens teknologi ger oss ett enklare sätt att kunna intervjua, då kan också 

de som blir intervjuade vara anonyma och inte behöva ge ut sitt namn, även om det inte är 

relevant i den här studien (Fägerborg 2011:91-92). Våra intervjufrågor börjar med vilken 

förskollärarutbildningen den pedagog vi intervjuar har och hur länge de har jobbat och 

fortsätter med frågor om vad de gör för att främja flerspråkighet och hur de arbetar kring det 

samt om de har utländsk personal och om personalen har kompetens för barns flerspråkighet. 

Vi har valt att avsluta med en fråga som är både relevant och irrelevant till vår studie, men 

som ändå kan ha mycket betydelse beroende på hur pedagogerna jobbar med flerspråkighet 

och den frågan handlar om hur pedagogerna använder sig av miljön för att främja 

flerspråkighet. Vi anser att vår intervjuguide är halvstrukturerad då våra frågor har en röd 

tråd, men som också kan leda till andra svar än det vi har väntat oss (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015:37-39). Frågorna i intervjuguiden har vi också kommit på själva, mest på egen 

hand också eftersom det var svårt att få fram några tillsammans. Som tidigare skrivet så börjar 

intervjuguiden med att fråga om vilken förskollärarutbildning pedagogen har och fortsätter 

med flerspråkighetsfrågor samt hur de använder sig av modersmålspedagoger.  

Vi har också valt att använda ljudupptagning av intervjuerna och efter det transkribera för att 

verkligen få ner det som sagts under intervjun. Om det är någonting specifikt så tänkte vi 

anteckna, men eftersom ljudupptagning får med det mesta så har vi valt bort att anteckna. Vi 

har också valt att inte anteckna om pedagogerna gör några speciella gester. Vi har också valt 

att använda oss av våra mobiltelefoner för att spela in då de är lättast att ha med sig under 

intervjun och vi tänker också be om tillåtelse för att få spela in intervjun (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2015:49-50). Vi har valt att transkribera efter intervjuerna och har då haft kvar 

ljudfilen i mobiltelefonen medan man skriver ner det som sägs (Fägerborg 2011:105). Vi har 

också valt att ta med det som är relevant och tagit ut onödiga ljud såsom ”öhm”, ”eh” och så 

vidare. Vi har då valt att skriva ner det på våra datorer då det går mycket snabbare samt att 

eftersom vi har valt att lyssna via våra telefoner, så slipper vi gå fram och tillbaka mellan 

program för att kunna lyssna om på den förra meningen. Med dagens smartphones så är det 

lätt att dra fram och tillbaka i ljudspåret till den del man vill lyssna om på (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015:50). När det kommer till mailintervjuerna så skickar vi 

intervjuguiden till de som har ställt upp och låter de svara som de känner är bäst. 

Urval och avgränsningar 

Som tidigare skrivet, så har vi valt att intervjua pedagoger, men eftersom vi båda bor i olika 

kommuner så har vi valt att kolla minst en pedagog på varje förskola och har inte tagit fler 

pedagoger från samma förskola. Vi vill se de olika arbetssätten i olika förskolor. Vi har också 



10 

 

frågat i en Facebook-grupp där pedagoger egentligen delar med sig av tips som har med 

förskolan att göra och man kan fråga om förslag vad man kan göra inom vissa ämnen. Vi har 

då frågat om det är någon eller några som har kunnat ställa upp på en mailintervju och då har 

vi skickat vår intervjuguide till de som har valt att ställa upp och de har då svarat i 

intervjuguiden. I intervjuguiden så har vi börjat med att fråga om vilken utbildning pedagogen 

har och hur länge de har jobbat för att sedan gå in på frågor om hur de arbetar med 

flerspråkighet. I en av frågorna så har vi citerat från läroplanen då vi ansåg att eftersom vi har 

läst läroplanen mycket så var just det citatet1 relevant för frågan. Även pedagogerna som vi 

har intervjuat har visat oss och pratat om hur de även arbetar kring läroplanen och har visat 

oss en verksamhetsplan över hur de har tänkt att de ska göra och om det fungerar, hur de ska 

gå vidare och så vidare. 

Alla de som vi har intervjuat har visat ett intresse för att hjälpa oss med vår studie och några 

har till och med skrivit om samma område när de skrev sista examinationsarbetet på 

förskollärarprogrammet. Det var tufft att hitta människor som ville ställa upp eftersom många 

har mycket att göra i förskolan överlag och inte har tiden att träffas upp eller sätta sig vid 

datorn för att svara på frågor, men andra har vi kunnat träffa hemma eftersom en hemmiljö 

kan kännas tryggare för den som man intervjuar. Vissa arbetade på liknande sätt, men det var 

en av de som vi intervjuade som inte arbetade så mycket alls med flerspråkighet eller språk 

alls. Hon har berättat själv att hon inte tycker att det finns någon kompetens, varken högre upp 

eller i hennes arbetslag, men i förskolan som hon jobbade på innan så jobbade de fullt ut med 

flerspråkighet och hon var omringad av kompetens. Den pedagog vi intervjuade i Södertälje 

berättade att de jobbade mycket med de hundra språken och att det är många barn på deras 

förskola som har två eller fler språk och att de jobbar med det. Så vi tycker att vi har fått 

information från förskolorna som är relevant för hur pedagogerna arbetar, sedan jobbar 

kanske inte alla pedagoger exakt likadant på sin förskola, men just de som vi intervjuade gav 

oss en ganska bra och vid syn på hur just de själva arbetar med flerspråkighet i förskolan. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi har intervjuat 7 stycken pedagoger varav 6 var kvinnor och 1 man deltog och alla hade 

olika mycket erfarenhet av förskoleverksamheten. Vi valde att börja intervjun med att fråga 

vilken utbildning de har och hur länge de har jobbat. Några har jobbat mellan 20-30 år, medan 

andra bara har jobbat i förskolan inom de senaste 10 åren. Vissa hade barnskötarutbildningen i 

grunden men har gått förskollärarprogrammet för att utveckla sina arbetsuppgifter och även 

blivit uppdaterade. Andra har bara gått förskollärarprogrammet och har ingen annan slags 

utbildning som har med förskolan att göra sen innan. Det var också varierade åldrar mellan 

pedagoger, vissa var bara mellan 20-30 år gamla och har precis börjat jobba i förskolan 

medan andra var upp mot 40-50 men har vandrat mellan jobb eller påbörjat hela sin resa från 

och med att de var barnskötare till att ha vidareutbildat sig till förskollärare. Av dessa 7 

personer så var det 4 stycken som vi träffade och intervjuade och 3 stycken som vi skickade 

vår intervjuguide till via mail. Genom att fråga i en grupp på Facebook där pedagoger aktivt 

delar med sig av tips för förskoleverksamheter fick vi svar utav 3 personer som ville ställa 

upp på en mailintervju. De som vi träffat har skrivit på en samtyckeslapp att gå med vår 

                                                      
1 Se bifogad bilaga 1, fråga 16. 
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intervju, medan de som vi har fått mailintervjua har vi screenshotat deras medgivande till att 

delta i en mailintervju. 

 

 

Genomförande 

Som tidigare skrivet så har vi gått tillväga på olika sätt för att samla in. Vi har både åkt till 

förskolor och intervjuat, men även hem till vissa pedagoger som tyckte att det kändes tryggare 

i sin hemma-miljö. Vi har även spelat in intervjuerna med ljudupptagning via våra telefoner 

och har efteråt transkriberat intervjuerna för att ha lättare tillgång än att behöva lyssna om och 

om igen. Det var däremot inte lätt att ringa eller skicka mail till pedagogerna vilket är 

förståeligt eftersom de främst måste tänka på sina barngrupper, men det kändes tungt att inte 

få respons. Matilda har jobbat i förskoleverksamheten innan hon började 

förskollärarprogrammet så hon hade kontakter som gärna ställde upp på intervju så det var 

ändå bra att vi lyckades få några i början. När vi har bett om mailintervjuer så har vi frågat i 

en grupp på Facebook. Dock var vi tvungna att skriva inlägget tre gånger om någon ville 

ställa upp på en mailintervju och det var inte förrän tredje gången som vi fick respons, både i 

kommentarsfältet och i inkorgen på meddelanden. Det gick givetvis snabbare att få in 

mailintervjuerna eftersom vissa satte sig med det så fort de fick in det, men vi tänkte att de 

skulle få tid på sig att fundera och eventuellt samtala med sina kollegor så vi sa att de har till 

slutet av veckan på sig att svara. De vi ringde kunde intervjuas på olika sätt, antingen i 

förskolan eller hemma hos dem och det var i en lugn miljö. Eftersom vi spelade in 

intervjuerna så behövde vi en lugn miljö, oavsett om det var i ett kontor eller i ett kök. 

Vi har inte stött på några större problem, det enda vi har känt som ett slags problem är när 

pedagoger inte har svarat på mail eller telefonsamtal samt när vi har försökt få kontakt via 

sociala medier, men inte har fått någon respons. Vi har annars välkomnat de som har gett 

respons och de har fått svara på våra intervjufrågor i sin takt, vare sig om det har varit 

muntligt eller via mail. Det har också varit godkänt att få spela in, däremot var det en som 

frågade om vi skulle spela upp det för någon annan, men då sa vi att det är bara vi som 

kommer lyssna på det för att sedan transkribera och sedan ta bort inspelningen från våra 

mobiltelefoner. Vi valde att fråga när vi kom och träffade personen om vi fick spela in 

intervjun och de som vi mötte var med på det, några hade varit med och hjälpt till i andra 

studier också så de var beredda på det. 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att ha ringt och mailat runt så har vi skrivit våra intervjufrågor sedan har vi fått komma 

ut och intervjua pedagoger och då har vi gjort ljudinspelningar och sedan har vi transkriberat 

materialet skriftligt via dator medan vi har lyssnat på intervjun via mobilen. Vi har tagit med 

det som vi tycker har varit relevant för vår studie och i princip skrivit ordagrant det som sagts 

men tagit bort vissa saker som ”eh” och sådana onödiga ljud som inte har någon relevans för 

studien (Fägerborg 2011:107). Vi har gjort mailintervjuer också och har då skickat ut vår 

intervjuguide till de personer som gått med på detta och sedan har de get oss sina svar i 

intervjuguiden. Anledningen till varför vi har valt att intervjua och transkribera är den att vi 
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tyckte att det var det bästa tillvägagångssättet att få den informationen som vi var ute efter, det 

vill säga hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet i förskolan och även hur de 

uppmärksammar det. Att intervjua har varit givande då de flesta av pedagogerna har arbetat 

på olika sätt, antingen med de estetiska ämnena som hjälp eller med de verbala språken, varav 

båda ingår i de hundra språken. 

Vi har tittat på vad pedagogerna har svarat och berättat om deras arbete i förskolan men vi har 

även fått in information om att vissa inte jobbar alls med flerspråkighet, att de inte har 

kompetens för det hela. Därmed har vi valt att analysera med hjälp av kvalitativ analys 

eftersom vi har transkriberat intervjuer och även gjort mailintervjuer (Fejes & Thornberg 

2015:34). Pedagogerna har berättat hur de gjort i praktiken därmed inte vad de vill göra som 

de inte har gjort, utan de har jobbat med att få det att fungera, kanske till och med bättre än de 

egentligen hade tänkt. Vi ska däremot främst analysera utifrån teorin som vi har valt det vill 

säga den sociokulturella teorin som har en ganska stor betydelse i vår forskning då vi har 

kollat på pedagogers arbetssätt med flerspråkighet vilket då också omfattar hur pedagogerna 

pratar med barnen samt hur barnen pratar med varandra och vilket språk de använder för att 

kommunicera. Detta betyder inte att det endast är det verbala språket som används utan även 

de estetiska språken samt teckenspråk, det har däremot inte förekommit i våra intervjuer att 

det har använts teckenspråk på någon förskola, men det är också ett språk utifrån de hundra 

språken. 

En kvalitativ analys används främst när det har gjorts intervjutranskriptioner samt 

fältanteckningar, i vårt fall så har vi använt oss av intervjuer och transkriberat dem (Fejes & 

Thornberg 2015:34). Det finns ungefär tre stycken inriktningar i en kvalitativ analys för att 

kunna analyser sociala fenomen och en av inriktningarna fokuserar på att beskriva sociala 

situationer, som i vårt fall funkar med den sociokulturella teorin som vi har valt (Fejes & 

Thornberg 2015:35-36). Då utgår det ifrån interaktioner barn sinsemellan och pedagoger och 

barn samt hur dem samtalar i olika situationer. När vi har analyserat så har vi kategoriserat 

citaten tillsammans med det vi har skrivit. De citaten är relevanta till det som pedagogerna 

jobbar med och är relevanta till det vi skriver om, det vill säga hur pedagoger främjar med 

barns flerspråkighet och vi tycker att vi har fått mycket relevant information när vi har 

intervjuat pedagogerna. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Vi har innan intervjuerna varit noga med att tala om för pedagogerna vad intervjuerna kommer handla 

om och varför vi valt just dem i intervjuerna samt vad vi kommer använda intervjuarna till. För deras 

egen trygghet har vi gett dem samtyckes lappar på där det står om de vill dra sig ur en intervju så har 

de möjligheten till detta. Det vi även har tänkt på är att låta de intervjuade få vara anonyma om 

de vill och att de får dra sig ur om det inte känns bra med att bli intervjuade eller efteråt.  Ifall 

de har velat att vi inte ska ha med något som de sagt och därefter ångrat sig så har vi varit 

noga med att de kan tala om det för oss så kommer deras önskan bli respekterad. Vi måste 

respektera deras val av hur de vill ställa sig till intervjun och vårt arbete. Vi har som sagt varit 

noga med att se till att de intervjuade vet vad de ger sig in på innan vi kommer till förskolan 

och intervjuar till exempel via telefon eller mail. Innan intervjuen startar har vi alltid frågat 
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om det är okej för dem att vi spelar in deras röst och förklarar att det är endast vi själva som 

kommer lyssna på inspelningen för att kunna transkribera intervjuen skriftligt.  

Något viktigt som tas upp i vetenskapsrådet kring forskningsetik (2011:16) är att det oftast 

behandlar frågor som har med individers personliga skydd och hur de som blir intervjuade blir 

bemötta utav oss som intervjuar. Det tas även upp i vetenskapsrådet kring CUDOS-kravet 

som står för att den som ställer upp i en forskning ska ha rätt att få se resultatet utav 

forskningen. Vi har även sagt det till dem som vi har intervjuat att de kan få läsa vad vi sedan 

kommit fram till i forskningen samt få läsa det som vi har transkriberat i deras intervjuer. 

Vetenskapsrådet tar upp konfidentialitet där det handlar om att värna om informanternas 

integritet (Vetenskapsrådet 2011:67) Konfidentialitet är även något vi ser betydelsefullt på 

inom forskningsetiken och vi har därmed varit noga med att inte ta några personuppgifter eller 

annat som kan ge insyn för vem personen kan vara (Pripp 2011:83). Eftersom det inom 

forskning finns ett etiskt individskyddskrav har vi såklart valt att följa detta genom att se till 

att inga namn kommer ut då individskyddskravet handlar om att skydda de medverkande 

individerna för skada eller kränkning. (Pripp 2011:80) Hit hör även informationskravet och 

det har vi varit mycket noga med att förklara.  

Vi har förklarat att vi valt att intervjua dem då de jobbar i en förskoleverksamhet och vill se 

hur de jobbar i sin verksamhet med flerspråkighet (Pripp 2011:81). 

Något som är viktigt kommande etiken som vi också varit mycket noga och tänkt på är att inte 

försöka vinkla de intervjuades åsikter på något sätt eller förvränga informanterna har sagt i 

sina intervjuer med oss. 

Vi har valt att inte skriva pedagogernas namn utan har istället valt att skriva ”p” för pedagog 

och ”i” för intervjuare för att behålla anonymiteten samt bytt ut kommuners namn eller tagit 

bort de helt. 

  

 

Studiens kvalitet 

Att välja vilken metod vi skulle använda var väldigt självklart för oss då vi hade valt vad vi 

ville forska kring men det var svårt att hitta personer som ville ställa upp på intervju. Vi ville 

bland annat kunna jämföra mera mellan kommunerna vilket blev svårt då vi har flera 

intervjuer med personer från samma kommun och till exemplet bara två personer från två 

andra kommuner vilket för en jämförelse ganska svårt.  Men å andra sidan så har vi också fått 

mailintervjuer från andra delar av Sverige vilket gör att det ändå blir skillnad och en viss 

översikt på hur det ser ut i vissa förskolor samt de skillnader som kan uppstå i olika 

verksamheter runt om i Sverige och inte en konkret jämförelse som det var tänkt från början.  

Genom att intervjua så blir styrkan att vi får svar på det direkt som vi vill veta och en svaghet 

med intervjuerna är ju att vi inte kan veta att allt de säger är sant då vi själva inte varit 

närvarande i deras verksamhet för att själva kunna bekräfta att det som sägs är sant. Vi kan 

inte veta ifall en del svar är fabricerade utav den som blir intervjuad å andra sidan så verkade 

det som att vi intervjuade vara väldigt många om att verkligen förklara hur de arbetade i sin 

verksamhet vilket gör att det hela känns väldigt trovärdigt. Frågor för intervjun var också 

väldigt självklara men många frågor kom att gå in i varandra vilket gjorde att intervjuerna 
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många gånger gick snabbare än vad det var tänkt. Hade vi kunnat få tag på ännu fler personer 

att intervjuat hade något forskningen fått ett mer djup att gå på men som sagt tidigare i 

uppsatsen så var det svårt att få tag personer att intervjua. Många var upptagna och hade inte 

tid vilket ledde till att vi försökte lösa med att få ihop intervjuer via mail. Dock anser vi själva 

att sitta med vid intervjuen ger en bredare bild av det som den som blir intervjua vill få fram 

eftersom de då är lättare att ställa följdfrågor. Ett annat alternativ till att intervjua hade varit 

att ringa eller Skypea med pedagogerna, då hade vi kanske fått liknande respons som till de 

intervjuerna som vi fysiskt gjorde. Om vi inte hade valt intervju som metod så hade nog 

observation varit det bättre alternativet. Vi kunde fortfarande ha haft våra intervjufrågor men 

istället för att fråga de så hade vi kunnat analysera dem utifrån det vi såg hur pedagogerna 

gjorde. Detta hade kunnat vara ett annat sätt att få in datainsamling på, men vi kände 

samtidigt att vi skulle få mer förklaring på hur de arbetar i verksamheten via intervjuer än 

observationer så därför valde vi att intervjua i slutändan, eventuellt hade vi tänkt att koppla 

ihop observation med intervju, men det skulle bli ett för stort arbete för oss att göra på så pass 

lite tid. 

Vår studie utgår från vårt intresse för flerspråkighet eftersom vi har växt upp och bor i 

flerspråkiga samt multikulturella kommuner, såsom Södertälje och Farsta. Det är efter detta 

intresse som vi valde att skriva om flerspråkighet. Intervjuerna som vi har gjort har varit 

väldigt intressanta eftersom de flesta har arbetat olika gentemot varandra, men samtidigt så 

vet vi att det inte är hela kommunerna som jobbar på samma sätt, utan det är just den 

pedagogen som arbetar så. Men många har jobbat tillsammans med andra förskolor i 

kommunen och många förskolor är med i en och samma verksamhet. Samtidigt så finns det 

förskolor som inte arbetar lika mycket med flerspråkighet, eller så jobbar de inte alls. Detta 

var en vändpunkt i vår studie, vi hade inte tänkt att det faktiskt finns förskolor som inte 

arbetar med flerspråkighet alls, men efter att ha fått svar på en mailintervju så insåg vi desto 

mer hur viktigt det är med barns flerspråkighet och denna studie ska vara relevant på det 

planet. Flerspråkighet är en stor del av barns identitet, det är vad vi har lärt oss genom att 

intervjua pedagogerna, och det finns pedagoger som har kompetens för att jobba med 

flerspråkighet, men som inte får arbeta med det, antingen för att det inte finns kompetens i 

arbetslagen eller så har man inte kommit med behov att tala om flerspråkighet och 

mångkulturalitet. Det mångkulturella har blivit en stor del av Sverige, särskilt idag när vi har 

tagit in så många flyktingar från Syrien och Irak och andra länder från mellanöstern, och det 

har blivit viktigt att diskutera detta i förskolorna eftersom det främst kommer många 

barnfamiljer som har haft det tufft i det land de kom ifrån. 

Resultat och analys 

I vår forskning ville vi ta reda på hur pedagoger på olika förskolor upplever att de arbetar med 

flerspråkighet i verksamheten, samt hur de tar vara på och främjar barnens flerspråkighet i 

verksamheten, vi ville också se på hur kultur och språk hänger samman samt vilket 

förhållningsätt de har kring det mångkulturella. De svar som vi fick fram genom våra 

intervjuer var en del lika men också olika. Så på sådant vis kunde vi se spår utav olikheter i 

pedagogernas tankar om de tillvägagångsätt de upplever att de har i arbetet med flerspråkighet 
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i praktiken. De resultat som vi har fått ut utav dessa intervjuer är alltså att alla pedagogerna 

har berättat olika om hur de upplever att de arbetar med flerspråkighet i förskolan. Som 

tidigare sagt så har vissa sagt att de arbetet med estetiska medel, någon nämnde att de jobbar 

med bilder medan andra har arbetat med de olika verbala språken på förskolan, en pedagog 

nämnde att de använde spel och pussel för att främja barnets flerspråkighet men sedan finns 

det förskolor som inte alls jobbar med flerspråkighet överhuvudtaget. Den pedagog som 

kände att de inte alls jobbade med språk överhuvudtaget i deras förskola har också skrivit till 

oss att hon känner att det inte finns någon speciell kompetens för barns flerspråkighet, varken 

bland personalen på förskolan eller de som är chefer i det förskole området hon jobbar. Hon 

hade tidigare jobbat väldigt mycket med flerspråkiga barn och hon själv hade även egna 

flerspråkiga barn då hennes man hade utländsk bakgrund. Den jämförelse som därmed går att 

dra mellan att utifrån hur pedagogerna upplever att de arbetar med flerspråkighet så jobbar 

många utav förskolorna på helt olika sätt men en del av dem har samma tankar om 

flerspråkighet och hur det bör främjas även om de gör det på olika sätt. Eftersom vi vill 

behålla anonymiteten hos pedagogerna så har vi valt att använda ”p” för pedagog och ”i” för 

intervjuare samt bytt ut namn på kommuner. 

 

”Tyvärr arbetas det väldigt lite med detta då personalen inte har den utbildning som 

läroplanen kräver. Vi är väldigt få förskollärare med tyvärr väldigt inkompetenta kollegor så 

tyvärr är arbetet väldigt litet kring detta.” 

 

”Ser miljön som en extra pedagog men tyvärr inget aktivt systematiskt arbete kring detta då 

tyvärr pedagoger har för lite kompetens kring området. När man arbetar i en stor grupp är 

det viktigt att alla pedagoger följer samma tråd. i mitt fall följs ingen tråd(el jag följer den). 

För mig är det svårt att följa tråden själv så jag gör det som barnen är i störst behov just nu 

vilket är det sociala samspelet då vi har en hel del resursbarn. Språket o kommunikationen 

kommer som en del in i det.” 

 

”Cheferna har noll kompetens vilket speglar sig väldigt tydligt i de anställda. Jag har arb på 

denna förskola i 1,5år pga flytt från Sthlm med familjen. Innan dess arb jag i Sthlm med 

gudomliga chefer o tydligt ledarskap vad gäller vårt uppdrag i förskolan. Om jag ngn dag får 

tid hade jag kunnat svara en gång till på era frågor utifrån min fd arbetsplats o hur jag/vi 

arbetade där. Där arb jag även som arbetsplatsledare samtidigt som jag var fskl.” 

 

Det har varit intressant att jämföra denna intervju med de andra. Eftersom det blir en så tydlig 

skillnad från en verksamhet som inte alls jobbar med språk överhuvudtaget till skillnad från 

en som verkligen lägger en stor vikt vid alla barns språk. Särskilt stor skillnad blir det 

gentemot den förskola som jobbade med alla verbala språk där alla, vare sig barnskötare, 

pedagog eller timvikarie hade en hand med i spelet. Många av personalen hade utländsk 

bakgrund också men de tog också in modersmålspedagoger för att barnen skulle få ta del av 

alla sina språk. De diskuterade också väldigt mycket i barngruppen om olika språk, särskilt 

engelska trots alla de olika språken de hade eftersom engelskan är ett ganska universellt språk.  

”Vi har ju arabisktalande personal, finns lite andra språkkompetenser också. Ja vi alltså vi har 

modersmålslärare till dom barns som önskar det och där det finns att få tag på. Så somaliska har vi 

modersmål. Engelska har vi modersmål, spanska, ryska, mongoliska, turkiska och kurdiska har vi 
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också. Två varianter på kurdiska. Vi har modersmål på den ena för den andra har vi inte fått tag på 

någon. Så är det så dom finns också. Så dom språken jobbar vi alltså med om föräldern önskar det sen 

har vi ju ett läroplansuppdrag att jobba språkutvecklande med alla språk. Även fast vi inte kan dom. 

Och det är ju mer eller mindre lätt. Det handlar ju mycket om att lära sig något enstaka ord och, 

liksom så man gör sig förstådd med barnen sen beror det ju på hur mycket svenska som barnen kan. 

Jag kan ju säga det att språkvidden på dem som är icke-etniska svenskar så att säga, där är det ifrån 

att man kan riktigt bra svenska till att man egentligen kan enstaka ord. Så vi har ju den spännvidden i 

den språkgruppen också. Ja där är vi nog olika kompetenta.” 

 

”Diskuterar ni språk i barngruppen? Hur och varför isånafall? 

Ja vi diskuterar, det är lite olika från barngrupp till barngrupp hur det kommer sig men det blir oftast 

en diskussion om, vad heter det på det här språket? Vad heter det på det språket? Just nu fick vi 

nyligen en kille som bara pratar engelska, de kom hit för ett halvår sen ungefär. Då har det blivit så 

att vi diskuterar språket ibland för jag har berättat en saga som vi jobbar med på engelska då också, 

då visade det sig att när man inte hittar de engelska orden så bra så är det andra barn som kliver in 

där jag behöver hjälp., så det här det lever dom på fortfarande två månader senare liksom. Och du 

kommer inte ihåg att det slut heter finished på engelska men jag visste det. Och då blir det en 

diskussion av språk. Vi pratar mycket om pannkakor inne hos oss och då funderar man på, vad heter 

pannkaka på ryska. Så man får igång det här språket, och vad heter det på arabiska och igenom att vi 

har flerspråkig personal så blir det ju ibland att man diskuterar bland vuxna vad det heter på olika 

språk och då kan barnen ibland lägga sig i. man kan ha diskussioner ibland med barnen vad det heter 

och det är rätt kul men jag jobbar med 3- 4 åringar och där kan det ju bli men bland de yngre där kan 

det ibland va tyst när man ber dem säga vad de heter på deras modersmål eller som X sa, kan du inte 

berätta sagan på svenska så att Y förstår, jag bara menar du att jag ska berätta den på engelska, aah. 

Då blandas de.” 

 

”I: Hade ni modersmålspedagoger, 

P: Ja vi har modersmåls pedagoger som kommer ut 

I: Har de någon utbildning på nått sätt? 

P: Inte alltid, utan första kravet ä ju att man har språket som modersmål men sen önskvärt är ju att 

man har någon form av pedagogisk utbildning eller erfarenhet. Och annars är det ju personlig 

lämplighet. Det är det kravet, jag vet en person, han vi har i engelska, han har ju inte pedagogiskt 

utbildning men han är ju fantastisk. Vi har haft honom som förälder, han är fantastisk. Idag pratar 

man ju inte om att dom ska gå in i ett rum och fylla i papper och grejer, man vill ju att de ska vara 

med i verksamheten och leka och göra det barnen gör och idet prata, och det gör han, han är otrolig 

på att vara närvarande i barnens liksom lek och utveckla den. Sen har vi de som är, och det är också 

kulturellt, det man är van vid som är mer som skola där man stänger in sig och fyller i papper men har 

väldigt roligt men det är inte den typen av, vi vill inte att det ska gå åt det hållet och det vill inte 

modersmålsenheten heller men det är svårt att vända på en del men de är förmodligen gamla lärare 

eller förskollärare. Men nä de har inte alltid en pedagogisk men man bedömer ju lämpligheten och 

har dom inte det så får de stöd och handledning ifrån sina chefer så att säga.” 

 

En annan förskola hade en engelsk inriktning och pratade mest engelska, särskilt de äldre 

barnen. Varför de har en engelsk inriktning är för att de ligger nära en pendeltågsstation som 

är väldigt nära Stockholm och då har det varit lättare att ta in barn med utländsk bakgrund 
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som kanske bara ska stanna under en kortare period som till exempel hade föräldrar som 

jobbade i Stockholm under ett eller två år sen skulle åka tillbaka till hemlandet, då har den 

förskolan varit en bra grund för barnen som har varit där den kortare tiden. 

”Vi har barn som pratar franska, engelska, hindi, spanska, hebreiska… men sen så har vår förskola, 

nu har vi inte direkt haft det innan hos oss, men vi har engelsk profil.” 

 

”Så vi har många, många engelsktalande barn, men vi har inte haft några engelsktalande pedagoger 

på våran förskola. Men vi har så att vi sjunger sånger och räknar och säger hejdå och lite färger och 

lite sånt där på engelska.” 

 

”Så att, vi har haft många engelsktalande, så det är ett krav för att få jobba hos oss att man talar 

engelska. Men som sagt, vi har inte haft någon engelsk (ursprung) pedagog, men vi kommer få det.” 

 

En annan av mailintervjuerna som vi gjorde så berättande den pedagogen att de inte har så 

väldigt många olika språk utöver svenska och arabiska men att de arbetar flitigt med de 

språken för föräldrarnas skull.  

”Eftersom att det till större del är arabisktalande barn i gruppen så arbetar vi mest med arabiskan 

och svenskan. När vi tittar på film till exempel så tittar vi både svenska och arabiska filmer. Vi har 

böcker på deras språk (arabiskan) och de får information på arabiska (föräldrarna)” 

 

”Vi försöker få de arabisktalande att prata svenska, eftersom att vi är en svensk förskola. Vi blandar 

barnen i olika grupper både de svenska barnen och de arabisktalande för att de ska ta lärdom av 

varandra. Vi har spel och pussel som är i deras nivå språkmässigt till exempel.. Tiden de har vistas i 

Sverige varierar ju också, så alla barn kan olika mycket. Vi stöttar dem till att prata svenska.” 

 

”Arabiska talar barnen med varandra i leken men även med modersmålspedagogen som talar 

arabiska.” 

 

På de övriga förskolorna som vi gick till och intervjuade så fanns det många fler olika språk, 

många olika typer av afrikanska som till exempel somali och tigrinja men även kurdiska, 

engelska, syrianska, spanska, franska, japanska, kinesiska och så vidare. Så det är väldigt 

flerspråkigt överlag på många förskolor, särskilt i Stockholmsområdet. Modersmålspedagoger 

har det funnits tillgång till på de flesta förskolor vi har intervjuat, men alla har inte haft en 

pedagogisk utbildning, utan de är utav samma utländska bakgrund och vill hjälpa till och 

kanske till och med tjäna lite pengar och har haft någon slags pedagogisk kompetens utan 

utbildningen. Annars har det funnits personal på förskolan som har haft samma utländska 

bakgrund som barnen eller så har det kommit in vikarier med samma utländska bakgrund och 

har varit mer till hjälp. 

Om vi ska analysera detta kvalitativt och jämföra arbetsätten på de olika förskolorna så har vi 

utifrån hur pedagogerna upplever att de arbetar med flerspråkighet så kan vi säga att som 

tidigare skrivet så arbetar alla verksamheterna på väldigt olika och skiljande sätt för att främja 

barns flerspråkighet. Vissa förskolor ser sig mer som den svenska delen av förskolan där 

svenskan är det språk som har störst fokus i verksamheten då modersmålet får barnen med sig 
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hemifrån, medan andra har valt att jobba med barnens olika språk men även tänkt på 

svenskan, och sen så finns det förskolor som inte jobbar med flerspråkigheten alls. Många 

jobbar också med flerspråkigheten för föräldrarnas skull. Det finns också många olika sätt att 

jobba med barns flerspråkighet har vi även fått fram i dessa intervjuer, bland annat som nämnt 

så främjar en av verksamheterna språket genom att jobba med estetiska medel medan en 

annan väljer att prata om språk med barnen i barngruppen och frågar barnen vad vissa saker 

heter på deras modersmål för att främja deras flerspråkighet. Och en av verksamheterna ser 

det som viktigt att just stärka de barn med flera språks svenska och jobbar därmed på det 

sättet med bilder eftersom de behöver mer stöd i svenskan eftersom de är endas är t i 

förskolan som de möter på svenskan. En annan verksamhet jobbar inte med flerspråkighet på 

något sätt då de anser att det inte är önskat utav föräldrar. 

”Och i vissa familjer då så möter de bara, för de har grannar som pratar andra språk, och de går inte 

på någon barngympa o mamma jobbar inte utanför hemmet och då möter de inte det svenska språket 

på fler ställen än på förskolan. Så det är ju en checkup. Och då har vi valt att stå för det svenska. Inte 

gå in på, visst vi kan lära oss säga hej och olika fraser och skoja om o så där men det finns inte. Utan 

vi ska då stå för det svenska.” 

 

”Det vi, vi arbetar ju med, vi säger svenskan i, i helhet så och jobbar för att förstärka det. Det vi 

jobbar med att föräldrarna pratar sitt förstaspråk hemma, det är jätte viktigt. Och att barnen, ja, får 

ett starkt första språk och vi lånar böcker från biblioteket som föräldrarna får låna hem och läsa med 

barnen. Och vi gör ju den här översikten.” 

 

”Diskuterar ni språk i barngrupperna? Hur? Varför? 

nej. inget behov som önskas” 

 

Vi frågade om pedagogerna tyckte att det mångkulturella samhället vi lever i idag känns 

värdefullt för de och de alla svarade ja, men på olika sätt. En pedagog tyckte att det var viktigt 

för det svenska folket att få en förståelse för omvärlden, medan en annan pedagog tyckte att 

det mer eller mindre var en vardag, men att det var bra för barnen att veta att det finns fler 

människor ute i världen och vi alla är olika och ser olika ut, vi har olika hudfärg, olika 

ögonfärg och så vidare. I vår empiri så har vi fått fram att kulturbegreppet är viktigt då det 

hänger samman med barn som är flerspråkiga och genom att förstå att det finns barn som talar 

olika språk som kommer från olika kulturer så kopplas därmed kultur och språk tätt samman. 

Kultur och Språk hör ihop och arbetar pedagogerna med flerspråkighet så arbetar de även med 

kultur. Det språk barnen tenderar att ha som modersmål hänger samman med vilken kultur 

barnen kommer ifrån. 

”Jag tycker absolut att det är värdefullt. Jag tror att det är väldigt bra för Sverige och för barnen att 

redan från början lära sig att människor är olika, vi ser olika ut, vi pratar olika språk, vi har olika 

vanor. Så att jag tror att det är jätteviktigt!” 

 

”Det är viktigt, vi kan lära oss av deras kultur och de kan lära oss av de vi har att erbjuda. På så sätt 

är vi lika viktiga.” 
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”Ja det är väldigt värdefullt, man får lära sig mycket, man lär sig mycket människosynen 

överhuvudtaget, att alla är lika och för barn, som att, våra små, de ser ingen skillnad… på vad de är 

och hudfärg och så, det kommer, alltså vi behöver inte jobba. Alla har samma värde eller gör samma 

saker och jag tycker det är jätte värdefullt, jag har lärt mig jätte mycket.” 

En annan pedagog ansåg att mångkulturellt kan ses på även ett annat sätt och att 

mångkulturalitet inte endast har med olika länder att göra utan kulturer kan skilja sig beroende 

på vart i Sverige vi kommer ifrån.  

”Jag tycker det är förvärdefullt så för att det mångkulturella finns ju. Det handlar ju inte om språk. 

Det handlar inte om länder egentligen. Utan det handlar ju om varje familj för sig. Det spelar ju ingen 

roll, jag är ju svensk och jag flyttade hit för 13,14 år sen och upplevde väl lite kulturkrock. Då umgås 

ju ja i en svenskafamilj, ingiftgift å sådär men det krockar i alla fall, med vissa saker, så det har 

ingenting, utan jag ser det som värdefullt att man lär sig att se olika sätt att se på samma sak. Och det 

spelar ingen roll om vi kommer ifrån Sverige eller Somalia, det kan bli lite större krockar om vi inte 

har samma grund, jag tänker Somalia tillexempel man är från Mellanöstern så har man en lite annan 

kulturell bakgrund som avviker lite mer från det som är europeiskt. Kan bli lite större krockar men 

behöver inte bli det .utan det finns ju många där som är jätte intresserade av och "hur gör ni", vi gör 

så här hemma men de får följa det som ni gör på förskolan det spelar ingen roll. Så får dom välja sen 

när dom blir stora till att man absolut inte vill, vi firar inte lucia man firar inte jul vi ska vara med på 

det här som är kristna högtider för man är muslim så allt det här finns och det får man ju bara 

förhålla sig till och acceptera så länge det inte kränker.” 

I vår empiri har vi alltså därmed även fått en insyn i hur pedagogerna förhåller sig till det 

mångkulturella och de flesta verkar tycka att det är oerhört viktigt med att främja även det 

mångkulturella för att främja barnens flerspråkighet. Att språk och kultur hör ihop är tydligt 

att se. Jobbar pedagogerna med flerspråkighet så jobbar de även med kultur och 

mångkulturalitet, de pedagoger som har en god inställning till det mångkulturella är även de 

som verkar jobba flitigast med det flerspråkiga. 

 

Analys av material 

När vi har analyserat så har vi använt oss av vår datainsamling och det som har varit relevant 

för oss. Vi har hållit oss till att analysera utifrån den kvalitativa analysmetoden eftersom vi 

har gjort intervjuer och transkriberat dem och även tagit mailintervjuer. Intervjuerna har gett 

oss en överblick på hur pedagogerna upplever att de arbetar i förskolan med flerspråkighet 

samt hur deras svar skiljer sig åt eller liknar varandra. Med den kvalitativa analysmetoden har 

vi även fått syn på hur pedagoger ser på ser på kultur och språk som sammanhängande samt 

vilket förhållningsätt de dessutom har kring det mångkulturella. (Fejes & Thornberg 

2015:35,37). Vi har valt att citera i vårt resultat till det som är relevant utifrån intervjuerna 

som vi har analyserat. Vi har även analyserat vårt material utifrån den sociokulturella teorin. 

I en analys av materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv så kan vi komma fram till att 

språket i sig ses som en viktig komponent på de flesta utav förskolorna. Språket ses som en 

viktig del i vardagen vilket kan kopplas ihop med den sociokulturella teorin och Vygotskijs 

tankar om språket som det viktigaste redskapet vi människor har, alltså en artefakt som har en 

stor betydelse i vår vardag(Gjems 2009:21). Till exempel så tar flera av pedagogerna upp att 

språket kommer in på ett naturligt sätt i de vardagliga samtalen vilket visar på språket har en 
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stor betydelse i de flesta utav verksamheterna och många utav dem upplever att de jobbar med 

detta både medvetet samt omedvetet. En del av pedagogerna nämner också att de mycket och 

ofta diskuterar barnens olika språk med barnen och därmed så blir språket en artefakt där 

barnen lär sig om de andra barnens språk. En förskola vi besökte jobbade med flerspråkighet 

främst via bilder samt genom estetiska medel. De använde bilderna för barnen då det var 

lättare för barnen att lära sig förstå svenskan på detta sätt, detta kopplar vi ihop med den 

sociokulturella teorins tankar om mediering utav kunskap via artefakter. Det är genom 

artefakterna som barnen kan få kunskap. Artefakterna, i detta fall bilderna förmedlar därmed 

en kunskap till barnen vilket i denna förskola var en viktig del av deras arbetstätt när det kom 

till främjandet utav barns flerspråkighet (Skoog 2012:61). Genom bilderna kan barnen som 

inte har så bra svenska ta del utav svenskan och lära sig den genom dessa artefakter. Även de 

pedagoger som använder stödtecken vilket vissa gjorde kan räknas in som artefakter som 

kommer till användning det pedagogerna beskriver hur de upplever sitt arbetsätt (Kultti 

2013:4). En annan artefakt som en pedagog nämner att denna upplever att de använder i 

arbetet med flerspråkighet är bland annat spel och pussel. Vissa pedagoger har även använt 

sig av att ha bokstäver på väggarna så att barnen kan se dem mesta delen av dagen och det har 

hjälpt dem i sitt lärande av språk. 

 En del av förskolorna jobbar med svenskan i helhet och tänker att sitt hemspråk får barnen 

med sig hemifrån. De är måna om att svenskan skall barnen få lära sig i förskolan och menar 

att barnen får stöd i att utveckla svenskan i förskolan och uppmärksammar att föräldrarna 

skall prata hemspråket hemma för att på så sätt främja flerspråkigheten hos barnen.  Deras 

tankar går att koppla ihop med den sociokulturella teorin om den närmaste utvecklingszonen. 

Då pedagogerna menar på att barnen behöver förskolan för att lära sig det svenska språket och 

då genom att få stöd med detta utav mer erfarna pedagoger eller kompisar kan lyckas utveckla 

ett bredare svenskt språk. Barnen lär sig också varandras språk och får förståelse för andras 

olikheter och kulturer genom den närmaste utvecklinssonen. Då flera av pedagogerna 

uppmärksammar de olika språken. Samt att de får stöd utav sina föräldrar med sitt hemspråk. 

Detta tankesätt går dessutom att koppla ihop med det nyare begreppet scaffold som används 

inom sociokulturella teorin där det handlar om att få ett stöd för att lära (Skoog 2012:63). 

Flera utav de pedagoger vi intervjuat upplever att barnen får stöd till att främja sin 

flerspråkighet med hjälp av antingen de pedagoger som talar barnens hemspråk eller utav 

modersmålspedagoger. Det har också förekommit att pedagogerna har lärt sig någonting med 

hjälp av barnen, som till exempel att komma ihåg vad ett ord på svenska är på engelska. I 

vissa pedagogers barngrupper så har man diskuterat språk och vilka olika språk vi har, ofta är 

det barnen som startar dialogen eftersom de är nyfikna på varandras kunnighet. Här har 

scaffold relevans då det är dialog och samspel som barn lär sig. 

Detta kan kopplas samman med sociokulturellas kulturbegrepp och att kontexten är det som 

spelar roll för den språkliga utvecklingen. Kontextbegreppet går också att koppla ihop med 

vårt resultat om hur pedagogerna uppelever att de jobbar med flerspråkighet. Kontexten är det 

som påverkar skillnaderna i de svaren vi fått eftersom verksamheternas kontext ser helt olika 

ut beroende på förskola. Kontexten har en stor betydelse för vilket arbetsätts som finns i 

verksamheten. Kontexten av en förskoleverksamhet kan skilja sig betydligt mycket åt 
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beroende på vilken kultur och kontext de som arbetar eller leder verksamheten själva kommer 

ifrån. Detta påverkar och kommer alltså i uttryck i pedagogernas arbetssätt. Själva begreppet 

kultur har således en viktig roll inom det sociokulturella perspektivet då den kontext och 

kulturella samhälle vi lever i påverkar en individs möjliga lärande, samt dess kognitiva 

utveckling (Gjems 2009:20). Många av pedagogerna tar dessutom upp att allas kulturer är 

meningsfulla och genom att tala om att en del av barnen talar olika språk kan det också 

kopplas ihop med den sociokulturella teorin där språket förmedlar förståelse om världen runt 

omkring oss. Detta ger oss alltså ett svar på vår frågeställning kring hur språk och kultur 

hängersamman då språket är viktigt för att förmedla kunskap kring olika kulturer (Skoog 

2012:61).  

Diskussion  

Syftet vi hade med studien var att få en insyn i hur pedagoger uppelever att de jobbar med 

flerspråkighet i förskolan. Vi ville även se om det kunde finnas några skillnader och likheter. 

Vi ville även se vilket förhållningsätt de har till de mångkulturella samt hur språk och kultur 

hänger samman. Våra frågeställningar är därmed alltså dessa: Hur upplever pedagogerna att 

de arbetar med flerspråkighet i verksamheten? Vilka skillnader samt likheter finns det i hur 

pedagogerna upplever arbetssättet kring flerspråkighet i olika verksamheter? Hur hänger 

språk och kultur samman? Vilket förhållningssätt har pedagogerna till mångkulturalitet? Det 

vi har kommit fram till i resultatet är att alla pedagoger har liknande tankar men i och med hur 

de upplever att de arbetar så ser de ganska olika ut. Anledningarna till detta har vi kommit 

fram till antagligen beror på att alla människor är olika och alla barngrupper ser olika ut. Det 

finns inget exakt sätt att arbeta med flerspråkighet utan det görs utifrån förutsättningar i 

barngruppen. I tidigare forskning så tar Skans upp att det är viktigt att uppmärksamma barns 

flerspråkighet, detta kan vi även koppla till vårt resultat då de flesta av pedagogerna tycker att 

det är en viktig del i förskolan (Skans 2011:54-56). Däremot så är resultatet i Skans studie 

mycket riktad mot pedagogernas kompetens för flerspråkighet. Vad vi å andra sidan har fått 

fram är att många i verksamheterna som vi har intervjuat inte har någon särskild kompetens, 

förutom en av verksamheterna som har sett till att pedagogerna ska ha kompetens för barns 

flerspråkighet. Däremot tar en pedagog som vi har intervjuat upp att det är viktigare att vara 

lämplig än att ha kompetens (Skans 2011:133). I en av sina studier så har Kultti tagit upp att 

man arbetar med artefakter som till exempel leksaker, och utav de som vi har intervjuat så har 

de arbetat med artefakter på liknande sätt för främja språk (Kultti 2013:1956-1957, 1964). 

Kultti anser att artefakter har stor betydelse i förskoleverksamheten. 

I en annan forskning som Kultti har gjort handlar om att modersmål är någonting som barnen 

får med sig hemifrån medan andraspråket är det som tillkommer under vistelser i 

förskoleverksamheten (Kultti 2012:42). Detta synsätt har vi stött på även i vår studie, en 

pedagog berättade att barnens föräldrar får ingen svenska hemma eftersom de bor oftast i 

områden där modersmålet blir en trygghet och då får varken föräldrar eller barn svenska 

hemifrån, men får det från förskolan. Det Kultti även tar upp i sin bok med en studie som 

visar på att det är gynnsamt att låta barn som har flera språk umgås och använda sina språk i 



22 

 

verksamheten då barnen kan lära av varandra går att koppla ihop med den proximala 

utvecklingszonen och tankar om att andra erfarna kan lära de mindre erafarna (Kultti 2013:5). 

Hon tar även upp att miljön har en betydelse går att koppla ihop med kontextbegreppet in den 

sociokulturella teorin (Gjems 2009:20). 

I en annan studie av Carlsson och Bagga-Gupta så var deras resultat att i olika språkförskolor 

så ser de på rutinerna som viktiga stunder där barnen lär sig det svenska språket (Carlsson & 

Bagga-Gupta 2006:14). Dock så hade en del av dem förskolorna annan form av en mer 

fokuserad träning i form av bilder. Även detta kan kopplas till en av förskolorna vi 

intervjuade då de jobbade på liknande med bilder och såg på rutiner som viktiga medel för att 

stärka svenskan. En del av verksamheten pratar om språk i barngrupperna, men kopplat till 

Pietikäinen och Pitkänen-Huhta så diskuterar de att lära sig fler språk än de tre 

standardspråken (Pietikäinen & Pitkänen-Huhta 2013:234). I barngrupperna så har man 

diskuterat språk, särskilt de olika på en av verksamheterna där de inte har engelsk inriktning 

men har barn med engelskt ursprung. Alla barn lär sig av varandra i detta fall och då kopplas 

det ihop med närmaste utvecklingszonen (Kultti 2013:5). 

Den här studien har varit en intressant upplevelse. Vi hade vissa tankar om det vi ville skriva, 

men vi känner nu att vi inte tänkte så långt. Våra tankar gick omkring den verbala 

flerspråkigheten, vi tänkte aldrig på att även de estetiska ämnena såsom bild, musik, dans 

etcetera ingår i flerspråkighet eftersom det är sätt att uttrycka sig på. Flerspråkighet är mer än 

bara verbalt, det är väldigt universellt, det ingår mycket i flerspråkighet såsom kroppsspråk, 

teckenspråk, det verbala och ens egna olika sätt att uttrycka sig på. Det är det språk är också, 

att uttrycka åsikter eller liknande. Därför anser vi att denna studie har varit mycket insiktsfull 

och väldigt hjälpande för oss i framtiden som pedagoger.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Det ämne som vi har valt att forska om, alltså flerspråkighet har en stor betydelse för oss båda 

för framtiden då vi båda kommer jobba i kommuner som är mångkulturella men många barn 

från olika länder som talar flera språk. Genom denna forskning har vi också lärt oss hur 

många pedagoger jobbar i olika verksamheter vilket vi själva sedan kan dra nytta av i vår 

yrkesroll senare i livet. Genom att få höra hur dessa pedagoger arbetar kan vi alltså använda 

oss utav det som vi anser vara ett bra sätt själva i praktiken sedan. I läroplanen så lyfts språket 

och flerspråkighet fram som en viktig del vilket gör att det är en fördel för oss att ha fått en 

del kunskap om detta genom denna forskning som vi nu gjort. Eftersom vi ville lyfta fram hur 

man som pedagog jobbar med flerspråkighet så kan denna studie ge mycket för de som 

antingen har valt att vilja jobba i en förskola som är flerspråkig eller som bara tycker att det är 

intressant och ha det i bakhuvudet under tidens gång. Flerspråkighet och mångkulturalitet har 

blivit en stor del av Sverige i dagens samhälle och är därmed för många en viktig del att jobba 

med och man lär behöva mycket tips, särskilt om man inte är van vid att jobba med 

flerspråkighet så är det bra att ha någonting att falla tillbaka på och få inspiration ifrån. All 

forskning kring förskolan har en slags betydelse, men det är olika beroende på pedagog. 

Eftersom vi har valt att jobba i våra kommuner så anser vi att denna forskning som vi har 

gjort är både betydelsefull och värdefull för oss och är någonting att ta med och tänka över när 

vi kommer ut i verksamheten. Hur arbetar vi med barns flerspråkighet? Hur kan vi inspirera 

till att det flerspråkiga och mångkulturella är någonting som kan vara väldigt värdefullt och 
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lärorikt? Detta är vad vi strävar efter samt komma till en samförståelse med alla som är 

verksamma i verksamheten samt föräldrarna. Vi behöver även en god kommunikation med 

föräldrarna eftersom det är deras barn vi träffar varje dag och som vi lär och är med. 

Föräldrars delaktighet är också en viktig punkt och om det är föräldrar med annat ursprung så 

är det viktigt att vi förstår varandra. Föräldrarna är minst lika viktiga som barnen eftersom det 

är ju dem som litar på pedagogerna med sina barn och att vi en dag efter den här utbildningen 

ska ta oss an denna uppgift, att ha en god kontakt med föräldrarna, så är det viktigt att vi har 

en förståelse och respekt för varandra. 

 

Slutsatser 

Alla pedagoger har liknande tankar men olika sätt att utföra, de flesta verksamheter ser olika 

ut.  Ingen är densamma. Vår främsta slutsats är att alla människor är olika i tankar och 

förhållningsätt samt utförande, alla barngrupper ser olika ut vilket därmed medför att alla inte 

kan jobba exakt likadant. Något som funkar på en förskola behöver det inte funka på samma 

sätt på en annan, det betyder inte heller att det inte kanske skulle funka, allting tåls att pröva 

och arbetssättet bör formas utifrån barngruppen.  Allting kan se olika ut beroende på kontext, 

dessa slutsatser kan också kopplas med vad en av pedagogerna sa om mångkulturalitet, att 

mångkulturalitet inte bara handlar om språk, utan handlar om att alla är vi olika och vi alla har 

olika synsätt och olika kulturer och olika sätt vi gör saker på. Det är många förskolor främst i 

Stockholmsrådet tycker att det är värdefullt och vill främja att det finns olika människor som 

vill främja men det finns också de förskolor runt o i landet som inte arbetar med det som inte 

ser det på samma sätt som de flesta som vi stött på, de finns pedagoger som tycker att det är 

värdefullt men själva förskolan arbetar de med de för att kompetensen inte är tillräckligt hög, i 

ena fallet var det en förskola där inte ens chefer eller pedagoger hade någon högre kompetens 

vilket gjorde det svårt för henne att genomföra sina tankar i ett arbetssätt. Något vi undrade 

över är om barnen får ha kvar sitt språk eller om de inte får prata det alls i förskolan. Oftast 

känns det som att svenska språket är det som är fokus men ändå diskuteras barnens olikheter 

och vad ord heter på deras modersmål så att deras språk och ursprung uppmärksammas men 

fokus är på att i förskolan lärs det svenska men de andra språken främjas ändå på andra sätt 

samt att många pedagoger tycker att det är viktigt att föräldrarna talar sina hemspråk med 

barnen. 

 

Ursprung och språket har en betydelse för barn för det handlar om barnens identitet och att 

uppmärksamma och främja detta. Det är viktigt att främja barnens språk och uppmärksamma 

det för att barnen ska lära känna sin identitet men även lära sig att respektera andras och tycka 

det är spännande eller på något sätt intressant eftersom barnen ofta lär sig vad saker heter på 

andras språk när orden diskuteras i barngruppen. Det heter olika saker på olika språk, barnen 

tar gärna efter andras språk också och lär sig när det diskuteras eller benämns och på så sätt 

kan språket främjas. Svenska barn lär sig av barn med annat ursprung och omvänt också, 

därför är det viktigt att vi främjar alla språk och främjar till att låta barnen utveckla sitt språk 

oavsett om det är svenska eller något annat språk. 
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Vidare forskning 

Vi anser att det inte finns särskilt mycket forskning sen tidigare om flerspråkighet så hela 

ämnet i sig är något som bör efterforskas mera kring. Vi anser att det fortfarande är ett 

spännande ämne som går att forska mera om. Bland annat skulle det vara spännande att 

fördjupa sig ännu mer i de förskollor som verkligen är mycket mångkulturella som till 

exempel den förskolan med engelsk inriktning. Något som skulle vara spännande också är att 

besöka och intervjua förskolor som tar emot flykting samt asylsökande barn och se hur de 

jobbar med dessa barn. Detta kan vara ett väldigt aktuellt forskningssyfte då flyktingfrågan i 

Sverige är väldigt stort just nu då många flyktingar från bland annat Syrien anländer till 

Sverige dagligen samt att det också är en stor politisk fråga. För att se hur dessa förskolor tar 

emot dessa barn och arbetar med dem. En ny frågeställning till ett sådant forskande kan vara 

bland annat ”hur stödjer ni dem i sitt lärande av det svenska språket?” En annan del som man 

kan tänka över med vidare forskning är att göra en vidare forskning på hur man arbetar med 

flerspråkighet i förskolorna, inte bara i Sverige, utan kanske börja i hela Skandinavien ut till 

en del av Europa och så vidare. Detta kan också vara en väldigt intressant studie som dock 

kräver mycket engagemang och kanske ska göras om man vill forska mer. Frågeställningen då 

skulle kunna bli ”hur arbetar man med flerspråkighet i Skandinavien/Europa?”. Har man det 

engagemanget och de pengarna så att man kan göra denna forskning så skulle det definitivt 

vara en intressant resa och ge ett intressant resultat eftersom det är på ett större plan än i 

endast Sverige, även om det också kan vara en ganska stor del att forska i. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du jobbat? 

3. Hur stor andel barn har utländsk bakgrund? 

4. Hur många olika språk talas det? Vilka? 

5. Arbetar ni mycket med allas språk? Hur? 

6. Hur hjälper ni dem att främja språk? 

7. Förekommer det många olika kulturer? Vilka? Hur främjar ni dessa kulturer? 

8. Anser ni att det mångkulturella är värdefullt? Varför? Varför inte? 

9. Diskuterar ni språk i barngrupperna? Hur? Varför? 

10. Får barnen tala sitt eget modersmål? Varför? Varför inte? 

11. Har ni personal med utländsk bakgrund? Isånafall, är de en hjälp för annan personal 

samt föräldrar? 

12. Hur arbetar er utländska personal med barnen? Hur ger de ut instruktioner och 

uppgifter till barnen? 

13. Har personalen kompetens för barns flerspråkighet? Har det ingått i utbildningen? 

14. Kommer det modersmålspedagoger som är separata från förskolan? Har de en 

pedagogisk utbildning? 

15. Hur ofta kommer modersmålspedagogerna? Vad gör dem när de väl är där? 

16. Enligt läroplanen så ska förskollärare ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling. Hur 

arbetar ni kring det? Använder ni läroplanen som stöd? Mycket eller lite? 

17. Vad gör ni för att arbeta med språk? Är det medvetet eller omedvetet? Till exempel, 

slumpmässiga diskussioner under lunchen eller medan man ritar eller bygger. 

18. Använder ni er av miljön för att främja språk? Hur? 
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Bilaga 2 

 
Stockholm 2015-11-13 

 

 

 

Hej Pedagoger! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om arbete med 

flerspråkighet. 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Emma Löfgren & Matilda Rosengren 
 

 
 
 
 
Studentens/Studenternas namn : Emma Löfgren & Matilda Rosengren  
Tel.nr : 0729683891 eller 0707556092 
Mailadress : preschoolquest@mail.com 
 
 
Handledarens namn: Maria Borgström 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: 0707970163 
Mailadress: maria.borgstrom@buv.su.se 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att 

bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att jag/vi deltar i studien. 

 

 

Pedagog/pedagogers 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………

…. 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


