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Abstract 

I den svenska förskolan finns idag många barn som använder sig av fler språk än 

svenska för att kommunicera. I förskolans uppdrag ingår att stödja flerspråkiga barns 

utveckling i både modersmål och i svenska. Undersökningens syfte är att öka 

kunskaperna om vilka erfarenheter förskolechefer har av att leda arbetet med 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna innefattar vilka riktlinjer 

förskolecheferna har att förhålla sig till, vilket stöd de kan ge sin personal och hur de ser 

på sin egen förskoleverksamhet i detta avseende.  

 

Undersökningen är en kvalitativ studie som baserar sig på fem intervjuer med 

förskolechefer från en kommun i Mellansverige. Resultatet av studien visar att allt som 

kan tänkas förstärka det talade språket, exempelvis bilder, tecken och gester, främjar 

flerspråkiga barns språkinlärning. Även leken lyftes fram som en arbetsmetod som 

förskolecheferna menar gynnar språkinlärning hos barn. Ytterligare en aspekt som 

respondenterna menar är betydelsefull för flerspråkiga barns utveckling är ett 

fungerande samarbete med vårdnadshavarna. Undersökningen visade att 

förskolecheferna såg utvecklingen av flerspråkiga barns modersmål som ett 

förbättringsområde i deras verksamheter.  
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Förord 

 

 Först och främst vill jag tacka alla förskolechefer som ställt upp i min studie. Ni 

bidrog alla med stor kunskap som jag uppskattar att ni delade med er av.  
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råd, konstruktiv feedback och förslag till artiklar och litteratur. 

 

 Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min syster Emma Bergström för 

ovärderlig hjälp med korrekturläsning av texten och goda förslag till språkliga 

förbättringar.    
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Inledning 

Under min tid som förskollärarstudent och som vikarie inom förskoleverksamhet har jag 

befunnit mig på mångkulturella förskolor. Vid dessa tillfällen har jag träffat många 

flerspråkiga barn och familjer med andra modersmål än svenska. Ibland har jag upplevt 

att det svenska språket varit väldigt begränsande för dem i verksamheten. Detta har 

skapat ett intresse hos mig för hur flerspråkiga barn upplever förskolan generellt men 

framförallt för hur deras språkutveckling kan främjas. Jag anser att språket är en viktig 

brygga för att ta sig in i verksamheten och gemenskapen i förskolan men även i 

samhället i stort. Jag har vid flertalet tillfällen observerat barn som på grund av 

bristande kunskaper i svenska inte fått möjlighet att ta del av det som erbjuds i 

förskolan.  

 

Ett av dessa tillfällen var en skapandeaktivitet. Barnen skulle klippa ut saker de 

förknippade med vintern ur tidningar. De satt runt ett bord med saxar och tidningar. 

Nästan alla började frenetiskt bläddra i tidningar och klippa ut det de tyckte passade. 

Alla var aktiva i aktiviteten, förutom ett barn. Barnet satt helt stilla på sin stol och 

tittade på när barngruppen jobbade. Jag upplevde i det här ögonblicket barnet som både 

förvirrat och nedstämt, vilket inte alls var konstigt egentligen. Instruktionerna var på 

svenska och det fanns inte tillgång till någon språkhjälp just då som kunde översätta 

instruktionen. Barnet hade dessutom vid det tillfället inte varit i Sverige länge nog för 

att uppleva en vinter. Barnet hade med tanke på det förmodligen svårt att relatera till 

ordet vinter. Att uppleva den här situationen fick mig att inse att det måste vara svårt att 

vara i ett sammanhang där nästan alla andra pratar ett annat språk än språket man är van 

vid. Jag tänkte mig in i situationen själv och kände hur maktlös och utlämnad man 

måste känna sig. Man blir så beroende av att någon kan läsa av ens behov och sedan få 

aktiviteter förklarade för sig. Det här är en av de händelser jag upplevt i förskolan som 

fått mig att förstå hur viktigt verktyg språket är för oss människor.   

 

Som förskollärare har man en vilja att alla barn ska känna sig delaktiga och inkluderade. 

Jag upplever att det ibland kan vara en svårighet när det kommer till arbetet med barn 

som har ett annat modersmål än svenska. Utifrån mina erfarenheter har jag upplevt barn 

som jag uppfattat inte förstår vad som händer i verksamheten. I dessa situationer har jag 

känt mig väldigt maktlös. Jag har vänt mig till övrig personal för att få stöd i hur jag ska 
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hantera situationen. Det jag då upptäckt är att det inte funnits något gemensamt 

tillvägagångssätt för att bemöta detta, trots att många kollegor jag mött också upplevt 

det som utmanande situationer. Det är grunden till att jag i detta arbete har valt att 

fokusera på hur ansvariga för undervisningen i förskolan, förskolechefer, styr det 

pedagogiska arbetet kring flerspråkighet. Utifrån mina erfarenheter från både 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete på olika förskolor kan stödet från 

förskolechefen variera mycket. Enligt Skolverket (2016) har förskolechefen 

huvudansvaret för att förskolan följer de mål som finns i läroplanen. Dessutom ska 

förskolechefen följa upp att verksamheten håller god kvalitet som gynnar alla barns 

utveckling. Det jag intresserar mig för i detta arbete är hur förskolechefer ser till att 

realisera de mål som finns i läroplanen angående barns språkutveckling. Likaså hur de 

följer upp sin verksamhet och kan påvisa att de flerspråkiga barnens språkutveckling 

gynnas i just deras förskola.  

 

 

Bakgrund 

I Sverige har det idag blivit en självklarhet att höra många olika språk talas ute i 

samhället. Mångkultur och en bred språkbild har på grund av globalisering och 

internationalisering blivit ett naturligt inslag i vår vardag. Skolverket (2016) skriver att 

även förskolan blivit mer mångkulturell tack vare den ökade rörligheten i världen. Men 

hur är det egentligen att som barn komma till ett samhälle där majoriteten inte pratar 

samma språk som du är van vid hemma? Barnens närmaste kontakt med samhället 

utanför familjen är ofta förskolan. Till förskolan kommer barn och familjer med 

varierande etnisk bakgrund och språkkunskap. Ibland saknar de helt det svenska språket 

när de kommer till förskolan. Ett stort ansvar ligger då på förskolan att stödja dessa 

familjer så mycket som möjligt för att barn och familj ska känna trygghet. Det finns 

stora utmaningar i arbetet med att möta människor som inte talar samma språk som man 

själv gör, språkbarriärer ligger ofta till grund för missförstånd. Förskollärarnas 

bemötande är avgörande för hur barn och vårdnadshavare kommer uppfatta bemötandet 

i dessa situationer.  

 

Idag finns ett stort antal barn i svenska förskolor som talar fler språk än svenska. Kultti 

(2012) skriver i sin studie att vart femte barn i förskolan har ett annat modersmål än 
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svenska. En del har fler språk genom att föräldrarna har olika modersmål eller talar fler 

språk, andra har emigrerat till Sverige och har på så vis blivit tvungna att lära ett helt 

nytt språk. Förskolans uppdrag är att utveckla alla barns språk och ge förutsättningar för 

fortsatt lärande i sin verksamhet. Enligt Skolinspektionens (2017) granskning av 

förskolor mellan 2015-2017, framkom det att granskade förskolor i deras undersökning 

var relativt duktiga på att främja och utmana flerspråkiga barn i det svenska språket. 

Dock kunde Skolinspektionen konstatera att det fanns en tydlig brist i arbetet med att 

utveckla de flerspråkiga barnens modersmål. Granskningen visade att det saknades 

medvetna strategier för arbetet med att stärka flerspråkiga barns modersmål om det 

språket inte var svenska. Undersökningen visade även att personalen kände en osäkerhet 

kring detta och att personalens kompetenser inom området överlag behövde stärkas. 

Även Ladberg (2003) menar att det är viktigt hur arbetet med flerspråkighet organiseras 

i förskolan. Hon poängterar hur betydelsefull utbildning och kompetens är för att 

förskolan ska kunna arbeta för alla barns bästa. Ladberg lyfter fram att ansvaret ligger 

hos ledningen för att arbetet med flerspråkighet ska fungera fullt ut. 

 

Styrdokument 

Enligt Skolverket (2016) är det förskolechefen som ansvarar för att se till att läroplanens 

mål blir uppfyllda och att följa upp att förskolan bedriver en verksamhet som främjar 

alla barns lärande och utveckling. I förskolans läroplan kan man läsa att förskolan ska 

sträva efter att alla barn utvecklar språkets alla delar. Detta innefattar bland annat 

talspråk, berättande, argumentering, ordförråd samt att barnen börjar intressera sig för 

skriftspråk och symboler. Förskolan ska även se till att ha ett nära samarbete med 

barnens vårdnadshavare för att på bästa sätt ge barnen förutsättningar för god 

utveckling. Enligt Skolverket (2016) omfattas målen av hur väl barnen utvecklar sitt 

modersmål och i vilken utsträckning de kan utveckla svenskan. Eftersom svenskan och 

modersmålet är beroende av varandra är det vitalt att även stödja barns modersmål och 

göra det till en naturlig del av verksamheten. Här är samarbete mellan hem och förskola 

oerhört viktigt för att stärka språken hos barnen. Dels för att barnen ska känna sig 

inkluderade i verksamheten, men även för att det kommer gynna deras utveckling, dels 

inom alla språk de har och dels inom andra områden eftersom språket är en viktig del 

för lärande i stort. Skolverket (2016) menar att förskolechefen ska se till att 

verksamheten i förskolan drivs framåt och hela tiden arbeta för en miljö som gynnar 
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barnens utveckling. Förskolechefens ansvarar även för att alla barn får hjälp och stöd 

med det de behöver. Flerspråkiga barn har alltså rätt att få stöttning för att främja sin 

språkutveckling, detta gäller både svenska och diverse modersmål. Slutligen skriver 

Skolverket (2016) att det är förskolechefens ansvar att se till att personalen i förskolan 

hela tiden får kompetensutveckling för att kunna göra det arbete som krävs för att nå 

målen i läroplanen.  

 

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att öka kunskapen om förskolechefers arbete med 

flerspråkighet inom förskoleverksamhet. Jag vill undersöka hur de uppfattar sin egen 

verksamhet i utifrån aspekten språkutveckling hos flerspråkiga barn. Jag vill även veta 

hur de stöttar sin arbetsgrupp i frågor som rör flerspråkiga barns språkutveckling.  

 
 

Frågeställningar 

De frågeställning som detta arbete fokuserar på är följande: 

 

 Finns det några riktlinjer som tillämpas i arbetet med flerspråkighet och hur 

används de i så fall i förskoleverksamhet? 

 

 Hur har förskolechefer utformat sitt stöd för personalgruppen avseende 

flerspråkighet? 

 

 På vilket sätt anser förskolechefer att deras egen förskola arbetar för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

 

Begrepp 

Nedan följer några begrepp som jag kommer att använda i min studie, dessa följs av en 

förklaring till hur jag avser att använda dem i mitt arbete.  

 

Modersmål 

Håkansson (2003) förklarar fyra varianter av hur modersmål kan definieras. 

Ursprungskriteriet innebär att det språk som man lärt sig hemifrån, det första språket 
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man lär sig, är ens modersmål. Kompetenskriteriet innebär att det språk man har störst 

kompetens i även är modersmålet. Om då någon har två språk som man har lika stora 

kunskaper i, då blir man följaktligen tvåspråkig. Enligt funktionskriteriet är 

modersmålet det språk som man använder mest. Sedan finns även attitydskriteriet, då är 

modersmålet detsamma som det språk man själv identifierar sig med. I texten kommer 

jag använda ordet modersmål för att förklara de språk barnen har med sig hemifrån och 

de är uppväxta med. Det vill säga, det eller de första språk ett barn lär sig från sina 

föräldrar eller vårdnadshavare.  

 

Andraspråk 

Skans (2011) beskriver begreppet andraspråk som de språk som man lär sig utöver sitt 

modersmål. 

 

Mångkultur 

Enligt Skans (2011) kan något beskrivas som mångkulturellt om ett flertal olika kulturer 

är representerade. Ordet i sig beskriver inte att kulturerna möts eller interagerar med 

varandra, utan är endast en beskrivning av att det på platsen förekommer flera olika 

kulturer.   

 

Interkultur 

Skans (2011) beskriver att ordet interkultur, till skillnad från mångkultur, beskriver 

samspelet som sker mellan människor när olika kulturer möts. 

 

Flerspråkighet 

Ibland används ordet tvåspråkighet för att beskriva någon som talar två språk. Detta 

uttryck tycker jag är hämmande eftersom det begränsar flerspråkighet till endast två 

språk. Därför kommer jag att använda ordet flerspråkighet för de som besitter kunskaper 

inom fler språk än ett. Flerspråkighet kan tolkas och definieras på olika sätt. Håkansson 

(2003) förklarar två sätt att se på tvåspråkighet, simultan och successiv. Den första 

varianten innebär att personen är uppväxt med två språk och därför har två modersmål, 

eller förstaspråk. En successiv tvåspråkighet innefattar barn eller vuxna som dels har sitt 

modersmål med sig, men även lärt sig behärska ett eller flera andra språk senare. Detta 

sätt innebär att man får ett modersmål och ett eller flera andraspråk. Med flerspråkighet 

kommer jag att i min text att syfta till barn eller vuxna som använder sig av fler än ett 
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språk för att i sin vardag ha möjlighet att kommunicera med andra. Detta oavsett om 

personerna är uppväxta med alla sina språk eller om språk har tillkommit efter hand. 

Med flerspråkiga barn kommer jag även inkludera de barn som precis kommit in i den 

svenska förskolan och därför har små erfarenheter av det svenska språket. Dessa barn 

inkluderas eftersom svenskan kommer, från och med det ögonblick de kliver in i 

förskolan för allra första gången, att bli en stor del i deras vardag och kommunikation.  

 

 

Litteraturgenomgång 

 

Språkutveckling 

Svenska barn har idag ofta flera aktiva språk utöver bara svenska. Dessa barn använder 

fler språk än ett i sin vardag för att kommunicera med andra. Språkvalen barnen gör 

påverkas av de sammanhang de befinner sig i och vem de kommunicerar med. I dagens 

läge är det många barn som flytt till Sverige och möts därför av ett helt främmande 

språk. Ladberg (2003) menar att språk och kultur hör ihop och syftar till att ett nytt 

språk måste inövas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Därför blir språket en viktig 

brygga för att kunna komma in i en ny kultur och gemenskap. Förskolan blir då en 

viktig arena där dessa barn och deras familjer kan möta ett nytt språk och en ny kultur. 

Michel-Luna (2013) har gjort en studie där hon undersökt hur föräldrar till flerspråkiga 

barn upplever sin delaktighet i sina barns språkutveckling. Där framkom det att 

föräldrarna gärna ville ha en aktiv del i utvecklingen och de kände att de hade viktiga 

kunskaper om barnens språk som kunde vara till nytta för förskolan i deras arbete med 

barnen. Enligt Michel-Luna är bemötandet av de flerspråkiga barnens familjer viktigt 

för att främja ett gott samarbete mellan hem och förskola, vilket författaren på sikt 

menar också bör gynna barnens utveckling i både modersmålet och andraspråket, i det 

här fallet svenska. Det bemötande och den kunskap förskolan besitter för att möta 

barnen påverkar hur väl de sedan kommer att kunna utveckla alla sina språk. Ladberg 

(2003) menar att förskollärarens förhållningssätt till flerspråkighet är viktigt för att 

gynna alla språken ett barn har, hon påpekar att det är viktigt att inse att barn är 

beroende av alla sina språk. Fortsättningsvis redogör Ladberg för skillnaden mellan att 

vara i en- och flerspråkiga miljöer. I ett enspråkigt sammanhang behövs endast ett språk 

och det fungerar i alla syften. Ett barn som lever i en flerspråkig miljö behöver däremot 

utveckla alla språken, eftersom de alla är viktiga verktyg i olika sammanhang.  
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Enligt Lorentz (2007) är lärarens förmåga att skapa relation till varje barn och 

därigenom även ett samspel avgörande för barnets språkutveckling. Vidare menar 

författaren att det är betydelsefullt att läraren kan utgå från alla barns bakgrund och 

erfarenheter för att skapa optimala förutsättningar för varje barns lärande och 

utveckling. Även Bergöö och Ewald (2003) menar att det är viktigt att utgå från barns 

egen erfarenhetsvärld när man bygger upp förskolans verksamhet med syfte att gynna 

barns språkutveckling. De menar att språket är en viktig och betydelsefull del i 

människors liv och välmående. Därför är det viktigt att barnen får utveckla alla sina 

språk så att de kan använda dem i de sammanhang de behövs i. Bergöö och Ewald 

beskriver vikten av att barnen får bygga vidare på sina erfarenheter och menar att detta 

kommer att gynna barnens utveckling eftersom att de kommer känna större delaktighet i 

verksamheten och därigenom blir engagemanget större. Kultti (2012) menar att 

förskollärarnas inställning bidrar till hur väl de resurser som finns i förskolan används 

för att stödja barns språkinlärning. Hon beskriver även hur viktig förskollärarnas 

stöttning är för att barnen, med en viss vägledning, ska känna att de klarar saker själv 

och vågar prova sig fram.  

 

Utveckling av andraspråk 

I takt med att ett barn med annat modersmål än svenska kommer in i förskolan kommer 

också deras andraspråk, svenskan, att utvecklas. En stor del i att lära sig ett nytt språk är 

att vara delaktig i gemensamma aktiviteter och samspela med andra. I förskolan kan 

dessa samspel ske både i styrda och i fria aktiviteter. Kultti (2012) har gjort en studie 

där hon undersökt vid vilka tillfällen flerspråkiga barn utvecklar sitt språk i förskolan. 

Studien visade att aktiviteter som måltider, sångstunder och bokläsning bidrog till 

barnens språkutveckling. Även lekar och lekmaterial visade sig ha en positiv inverkan 

på barnens språkinlärning. Hon kunde också se att barnen kunde delta i de flesta 

aktiviteter i förskolan utan att svenskan skulle vara alltför begränsande. Hon såg att 

kommunikation ofta skedde med hjälp av gester vid exempelvis sångsamlingar eller 

lässtunder. Kultti lyfter vikten av planerade aktiviteter i förskolan där alla barn ges 

möjlighet att deltaga på sina egna språkliga villkor. 

 

Skaremyr (2014) har även hon gjort en undersökning om på vilket sätt flerspråkiga barn 

deltar i kommunikativa aktiviteter i förskolan. Hon kom fram till att flerspråkiga barn 

använder ett blandat kommunikationssätt till en början, dels verbalt och då ofta i en 
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blandning av de språk de kan. Sedan är kroppsspråk, imitation och material som finns 

nära viktiga komponenter när flerspråkiga barn börjar kommunicera på ett nytt språk. 

Skaremyr menar att de flerspråkiga barnens kommunikation förändras över tid och 

förklarar att det övergår från ett varierat uttryck av blandade språk där kroppen ofta är 

ett viktigt redskap, till ett allt mer verbalt språk. Detta har barnen utvecklat genom 

interaktion med andra barn och vuxna i deras närhet. Skaremyrs undersökning visade att 

det är viktigt för barnen att utveckla majoritetsspråket, i det här fallet svenska, för att 

kunna ha möjlighet att påverka sin egen vardag i förskolan. Hon kunde se att barnen 

som deltog i hennes undersökning påverkades negativt av att inte kunna svenska i 

tillräcklig utsträckning för att få inflytande i de relationer som de hade i förskolan. 

Resultatet av Skaremyrs undersökning visade att förskolan är en viktig plats för barn 

med annat modersmål än svenska, eftersom de där får möjlighet till samspel och 

utveckling av sina kommunikativa kunskaper. Förskolan är alltså en viktig plats för barn 

att utveckla sitt andraspråk och därigenom få en bättre möjlighet till delaktighet och 

inkludering i samhället. 

 

Flerspråkighet och utveckling av modersmålet 

Enligt Ladberg (2003) har det tidigare funnits uppfattningar om att det skulle vara en 

nackdel för det nya språkets utveckling om barnet samtidigt lär sig modersmålet. Även 

Lindberg (2002) tar upp denna myt och förklarar att forskningen på detta område tydligt 

visar att de satsningar man gör för att stärka barnens modersmål även gynnar 

utvecklingen i andraspråket. Ladberg (2003) beskriver att flerspråkiga dessutom har en 

fördel om de vill lära in fler språk senare. Detta eftersom uppbyggnader i språken ofta är 

relativt lika och man på så vis kan använda de erfarenheter man redan har för att lära sig 

ett nytt språk.  

 

Idag uppmuntras och uppmanas flerspråkiga familjer att stimulera modersmålet hemma 

så mycket det går. Men detta är även någonting som förskolan ska arbeta med. Enligt 

Skolverket (2016) ska förskolan främja barns språkutveckling, vilket även gäller barnets 

modersmål som enligt läroplanen ska stimuleras och utvecklas. Enligt Kulttis (2012) 

studie var andra språk än svenska nästan helt osynliga i de förskolor som deltog i 

hennes undersökning. Även Ladberg (2003) beskriver att minoritetsspråk ofta hamnar i 

skymundan i förskolan och att de har fått en låg status. Att göra språk synligt i 

förskolans verksamhet är en förutsättning för intresse och lärande. Genom att göra språk 
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och kultur från olika delar av världen synligt i förskolan ökar barnens känsla av 

tillhörighet och inkludering. Lorentz (2007) framhåller att det är viktigt att uppmuntra 

barnen att tala sitt modersmål och visa intresse för deras språk och kultur. Genom detta 

kan man uppmuntra barnen och få dem att känna stolthet och glädje för sitt ursprung 

och på så vis stötta lärandet.  

 

Runfors (2009) menar att det finns en risk att utvecklingen av modersmålet får stå 

tillbaka till fördel för svenskan som är det dominerande språket i vårt samhälle. Detta 

menar hon dels kan bero på att lärare vill skapa en rättvis verksamhet. De vill 

kompensera den språkbrist i svenska som de uppfattar att flerspråkiga barn har och 

undervisar för att alla barn ska hamna på samma nivå och få samma förutsättningar. På 

sikt menar Runfors att detta kan komma att påverka vilket förhållande flerspråkiga 

kommer att ha till sitt modersmål. I hennes undersökning visade det sig att när 

flerspråkiga skulle berätta vilka språk de behärskade så uteslöt de sitt modersmål eller 

nämnde det sist. I Runfors undersökning framkom också att modersmålet efter ett tag 

inte talas i så stor utsträckning i hemmet, utan flerspråkiga barn alltmer går över till 

svenska även där.  

 

Skaremyr (2014) påpekar att stödet för utveckling av modersmål ser olika ut beroende 

på vilket språk du talar. I hennes undersökning kunde hon se att stödet till de barn som 

deltog där skiljde sig mycket åt och att ett av barnen hade väldigt lite stöd för sitt 

modersmål. Enligt Skans (2011) undersökning påverkar vilka kunskaper förskollärare 

har i språk de förutsättningar barnen får att utveckla sitt modersmål. Genom att någon i 

verksamheten pratar ett språk ger det barn med samma modersmål en god möjlighet till 

språkinlärning genom samspel med denna person. Enligt Håkansson (2003) är det 

viktigt att barnen får möjlighet att underhålla sitt modersmål. Om ett språk inte 

underhålls kontinuerligt menar hon att barnet kan tappa begrepp och ord som de tidigare 

haft förståelse för. 
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Teoretiska utgångspunkter  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker allt lärande och utveckling i samspel med 

andra. Säljö (2014) menar att kunskap och erfarenheter inom det sociokulturella 

perspektivet ses som socialt konstruerade och att de måste sättas i ett sammanhang. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv så är språket och tänkandet en komplex helhet. 

Skans (2011) menar att kommunikation med andra människor är grunden till lärande 

och utveckling. Därför blir språket en viktig faktor i alla utvecklingsprocesser. Språket 

utvecklar barnet, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, genom samspel med andra barn 

och med de vuxna de har i sin närhet. Enligt Håkansson (2014) är just de sociala 

samspelen oerhört viktiga för barnens språkutveckling och hon menar att det är genom 

dessa samspel som barnen utvecklar och upptäcker språket. Enligt Säljö (2014) blir vi 

som människor aldrig fullärda. I samspel med andra har vi i alla sammanhang, 

möjlighet till ny kunskap och lärandeprocesser. Han tar upp Vygotskijs proximala 

utvecklingszon och förklarar att man kan tillägna sig ny kunskap i samspel med någon 

som kan lite mer än man själv. Detta innebär att barn kan lära mycket från varandra när 

de samspelar och delar sina kunskaper med varandra. Säljö (2014) beskriver även att 

ordet mediering är centralt i denna teori. Det innebär att ett barn tar hjälp av kulturella 

verktyg, exempelvis språk för att utforska olika sammanhang och förstå sin omvärld.  

 

Interkulturellt perspektiv  

Det som sker ute i världen påverkar även Sverige. En ökad emigration till Sverige har 

skapat en stor mångfald gällande språk och kultur i vårt samhälle. Detta är någonting 

som påverkar förskolan och något som förskolan behöver arbeta med dagligen i sin 

verksamhet. Ett viktigt steg i integrationen blir därför kontakten och mötena i förskolan, 

då det är en plats där många kulturer möts. Enligt Lahdenperä (1999) och Lorentz 

(2007) kan ordet interkulturell förklaras som en process där individer med olika etniska 

bakgrunder möts och skapar kontakt och en gemensam förståelse. Lorentz (2007) menar 

att i det interkulturella perspektivet ingår att inte värdera eller jämföra något språk eller 

etnicitet. Han menar att det finns en stor fördel med att man kan se och förstå den kultur 

man själv har för att kunna acceptera andra kulturer. Han fortsätter att förklara att för att 

kunna inta ett interkulturellt perspektiv krävs det att man har en självinsikt och en 
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förståelse för att det finns olikheter i världen. Lahdenperä (1999) framhåller också att 

lärarnas förhållningssätt till mångkultur är viktigt och menar att deras attityder kan 

medverka till att skapa jämlika förhållanden i skolvärlden. Lahdenperä poängterar att 

lärarens förståelse för sin egen kultur påverkar förutsättningarna för att kunna inta ett 

interkulturellt perspektiv i undervisningen. I ett interkulturellt förhållningssätt är det 

individerna själva som avgör sin egen etnicitet och kultur. Ett interkulturellt perspektiv 

är öppet för olikheter och byggt på en vilja till kunskap och förståelse. I förskolan är 

detta viktigt då man ska arbeta för att barnen utvecklar respekt, förståelse och empati för 

andra människor. Skans (2011) menar att förskollärarnas förutsättningar för att arbeta 

interkulturellt påverkas av hur arbetet på förskolorna är organiserat och menar att det 

arbetet är betydligt större än den enskilda förskolans planering. Vidare beskriver Skans 

att kunskap om varje specifik barngrupp är betydelsefull för att främja det 

interkulturella arbetet i förskolan. Lahdenperä (1999) menar att det interkulturella 

arbetssätt som skola och förskola idag bygger på är beroende av ny och uppdaterad 

forskning inom området. Även Skans (2011) betonar hur viktig forskningen inom 

området är och menar att forskningen om hur man praktiskt arbetar interkulturellt i 

förskolan hittills varit bristfällig. 

 

 

Metod 

I det här avsnittet kommer val av metod för studien beskrivas, samt vilken 

undersökningsgrupp jag utgått från. Jag kommer även redogöra för hur genomförandet 

av undersökningen gått till och hur materialet samlats in, samt hur det materialet sedan 

bearbetats och analyserats.  

 

Intervju som metod för insamling av data 

Min undersökning är genomförd som en kvalitativ intervjustudie. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan en kvalitativ forskningsintervju användas då man vill få 

fördjupad kunskap inom ett specifikt ämne. Då undersökningens syfte är att öka 

kunskaperna om förskolechefers arbete med flerspråkighet i förskolan anser jag att en 

kvalitativ studie, så som intervjuformen är, tydligast kommer att generera svar på detta 

eftersom att respondenterna kan utveckla sina resonemang. Enligt Kvale och Brinkmann 

kan en kvalitativ metodik som intervjun användas i syfte att fånga upp deltagarnas 
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erfarenheter i ett samtal. Fortsättningsvis beskriver författarna att det ingår i mitt 

uppdrag som forskare och frågeställare att se till att deltagarna i studien känner sig 

trygga i situationen. Tryggheten under en intervju menar de kan skapas genom att 

forskaren visar delaktighet i samtalet. De menar även att den analys och det resultat man 

kan få fram ur den analysen till stor del bygger på vilket kvalité intervjun håller och hur 

samtalet mellan respondent och intervjuare flyter. När jag skrivit mina intervjufrågor 

har jag utgått från mitt syfte och mina frågeställningar för att kunna skapa en 

intervjuguide, som finns med som bilaga 3 i mitt arbete. Genom att ha en strategi och 

kunskap om det man forskar i menar Kvale och Brinkmann att intervjun får en bättre 

kvalité. Frågorna som skrevs till intervjuguiden var blandade med en del rena 

faktafrågor. En del frågor gav respondenterna möjlighet att utveckla sina svar i den 

riktning som de tolkade frågan. Här menar författarna att det finns en poäng i att ställa 

frågor där respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar och på så vis dela med sig 

av sina erfarenheter i det efterfrågade ämnet.   

 

Urval 

Till en början var tanken att studien skulle innefatta sex förskolechefer. Dock avböjde 

tre stycken chefer, varav tre andra tillfrågades. Av dem tackade två ja till deltagande. 

Därför innehåller intervjustudien fem förskolechefer, alla från en och samma kommun i 

Mellansverige. Jag har medvetet valt ut några förskolechefer som i stor omfattning 

hanterar flerspråkighet och några chefer som har lite mindre flerspråkighet på sina 

förskolor. Tre av förskolorna har hög andel flerspråkiga barn, mellan 70-90 %, de andra 

två förskolorna har betydligt färre flerspråkiga barn i sin verksamhet, mindre än 10 %. 

Förskolorna är utvalda för att de alla består av fyra avdelningar, vilket gör att 

förskolecheferna har ett likvärdigt antal barn och personal i sina verksamheter. Detta 

gör att det går att göra en jämförelse mellan dessa förskolor på ett rättvist sätt. Urvalet 

av förskolor gör även att det går att jämföra om det är någon skillnad i hur de lägger upp 

arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling beroende på om de har några eller 

många flerspråkiga barn i sin verksamhet. 

 

Genomförande 

Tid och plats för intervjuer bokades in i dialog med deltagarna. Intervjuerna gjordes 

under en tvåveckorsperiod under hösten 2018. Alla intervjuer hölls på förskolechefernas 
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respektive förskolor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att trygghet för deltagarna är 

viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt. I och med att intervjuerna gjordes på en, 

för deltagarna, känd plats ökar möjligheterna att de känner trygghet under intervjun. 

Intervjuerna gjordes i samtalsrum på förskolorna, där vi kunde sitta ostört. Alla 

deltagare tillfrågades om det gick bra att jag spelade in intervjuerna, vilket alla 

samtyckte till. Samtalen spelades in med hjälp av min mobiltelefon. Detta för att jag 

sedan skulle kunna lyssna igenom materialet i efterhand och på så vis ha större 

möjlighet att få med viktigt innehåll. Genom att göra inspelningar av intervjuerna kan 

man koncentrera sig helt på samtalet och ändå få tillgång till alla svar i efterhand. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att vara aktiv, närvarande och lyhörd under 

intervjuns gång, detta för att få intervjun mer lik ett samtal. Att vara närvarande menar 

de också är viktigt för att ha möjlighet att ställa relevanta följdfrågor under samtalets 

gång. Inspelningarna har gett möjlighet att höra materialet flera gånger vilket underlättar 

för att få fram all information från intervjun. Jag har även valt att göra få kortare 

anteckningar under intervjuernas gång för att garantera att jag har något material om 

någonting skulle gå fel med inspelningen. Dock ville jag inte anteckna allt då jag hade 

som avsikt att vara närvarande i samtalet. Anteckningarna fanns som stöd till 

inspelningarna för att få en större helhetsbild och för att garantera att jag skulle ha något 

material från intervjun om något skulle gått fel med inspelningen. Varje intervju pågick 

mellan 20-30 minuter. Totalt genomfördes fem intervjuer med förskolechefer från en 

kommun.  

 

Bearbetning av material 

Intervjuerna transkriberades allt eftersom de var gjorda. Detta underlättade mitt arbete 

eftersom jag hela tiden hade intervjun som transkriberades färsk i minnet, utan att jag 

behövde blanda ihop intervjuerna med varandra. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

det viktigt att vara medveten om att man själv gör värderingar och omedvetna 

bedömningar när man ombildar intervju till text. På grund av detta har jag försökt varit 

väldigt precis när jag nedskrivit vad deltagarna sagt. Alla genomförda intervjuer 

lyssnades igenom och transkriberades noggrant, allt som sagts som berörde mina ställda 

intervjufrågor antecknades. Detta genererade tillslut i 12 sidor transkriberat material. 

Därtill hade jag även de stödanteckningar som gjorts vid intervjutillfällena. Efter att allt 

material transkriberats började jag med att läsa igenom alla intervjuer för att sedan 

försöka hitta mönster och samband mellan dem. Jag valde att tydliggöra de samband jag 
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hittade i intervjuerna och att färgkoda texten genom att stryka med 

överstrykningspennor i olika färger för de olika likheter jag funnit. Detta gjorde det hela 

överskådligt och tydligt för kommande analys och skapandet av kategorier.  

 

Validitet och reliabilitet 

I en undersökning som denna är det viktigt att det finns både reliabilitet (pålitlighet) och 

validitet (giltighet) för att arbetet ska vara kvalitetsmässigt hållbart. I Kvale och 

Brinkmann (2014) förklaras reliabilitet och validitet som tillförlitlighet, trovärdighet, 

pålitlighet och konfirmerbarhet. Enligt författarna är ett sammanhängande och 

välstrukturerat arbete en förutsättning för att detta ska kunna uppnås. Detta menar de är 

för att studien ska kunna genomföras av någon annan med samma respondenter och att 

de då kan uppnå ett snarlika resultat. För att fullfölja den delen av mitt arbete har jag 

försökt göra det enkelt och överskådligt med en tydlig struktur. Jag har noggrant 

beskrivit hur jag genomfört undersökningen för att den ska kunna göras om av någon 

annan.  

 

De förskolechefer som deltog i min studie har alla arbetat länge inom förskolan, både 

som förskollärare och som chef. De har erfarenheter av att vara förskolechef som 

sträcker sig mellan åtta och 27 år. Därför upplever jag att de har kunskap inom det 

område jag efterfrågat och är tillförlitliga respondenter, något som också ger studien 

högre trovärdighet. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar att deltagarnas kunskaper 

inom ämnet och hur de kan förmedla dem är viktigt för studiens utgång och validitet. 

Trots förskolechefernas gedigna kunskaper är jag medveten om att jag genomfört en 

kvalitativ undersökning och att det därför aldrig kan bli ett helt tillförlitligt resultat. 

Detta eftersom jag som intervjuare är beroende av att de respondenter som deltar i min 

undersökning hela tiden talar sanning. Dock ska tilläggas att en kvalitativ undersökning 

som denna går ut på att finna respondenternas upplevelser och erfarenheter för att kunna 

svara på mitt syfte med undersökningen och de frågeställningar jag har. Man skulle 

kunna säga att jag söker respondenternas sanning och uppfattning av deras verklighet. 

Min studie kan således ge en fördjupad förståelse för hur dessa förskolechefer arbetar 

med språkutveckling i sina förskolor.  
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Etiska överväganden 

De etiska överväganden jag gjort när jag genomfört denna undersökning är först och 

främst att jag delgav deltagarna studiens syfte innan den genomfördes. De fick även ge 

godkännande om att intervjuerna skulle spelas in och fick vetskap om att materialet från 

inspelningarna endast skulle användas av mig i syfte att genomföra min undersökning. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra huvudkrav som man bör förhålla sig till för 

att ett arbete ska vara etiskt hållbart. Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna innan intervjuerna informerades skriftligen via mail om vad undersökningen 

skulle innefatta och på vilket sätt intervjuerna skulle gå till. De fick även information 

om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att jag som forskare ska se till att jag har alla deltagares 

samtycke att delta till min studie. Informationsbrev skickades ut till alla medverkande 

där det framgick att deltagande var frivilligt och där de fick ge sitt samtycke till 

medverkan. Konfidentialitetskravet beskriver att deltagare i undersökningar som denna 

ska kunna lita på att alla uppgifter kommer att hanteras varsamt och tillförlitligt. För att 

garantera deltagarnas anonymitet kommer deras namn och förskoletillhörighet inte att 

nämnas i texten. Istället kommer de benämnas F1-F5. Nyttjandekravet innebär att all 

information som jag får fram under studiens gång endast kommer att användas till 

denna studie och ingenting annat. Jag har informerat deltagarna i studien att deras 

medverkan är frivillig, att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, att deras 

uppgifter och svar i intervjuerna kommer hanteras varsamt och endast i forskningssyfte. 

Dessutom fick de information om att det insamlade materialet skulle förstöras efter 

undersökningen slutförts.  
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Resultat  

Resultatdelen är uppdelad i sex kategorier. Dessa kategorier har skapats genom att 

intervjuerna analyserats vilket har gett olika mönster. Resultatet bygger på de svar 

förskolecheferna gett under intervjuerna.  

 

Riktlinjer och uppföljning 

I denna kategori kommer det framgå vilka riktlinjer förskolecheferna har att förhålla sig 

till angående flerspråkiga barns språkutveckling, samt hur de sedan följer upp att de 

riktlinjerna är synliga i verksamheten.  

 

Samtliga förskolechefer beskriver att förskolans läroplan är det styrdokument som de 

bygger sin verksamhet utifrån. På det här sättet beskriver två av förskolecheferna 

läroplanens roll i deras verksamhet. ”Läroplanen, där det framgår att barnen har rätt till 

det svenska språket, sitt modersmål och sin kulturella identitet” (F5). ”Läroplanen är 

grunden i allt vi gör, det är den som är vår bibel” (F1). Utöver läroplanen nämner även 

samtliga förskolechefer att de använder en egen arbetsplan, som är byggd på målen som 

finns i läroplanen.  

 

Samtliga förskolechefer beskriver att uppföljning av målen i läroplanen sker genom 

kartläggningar. Flera av förskolecheferna nämner materialet, Språktåget, som ett viktigt 

redskap för kartläggning. För att följa upp flerspråkiga barns språkutveckling görs en 

språkkartläggning som ger en övergripande bild över hur det ser ut på respektive 

avdelning. ”Det är gruppen i helhet man tittar på. Man tittar på vad gruppen i stort har 

svårt med och arbetar sedan mer med det i verksamheten” (F1). Denna förskolechef 

fortsätter beskriva hur man sedan kan använda resultatet från kartläggningen för att 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Då ”finns möjlighet att stödja individer 

genom att vi kan skapa grupper av barn som har samma svårigheter och jobba extra med 

det. Vid riktade insatser arbetar vi alltid i grupper, samspelet är viktigt” (F1).  

 

 

Språkutvecklande arbetsmetoder 

I denna kategori kommer det framgå hur förskolechefer uppfattar sin egen verksamhets 

arbetsmetoder för att utveckla flerspråkiga barns språk. 
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Samtliga fem förskolechefer i undersökningen beskriver att deras förskola arbetar 

mycket med alternativ och kompletterande kommunikation, eller AKK. Detta innefattar 

både teckenstöd och bildstöd. Detta är någonting som förekommer på alla förskolor för 

att förstärka språket. En förskolechef nämnde specifikt att de inte längre kallade det för 

att de arbetar med språk, utan har valt det bredare begreppet kommunikation. ”Vi har 

mycket fokus på kommunikation här, vi väljer att benämna det som kommunikation då 

språk innehåller så mycket mer än bara det talande språket” (F4). Denna förskolechef 

fördjupar sig vidare i ämnet; ”alla har rätt att kunna kommunicera, ibland sker det 

genom talat språk ibland genom bilder” (F4). Två av förskolecheferna beskriver att de 

arbetar med att ”språkbada” barnen i det svenska språket (F1 och F4). En av 

förskolecheferna nämner att de arbetar med att göra språket till en rolig och naturlig del 

i förskolans miljö. ”Vi försöker ha texter och språk synligt i vår miljö så att barnen kan 

skapa ett intresse” (F2). En av förskolecheferna menar att de arbetar tematiskt i 

verksamheten för att stärka barnens språk. ”Språket, både svenskan och modersmålet, är 

det centrala när vi arbetar med temat. Där lyfts många ord och begrepp in som finns i 

barnens närhet, vilket gör det meningsfullt för barnen då man använder sig av det som 

barnen känner igen och bygger därifrån” (F5).  

 

I studien framkom inte någon specifikt arbetsmetod för att främja flerspråkiga barn 

språk i verksamheten. Däremot berättar två av förskolecheferna att de uppmuntrar 

vårdnadshavarna att prata modersmålet i hemmet. ”Vi uppmuntrar dem att tala 

modersmålet hemma. Vi har inte längre tillgång till modersmålsstöd i verksamheten och 

då är det viktigt att barnen får tillgång till sitt modersmål i hemmet för att det ska 

utvecklas” (F4).  

 

Leken som arbetsmetod för språkutveckling 

Denna kategori beskriver hur förskolechefer menar att de använder leken som en 

arbetsmetod för att främja språket hos flerspråkiga barn i sin verksamhet.  

 

Alla fem förskolechefer i studien beskriver leken som en stor och viktig del för 

flerspråkiga barns språkutveckling. En av förskolecheferna betonar språkets betydelse 

för barnens möjligheter till samspel såhär; ”språket är ett viktigt verktyg när barn ska 

samspela och genom lek lär de sig snabbt ord och begrepp. Vi arbetar mycket med just 

samspelet här för att barn lär tillsammans i grupp” (F2). En av de andra 
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förskolecheferna beskriver leken som en viktig arena för kommunikation. ”Lekkoderna 

är en gemensam plattform för att kunna leka, så här jobbar vi mycket med leken och ger 

barnen en gemensam grund att kunna kommunicera med varandra genom leken. Vi har 

sett att detta är viktigt för barns språk och därför prioriterar vi det högt här (F1). 

Ytterligare ett citat från en förskolechef betonar vilken mening leken har för 

språkutveckling hos barn. ”Vi tror att leken är en viktig del i barns språkutveckling, 

detta gäller alla barn oavsett om de har annat modersmål eller inte. Dock har vi sett att 

leken hjälpt barn med annat modersmål in i gruppen och därigenom kan man säga att 

det stärker flerspråkiga barns språk” (F3).  

 

 

Stöd till personal 

I denna kategori beskrivs den hjälp och stöttning som förskolechefer känner att de kan 

ge sin personal för att främja flerspråkiga barn språkutveckling.  

 

Alla fem förskolechefer lyfter kompetensutveckling och fortbildningar som viktiga 

aspekter för att öka kunskapsnivån kring språkutveckling för flerspråkiga barn i sin 

personalgrupp. En förskolechef menar att det även kändes relevant för hen att själv 

fortbilda sig inom ämnet för att kunna ge stöd till sin personal. ”Jag tycker att det är 

viktigt att jag som chef också håller mig ajour på ny forskning. Det ger mig en 

legitimitet för det jag säger och jag kan vara med i diskussioner tillsammans med mina 

pedagoger på ett helt annat sätt. ” (F1). Flera av förskolecheferna nämner också 

kommunens fortbildningsinsatser i ämnet och menar att de fungerar väldigt bra för att 

vidareutbilda personalen angående flerspråkighet. Alla förskolechefer nämner att det 

ingår i deras uppdrag att ge sin personal de bästa förutsättningar som möjligt för att göra 

ett bra arbete. ”Mitt uppdrag är bland annat att ge dem tid till att utveckla det material 

de redan använder med bilder och tecken, för att se till att hela tiden fortsätter 

utvecklas” (F4). Tre av förskolecheferna nämner även positiv feedback som ett stöd för 

personalen. En av dem beskriver det så här; ”ge dem feedback på det arbete de gör och 

även lyfta vilka framsteg vi gör i verksamheten, det är viktigt för mig att lyfta det 

positiva” (F2). Tre förskolechefer beskriver även att de tycker att det är viktigt att 

personalen känner att de är ett stöd för dem i vardagen om det uppstår dilemman eller 

frågor. ”I vardagen kan det uppstå dilemman som de behöver prata om, då diskuterar vi 

tillsammans hur vi ska lösa dessa. Jag är där och stöttar som chef och försöker vara ute i 
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verksamheten så mycket det går. (F1). Två av de förskolechefer som ansåg att det var 

viktigt att personalen känner att de är ett stöd för dem i det dagliga arbetet beskrev att de 

är med i vardagen ”så mycket jag hinner” (F3 och F1).  

Mötet med familjen skapar förutsättningar för barns språkutveckling 

I denna kategori förklaras vilken roll förskolechefer tycker att mötet med familjen kan 

ha för flerspråkiga barns språkutveckling. De beskriver också vad som är viktigt i det 

mötet för att få ett gynnsamt samarbete rörande barnets språkutveckling.  

 

Alla förskolechefer menar att de första mötena med familjer är oerhört viktiga för att 

bygga upp ett förtroende och en trygghet. Genom att skapa ett förtroende är det sedan 

lättare att skapa ett samarbete och ett samspel gällande barnens utveckling enligt 

förskolecheferna. ”Mötet med familjen är viktigt eftersom det också hjälper oss att 

stödja barnen eftersom att det är familjen som känner barnet bäst” (F3). En annan av 

förskolecheferna beskriver deras arbetssätt i mötet med flerspråkiga familjer så här; ”vi 

utgår alltid från det kompetenta barnet och kompetenta vuxna i mötet med barn och 

familjer. Det viktigaste är att skapa relationer, att man får förtroende för varandra. 

Relationerna med vårdnadshavarna är lika viktiga som relationerna till barnen” (F4). 

Förskolechef 4 fortsätter sedan berätta att de brukar uppmärksamma den mångfald de 

har på sin förskola med en årlig fest. ”Detta skapar en gemenskap och en förståelse för 

varandra” (F4).  

 

Flera av förskolecheferna nämner också ordet tydlighet som ett nyckelord i mötet med 

flerspråkiga familjer. ”Viktigt med tydlighet redan från första början, så att de vet vad 

som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av oss. Genom att skapa ett 

ömsesidigt förtroende mellan oss och vårdnadshavare skapas också bättre möjligheter 

för barnet” (F5). Denna förskolechef beskriver också vinsten man får om man lägger ner 

engagemang i mötena med dessa familjer. ”Det som man får tillbaka är så mycket värt, 

kontakten man får gör det så mycket lättare att prata med vårdnadshavarna” (F5).  Flera 

av förskolecheferna nämner att de i så stor utsträckning det går försöker undvika att 

blanda in tolkar i mötet med flerspråkiga familjer. ”I bästa fall försöker jag klara av det 

utan tolk, det blir ett mer genuint möte” (F1). Respondenten fortsätter beskriva att 

kroppsspråk och bilder istället blir viktiga redskap för att, tillsammans med det talade 

språket, kunna förmedla information. 
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Förbättringsområden för att utveckla barns modersmål 

Denna kategori avser att fånga upp de områden som förskolechefer anser kan förbättras 

för att öka flerspråkiga barns möjligheter att utveckla sitt modersmål. 

 

Båda förskolecheferna på de förskolorna med färre flerspråkiga barn, mindre än 10 %, 

nämnde att de ibland upplever att de inte kan stödja barnen i deras utveckling av 

modersmålet på ett förtjänstfullt sätt. De påpekar båda två att de önskar få in 

modersmålslärare i de språk de inte har personal som talar. ”Ibland kan jag känna att vi 

saknar stöd för att utveckla barns modersmål. Så länge vi har någon i personalen som 

talar språket fungerar det väldigt bra, men om det saknas skulle jag önska att 

moderspråkslärare kunde hjälpa oss i verksamheten” (F3). ”Jag tror att vi kan bli ännu 

bättre på att stödja barns modersmål. Ibland upplever jag att det finns svårigheter där 

och tror att verksamheten skulle må bra av mer flerspråkig personal” (F2). Just mer 

flerspråkighet i personalen nämner även en av de förskolechefer som har mycket 

flerspråkiga barn i sin verksamhet som ett önskemål, ”jag vill få in mer 

modersmålspedagoger i verksamheten som vi haft tidigare. På sikt önskar jag fler 

förskollärare som är flerspråkiga” (F4).  

 

En av de förskolor med stor andel flerspråkiga barn har genom statsbidrag kunnat 

minska sina barngrupper och på så vis kunna stötta varje barn i deras utveckling. Detta 

är någonting som förskolechefen där anser är viktigt att det fortsätter för att de ska 

kunna fortsätta sin verksamhet på ett bra sätt. ”Jag skulle vilja att det såg ut så här med 

barngrupperna även när jag inte längre har statsbidraget att tillgå. Det behövs det här 

antalet personal för att kunna stödja barnen på rätt sätt och det här är någonting som 

måste lösas på en politisk nivå” (F5). Förskolechefen tycker att det är viktigt med små 

barngrupper för att kunna hålla kvalité i verksamheten, vilket hen också menar skulle 

gynna flerspråkiga barns språkutveckling.   
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer först de resultat jag fått i min undersökning att diskuteras. 

Därefter kommer min metod och mitt tillvägagångssätt att utvärderas. Detta följs sedan 

av en slutsats, vilket kan ses som en summering av mina tankar kring arbetet. 

Avslutningsvis kommer jag diskutera några förslag till vidare forskning på området.  

 

Resultatdiskussion  

 

Riktlinjer och uppföljning 

Samtliga förskolechefer svarade likartat angående vilka riktlinjer de följer gällande 

språkutveckling för barn med fler språk. Det som framkom i undersökningen var att 

förskolecheferna menade att deras undervisning och verksamhet kring flerspråkighet 

grundar sig i förskolans läroplan. Detta var ett väldigt väntat och glädjande svar då 

förskolans verksamhet ska grunda sig i Skolverkets läroplan för förskolan. Förskolorna i 

studien har även arbetat fram en arbetsplan som bygger på de mål som finns i 

läroplanen. Detta är ännu ett tecken på att innehållet i läroplanen är en viktig del i dessa 

förskolors verksamheter. Vilket det också bör vara, så därför känns det som ett positivt 

resultat att samtliga faktiskt lyfter läroplanen som en viktig beståndsdel. Enligt 

Skolverket (2016) är det förskolechefen som har ansvar för att man idkar en verksamhet 

som är fördelaktig för alla barns möjligheter till utveckling. Ett sätt är då att följa upp att 

verksamheten följer de mål som finns i läroplanen. I min undersökning menar 

förskolecheferna att de kontinuerligt genomför kartläggningar för att följa upp 

läroplanens mål och verksamhetens innehåll för att se till att alla barn får tillgång till så 

bra undervisning som möjligt. Enligt Skolverket (2016) gäller läroplanens mål både 

barnens utveckling i det svenska språket och i modersmålet. I de kartläggningarna som 

förskolecheferna beskrev framgick det inte om de talade om alla barnens språk, eller 

svenskan. Förhoppningsvis gäller kartläggningarna barnens utveckling överlag och då 

modersmål är någonting som förskolorna ska arbeta med bör det varit inräknat i de 

språkkartläggningar de beskrev.  

 

 

Språkutvecklande arbetsmetoder 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att lärande och utveckling sker 

tillsammans med andra. Detta gäller också lärande och utveckling i språk och 



 

22 

 

kommunikation. En grundförutsättning för kommunikation är att den på ett eller annat 

sätt sker i samspel med andra. Den här undersökningen har gett en inblick i hur 

förskolechefer upplever att deras verksamhet arbetar för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. Samtliga lyfte fram ett arbetssätt där kroppsspråk, gester, tecken- och 

bildstöd är viktiga beståndsdelar. Alla dessa komponenter används för att förstärka det 

talade språket. Enligt Skaremyr (2014) är allt som kan förstärka språket ett stöd för 

flerspråkiga barns möjligheter till kommunikation. Hon menar att barnens språk 

allteftersom de lär sig tillsammans med andra, kommer att förändras till ett mer verbalt 

språk. En av förskolecheferna ger en tydlig beskrivning av att språk är så mycket mer än 

bara det talade språket och att de på den förskolan därför väljer att benämna allt språk 

som kommunikation. Detta uttryck ger ett bredare perspektiv på vad språk faktiskt 

innefattar. En förskolechef påtalar även att alla har rätt att kunna kommunicera och göra 

sig förstådd i förskolan. Om man ser detta ut ett sociokulturellt perspektiv där Skans 

(2011) menar att all utveckling och lärande sker i samspel med andra, blir rätten att 

kunna göra sig förstådd helt avgörande för barnets kommande utveckling. Genom att ge 

barn redskap att kunna uttrycka sig skapar man förutsättningar för lärande inom språket 

i interaktion med andra i förskolan. Förskolecheferna benämner att både bilder och 

tecken är en stor del i deras arbetsmetoder för att stärka flerspråkiga barns språk. Detta 

tror jag skapar förutsättningar för att barn känner att de kan kommunicera på ett sätt 

som de behärskar. Allteftersom de kommer in i sitt andraspråk kommer de ha mindre 

behov av bilder och tecken och istället öka sin användning av talat språk. Bilderna och 

tecknen används i verksamheten som en ytterligare kommunikationskanal. Säljö (2014) 

beskriver att mediering innebär att använda de kulturella verktyg som finns tillgängliga 

för att kunna förstå och kunna kommunicera med sin omvärld. I det här fallet skulle då 

bild- och teckenstöd bli ett medierade redskap som hjälper barnen utforska och förstå 

den värld de är omgivna av i förskolan. Det talade språket kommer barn sedan, ur ett 

sociokulturellt perspektiv, att utveckla i samspel med vuxna och barn i både förskolan 

och i hemmet.  

 

En av förskolecheferna beskriver att de i verksamheten arbetar tematisk för att stärka 

barns språk, både svenska och modersmål. Där kan de lyfta in både ord och begrepp 

från barnens närhet som gör att de känner igen sig och på så vis kan relatera till 

innehållet. Enligt Lorentz (2007) och Bergöö Ewald (2003) är det viktigt att utgå från 

barns erfarenhetsvärld och från barns bakgrund när man planerar verksamheten för att 
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gynna barns språkutveckling. Genom att, som den här förskolan arbetar, bygga sin 

verksamhet utifrån det som finns i barnens närhet bygger man följaktligen på barnens 

erfarenheter. Bergöö och Ewald menar att barnen med detta arbetssätt kommer att känna 

en större delaktighet i verksamheten, vilket ökar möjligheter för lärande och utveckling.  

 

Två förskolechefer menar att de arbetar mycket med att ”språkbada” barnen i svenskan. 

Detta blir ett sätt att ge barnen så mycket ord och begrepp som möjligt och på så vis 

stärka barnens verbala kommunikationsmöjligheter i det svenska språket. Enligt Kulttis 

(2012) studie framgick det att andraspråksinlärning sker bland annat vid rutinsituationer 

i förskolan. Så därför blir tillfällen som matsituationer, samlingar och påklädning 

viktiga för flerspråkiga barns möjligheter till utveckla sitt andraspråk. Jag anser att 

dessa situationer är betydelsefulla för att, använda förskolechefernas ord, ”språkbada” 

barnen i svenska. Genom en rutinmässig vardag upprepas betydelsefulla begrepp som 

bygger en viktig grund för ett ordförråd. Detta tror jag ger barnen större möjlighet till 

lärande och att bygga sitt ordförråd utifrån de händelser som sker i deras vardag.  

 

En av förskolecheferna beskriver att de försöker ta in mycket synligt språk i den miljö 

de skapar för barnen. Därigenom försöker de väcka barns intresse för språk och på så 

vis främja språket. Enligt Skolverket (2016) ska förskolan arbeta för att skapa ett 

intresse hos barnen för skriftspråk och bokstäver. Att då göra detta synligt i 

verksamheten tror jag ökar möjligheterna för att barnen ska stimuleras och bli 

intresserade av språket. Här tycker jag även att det är viktigt att lyfta in barnens 

modersmål och göra det synligt i verksamheten. Enligt Kultti (2012) och Runfors 

(2009) är det svenskan som har störst plats i förskoleverksamhet överlag och andra 

språk är ovanliga att se i verksamheten. Enligt Lorentz (2007) bör man visa 

engagemang och intresse för barns modersmål för att uppmuntra dem att använda det. 

Genom att göra fler språk synliga i förskolans verksamhet tror jag att man kan få barn 

att skapa intresse för såväl svenska som för sitt modersmål. Enligt Runfors (2009) finns 

det en risk i att förskolan vill kompensera flerspråkiga barns ”brister” i det svenska 

språket så mycket att modersmålet blir lidande. Detta menar hon kan leda till att barnen 

får ett dåligt förhållande till sitt modersmål i framtiden. Genom att visa barnen att deras 

modersmål räknas och är betydelsefulla tror jag att man skapar förutsättningar för att 

barnen känner en stolthet för sitt språk och sitt ursprung. 
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Leken som arbetsmetod för språkutveckling 

Leken är en stor del av förskolans vardag och en stor del av barndomen. Genom leken 

kan barn utveckla förmågor och intressen samt bearbeta intryck de varit med om. I 

Kulttis (2012) undersökning kunde man se att leken är en viktig komponent i barns väg 

till att lära sig ett nytt språk. Leken är även någonting som alla förskolechefer i denna 

undersökning anser är viktig för flerspråkiga barns språkutveckling. De menar att leken 

används som ett arbetssätt för att främja språkutvecklingen hos barn, i synnerhet om de 

har ett annat modersmål än svenska. Säljö (2014) beskriver det sociokulturella 

perspektivet på lärande och menar att all kunskap är socialt konstruerad och måste sättas 

i ett sammanhang för att kunna användas. Genom leken kan barnen således skapa 

kunskap tillsammans i ett socialt samspel. Även Håkansson (2014) beskriver att barnens 

språkutveckling är beroende av sociala samspel och menar att barnen genom dessa 

interaktioner upptäcker språket. En förskolechef menade att de prioriterade leken och 

samspelet högt i deras verksamhet för att de har sett att det gynnar barns lärande. I 

Skaremyrs (2014) undersökning om flerspråkiga barns deltagande i förskolan kan man 

läsa att flerspråkiga barn utvecklar sin språkliga förmåga genom interaktion med andra 

barn. Genom leken kan barnen utveckla sitt språk tillsammans med andra barn och 

vuxna. En av förskolecheferna menar att leken blir ett viktigt redskap för att lära sig ord 

och begrepp på svenska som är relevanta för barnen i deras vardag. Enligt Skaremyr är 

leken en bra metod för att barnen ska utveckla det majoritetsspråk som råder i förskolan. 

Leken kan bidraga till att flerspråkiga barn får tillgång till det samspel och interaktioner 

som är betydelsefulla för att utveckla svenskan och på så vis ha lättare att skapa 

relationer och leka med andra. 

 

Flera av förskolecheferna beskriver hur viktiga lekkoderna är för barnens möjligheter 

till samspel. Och eftersom att Skaremyr (2014) beskriver leken är viktig för barns 

språkutveckling, kan man säga att lekkoderna blir en byggsten för att främja barns 

språk. Att förskolecheferna därför beskriver att leken prioriteras högt i deras 

verksamheter är därför väldigt positivt, dels för barns relationsskapande och samspel, 

men även för att gynna språkinlärningen hos barn, inte minst hos flerspråkiga barn. Om 

man ser till Säljö (2014) och det sociokulturella perspektiv han beskriver, att all 

utveckling och allt lärande sker i sociala samspel, så blir det ännu ett bevis för hur 

otroligt viktig leken är för de flerspråkiga barnens språkutveckling. Man kan säga att 
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även leken, lik bild- och teckenstöd, blir en form av medierade redskap som barnen kan 

använda för att bearbeta och förstå sin omvärld. 

 

Stöd till personal  

Det stöd som alla förskolechefer säger sig bistå med om man ser till resultatet av studien 

är fortbildning och kompetensutveckling inom ämnet språkutveckling för flerspråkiga 

barn. Just utbildning och kompetensutveckling är någonting som även Ladberg (2003) 

menar är viktigt i undervisningen för flerspråkiga barn. Förskolecheferna lyfter fram 

detta som en viktig faktor till att öka kunskapen och förståelsen för hur man på bästa 

sätt kan höja nivån i språkutbildningen för flerspråkiga barn. Skolverket (2016) menar 

att ansvaret för säkerhetsställa kunskapsnivån hos personalen ligger på förskolechefen. 

Och resultatet av min undersökning visade att alla förskolechefer ansåg sig bistå med 

möjligheter till fortbildningar. Samtliga lyfter fram kunskap som en helt avgörande 

faktor och menade att ökad kunskapsnivå i personalgruppen resulterar i bättre 

utbildning för barnen. En förskolechef berättade att även hen gått fortutbildningar inom 

ämnet för att ha möjlighet att stödja sin personalgrupp på bästa sätt. Förskolechefen 

ansåg att denna utbildning öppnat upp till fler diskussioner med sitt arbetslag och att det 

gynnat deras samarbete för att förbättra verksamheten. Fortbildning överlag tror jag 

även kan bidraga till att stärka det förhållningssätt som personalen har till 

flerspråkighet. Ladberg (2003) tar upp att personalens förhållningssätt påverkar hur väl 

barnen kan utveckla alla sina språk.  

 

Ett flertal förskolecheferna lyfter upp positiv feedback som ett viktigt stöd för 

personalen i verksamheten. Genom att de får höra vad de gör bra i arbetet med att stödja 

flerspråkiga barn i deras språkutveckling kan man fortsätta arbeta vidare med dessa bitar 

och på så vis förstärka det positiva. Enligt Kultti (2012) är förskollärares inställning 

avgörande för hur de resurser som finns tillgängliga i förskolan kan användas för att 

stödja barns språkutveckling. Genom att arbeta med positiv feedback som fler av 

förskolecheferna anser sig göra tror jag att man kan få med sig personalgruppen och på 

så vis skapa en positiv inställning till det arbete man gör. Därigenom kan detta arbetssätt 

stärka barnens möjligheter till att få en god miljö för sin språkutveckling.  

 

En av förskolecheferna i undersökningen menar att en viktig aspekt i att stödja sin 

personal innebär att ge dem tid för att kunna utveckla materialet som används för att 
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stödja flerspråkiga barns språkutveckling. Detta är någonting som man kan innefatta i 

det som alla förskolechefer tar upp, att ge sin personal bästa möjliga förutsättning. 

Genom att se till att förskolan tillhandahåller ett bra arbetsmaterial och bra 

arbetsförhållanden kan personalen göra ett bättre arbete och på så vis gynna barnens 

utveckling och lärande. Ladberg (2003) beskriver att det är betydande hur arbetet i 

förskolan utformas för hur arbetet med flerspråkiga barn kommer att kunna genomföras; 

detta är någonting som hon menar är ett ansvar som till största del ligger hos ledningen 

och inte hos förskollärarna. Merparten av respondenterna i studien tar upp hur viktigt 

det är att de kan vara ett stöd i vardagen för sin personal. Genom att förskolecheferna är 

ute mycket i verksamheten blir de mer medvetna om vilka dilemman och problem som 

kan uppstå och kan vara med och diskutera dessa på ett mer medvetet sätt. I 

undersökningen kom det fram att förskolechefer är ute i verksamheten så mycket de 

hinner. Detta skulle kunna tolkas som att de önskade att de hade mer tid att vara ute 

bland personalen. Det gäller att personalen i förskolan får rätt förutsättningar, men även 

förskolechefer är beroende av de förutsättningar de erhåller.  

 

Mötet med familjen skapar förutsättningar för barns språkutveckling 

I förskolan är kontakten med vårdnadshavare något av det viktigaste. Just mötet med en 

flerspråkig familj kräver än mer av personalen och är om möjligt ännu viktigare för att 

skapa en fungerande kontakt och ett bra samarbete. Ett ord som flertalet av 

förskolecheferna nämner är viktiga vid mötet med flerspråkiga familjer är tydlighet. 

Genom att tydliggöra vad som förväntas av familjen när man har barn i förskola och 

även genom att beskriva vad de kan förvänta sig av förskolan skapar man 

förutsättningar för ett gott samarbete. Alla förskolechefer beskriver vikten av att tidigt 

skapa ett ömsesidigt förtroende mellan förskola och vårdnadshavare. Denna strävan 

efter ett ömsesidigt förtroende kan sättas i relation till att förskolorna i undersökningen 

arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Enligt Lahdenperä (1999) och Lorentz 

(2007) kan interkulturalitet förstås som ett möte mellan människor med olika etniska 

bakgrunder där man gemensamt bygger upp förtroende och en förståelse för varandra. 

Dessa förtroenden som man försöker skapa anser jag är betydelsefullt för framtida 

samarbete mellan förskolan och familjer för att gynna barnets utveckling och lärande.  

 

En förskolechef beskriver att mötena med familjen är ett viktigt redskap för dem att få 

kunskap om barnet och på så vis främja barnets fortsatta utveckling. I Michel-Lunas 
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(2013) undersökning framgår det att ett bra bemötande mot flerspråkiga familjer gynnar 

barnets utveckling inom språk, detta gäller dels barnets modersmål men även 

andraspråket. I hennes undersökning framkom det även att föräldrarna uppfattade att de 

hade relevant information om barnen som de tyckte att förskolan behövde i sitt arbete 

och att föräldrarna gärna ville vara delaktiga i arbetet med barnens språkutveckling. 

Detta gör det viktigt att i förskolan alltid utgå från att vårdnadshavarna är en viktig 

parameter när det kommer till barnens utveckling. Alla förskolechefer i min 

undersökning ansåg att de prioriterade samspel med vårdnadshavare högt och att de 

tyckte att det var en viktig del i deras verksamhet. Det är ett viktigt moment för att 

kunna stötta barnen i deras fortsatta utveckling av sina språk.  

 

På en förskolorna men en hög andel flerspråkiga barn anordnas varje år en fest för öka 

förståelsen och gemenskapen mellan förskolan och familjerna. Förskolechefen där 

menar att de genom detta årliga arrangemang uppmärksammar den mångfald de har och 

skapar ett tillfälle där människor kan mötas och lära sig om varandras kulturer. Enligt 

Ladberg (2003) är språk och kultur starkt förknippade med varandra och hon menar att 

det är viktigt att språk tränas i sociala sammanhang. Därför blir tillfällen som dessa 

viktiga för att även barnens vårdnadshavare ska få en möjlighet att genom ett socialt 

sammanhang möta nya språk och nya kulturer. Tillfällen som dessa blir även 

interkulturella eftersom människor kommer närmare varandra och skapar en större 

förståelse och kan därigenom bygga en tillit gentemot varandra.  

 

En förskolechef menar att den tid man lägger på de första mötena med nya familjer får 

man igen genom ett smidigare samarbete och en bättre kontakt under barnets fortsatta 

tid i förskolan. Flera av förskolecheferna menar att man kan skapa en bättre kontakt 

med vårdnadshavarna om man inte blandar in en tolk vid varje tillfälle. Undersökningen 

visade att förskolechefer ansåg att kontakten med vårdnadshavarna är en del i att främja 

barns språkutveckling. Det som är viktigt i mötena med flerspråkiga familjer är enligt 

förskolecheferna tydlighet, kroppsspråk, bilder och gester. Detta tycker jag gör det 

tydligt att språket innehåller så mycket mer än bara talat språk. Det finns många sätt att 

hjälpa till att förstärka språket i möten med flerspråkiga vårdnadshavare, på samma sätt 

som det finns många sätt att förstärka språket i möten med flerspråkiga barn. 
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Förbättringsområden för att utveckla barns modersmål 

Förskolan ska stödja barns utveckling i både det svenska språket och barns modersmål. 

Studien har visat att förskolechefer menar att språkutvecklingen hos flerspråkiga barn 

kan främjas på flera olika sätt. Några av respondenterna har dock nämnt att de känner 

att deras verksamhet brister när det kommer till att stödja barnen i modersmålets 

utveckling. De två som såg det här som ett problemområde är båda förskolechefer på 

förskolor med få flerspråkiga barn och har eventuellt mindre erfarenhet av detta arbete. 

Deras önskan är att få in modersmålslärare in i verksamheten för att kunna stötta de 

barn med modersmål som inte talas av någon i personalen. Detta är någonting som även 

Skans (2011) tar upp i sin avhandling. Han menar att de språkkunskaper personalen 

besitter kommer att påverka vilket stöd barnen kan få i sitt modersmål. Om ingen i 

personalgruppen talar barnets modersmål försvinner möjligheten till språkinlärning i 

interaktion med personalen i förskolan. Även Ladberg (2003) tar upp detta problem och 

menar att en ensidig språkmiljö kommer att försvåra för de flerspråkiga barnen att lära 

sig sitt modersmål eftersom de rättar sig efter normen och försöker tala 

majoritetsspråket. Ett sätt att lösa detta är att få in mer flerspråkig personal i förskolan. 

Detta är även någonting som en av de förskolechefer på en flerspråkig förskola såg som 

ett utvecklingsområde. Hen saknade de modersmålpedagoger som förut funnits 

tillgängliga i verksamheten och önskade först och främst dem tillbaka för att kunna 

stödja alla barns modersmål på ett bra sätt. Sedan nämner även denna förskolechef att 

förskolan skulle må bra av fler förskollärare som är flerspråkiga och hoppas på detta i 

framtiden. Genom att få in utbildad personal som kan fler språk tror hen att man kan 

utveckla språkinlärningen i barns modersmål. Att förskolecheferna tar upp just detta 

som ett utvecklingsområde stämmer väl överens med den granskning som 

Skolinspektionen gjort. I Skolinspektionens (2017) granskning kom de fram till att 

förskolor har sämre strategier för att främja utvecklingen av flerspråkiga barns 

modersmål än de har för att undervisa i det svenska språket. Granskningen tog även upp 

att personal i förskolan är osäkra i detta ämne och att kunskaperna kring hur man stödjer 

barnen i utveckling av deras modersmål behöver bli bättre.  

 

En av förskolecheferna menar att små barngrupper är en förutsättning för att kunna hålla 

en bra nivå på undervisningen i förskolan. Detta menar en förskolechef, som haft 

möjlighet till små barngrupper, gett tid till att stötta varje barn utifrån individens 

förutsättningar. På så vis har man kunnat gynna varje barns lärande och utveckling. Den 
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här förskolechefen har genom ett statsbidrag kunnat minska sina barngrupper och har 

genom detta kunnat se att det är nödvändigt för att hålla kvalité i verksamheten. 

Förskolechefen menar även att detta till stor del är en politisk fråga och någonting som 

måste lösas för att alla barn ska kunna få den utbildning som de har rätt till. Ladberg 

(2003) tar också upp att språkutveckling för flerspråkiga barn till stor del är en 

organisationsfråga som är svår att lösa för varje enskild förskola i sig. 

 

I min undersökning framkom utifrån förskolechefernas svar att förskolorna har bättre 

förutsättningar att främja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska än de har för att 

främja olika modersmål. Enligt Skolverket (2016) ska förskolan medverka till att 

flerspråkiga barn får möjlighet och förutsättningar för att utvecklas inom både svenska 

och sitt modersmål. Det är förskolechefen som ansvarar för att ge personal i förskolan 

förutsättningar för att uppnå de mål som finns i förskolans läroplan. Men även 

förskolechefer är beroende av att få tillräckliga förutsättningar från sin kommun som 

gör detta genomförbart. I min undersökning framkom det att förskolechefer känner att 

de är i behov av modersmålslärare för att kunna erbjuda flerspråkiga barn stimulans och 

stöd i att utveckla sitt modersmål. Även mindre barngrupper kom upp som ett 

förbättringsområde för att kunna garantera en god undervisningsmiljö. Dessa båda 

förbättringsförslag är någonting som förskolechefer inte kan styra över, utan det är 

områden som de är beroende av de förutsättningar som kommunen tillhandahåller. 

 

Metoddiskussion 

Jag upplever att resultatet jag fått fram i denna undersökning är tillförlitligt då hela 

processen fungerat bra med både intervjuer och bearbetning av dessa. Jag tycker att 

intervjuerna gav mycket och relevant information och kunskap inom det ämne jag 

undersökte. Några av frågorna jag ställde under intervjuerna var relativt öppna och 

tolkningsbara, vilket ofta resulterade i utläggande svar där respondenterna delade med 

sig av sina erfarenheter. Detta var någonting jag uppmuntrade då det var 

respondenternas erfarenheter jag ville fördjupa mig i. Det här gjorde att det blev relativt 

mycket material att transkribera, något som var tidskrävande men även gav en bred 

empiri. Att genomföra en noggrann transkribering gjorde det sedan överskådligt att 

strukturera och kategorisera innehållet i intervjuerna. Jag är medveten om att jag 

genomfört en kvalitativ undersökning och att det därför inte går att dra några generella 

slutsatser av resultatet. Resultatet är respondenternas perspektiv på hur de arbetar med 
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språkutveckling hos flerspråkiga barn i sina verksamheter. Då mitt syfte med 

undersökningen var att få en ökad kunskap om detta känner jag att metodvalet med 

kvalitativa intervjuer var lyckat. Intervjuerna och bearbetningen är noggrant genomföra. 

Arbetet är även uppbyggt på ett enkelt och tydligt sätt som bör underlätta för den som 

vill göra om samma undersökning i framtiden. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

detta parametrar som ökar en undersöknings validitet och reliabilitet. Trots detta skulle 

resultatet inte bli exakt likadant om undersökningen gjordes om med samma 

respondenter vid ett annat tillfälle. Detta beror på att människor påverkas av olika 

omständigheter, detta omfattar både mig som forskare och den jag intervjuar. Med hjälp 

av den intervjuguide jag skapat bör man dock kunna få ett liknande resultat med samma 

respondenter.  

 

Den ursprungliga tanken med studien var att utgå från tre förskolor med hög andel 

flerspråkiga barn och tre förskolor med få flerspråkiga barn. Detta för att undersöka om 

det var någon skillnad i hur man som förskolechef arbetar med språkutveckling hos 

flerspråkiga barn. Något som försvårade arbetsgången var att fler av de tilltänkta 

förskolecheferna avböjde deltagande. Därför startade en process där jag behövde söka 

upp fler förskolechefer som passade in i min kravprofil. Något jag reflekterat över är att 

det var förskolechefer med väldigt få flerspråkiga barn i sina verksamheter som avböjde 

att medverka i studien. Däremot de tre som jag på förhand visste hade hög andel 

flerspråkiga barn tackade snabbt ja till deltagande. Om detta beror på att de 

förskolecheferna har ett större intresse för studiens innehåll kan jag inte svara på. Att 

jämföra förskolor var inte mitt huvudsyfte med undersökningen. Syftet var att öka 

kunskapen om hur förskolechefer uppfattar sin egen verksamhet gällande 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Detta faktum gör att jag anser urvalsgruppen 

relevant för min undersökning. Jag är tacksam för att jag slutligen fann fler chefer som 

ville medverka i studien så att undersökningen blev genomförbar. I efterhand har jag 

också funderat på om det hade varit bättre att göra en enkätstudie som jag skulle skickat 

till samtliga chefer i kommunen. Troligtvis hade jag på så vis kunnat få in fler svar, men 

det finns det inga garantier för. Däremot hade förskolecheferna inte haft samma 

möjlighet att förklara och utveckla sina tankegångar och erfarenheter som de nu hade 

under intervjutillfället. Därför är jag ändå nöjd att jag stod fast vid mitt beslut att 

genomföra intervjuerna, då jag anser att mitt syfte och mina frågeställningar krävde mer 

utvecklade svar än en enkätundersökning kan ge.  
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Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att öka kunskaperna om förskolechefers 

erfarenheter av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Med hjälp av 

mina frågeställningar har jag fått en djupare inblick i hur förskolechefer i den kommun 

jag undersökt arbetar med flerspråkighet. Jag vill betona att det inte går att dra några 

generella slutsatser av denna studie, då det endast är en liten undersökning med ett fåtal 

respondenter från en kommun i Sverige. Det jag kommit fram till är hur dessa individer 

ser på arbetet med flerspråkighet och endast om det kan jag dra slutsatser.   

 

Det som förskolecheferna i undersökningen lyfter som viktiga komponenter för att 

främja flerspråkiga barns språkutveckling är ett bredare tänk kring språk än endast det 

talade språket. Alla lyfte fram arbetsmetoder som innefattade både gester, kroppsspråk, 

teckenspråk och bildstöd. Detta visar att man har inställningen att alla ska kunna vara 

med och kommunicera i förskolan. Samtliga respondenter beskrev också att deras 

verksamheter valt att prioritera leken högt då det visat sig att samspelet som sker i leken 

är otroligt viktigt för barns språkutveckling. Leken är någonting som är viktig även ur 

ett sociokulturellt perspektiv eftersom att lärande och utveckling till stor del är 

någonting som skapas i samspel. Man kan säga att barnen i lek kan utveckla sina 

språkliga förmågor tillsammans med andra barn och vuxna. Ytterligare en aspekt som 

förskolechefer tog upp som viktig för flerspråkiga barns språkutveckling var kontakten 

med vårdnadshavarna. De beskrev att de första mötena var betydelsefulla för kommande 

samarbete. En del förskolechefer tog även upp att vårdnadshavarna blir en viktig 

pusselbit för att utveckla barns modersmål. Undersökningen visade att det finns 

områden att utveckla för att optimera flerspråkiga barns utveckling i språk, framförallt i 

modersmålet. Förskolecheferna lyfter att mer flerspråkig personal skulle underlätta 

arbetet med att främja modersmålsundervisningen. I deras verksamheter idag hade de 

inte möjlighet till modersmålsstöd; detta leder till att undervisningen i modersmålet blir 

lidande, följden blir en kunskapsbrist om man saknar något av barnens modersmål i 

personalgruppen. Genom att få in modersmålsstöd tror förskolechefer att de skulle ha 

större möjlighet att främja barns modersmål i sina verksamheter. Enligt Lorentz (2007) 

innebär det ur ett interkulturellt perspektiv att man inte värderar något språk eller 

etnicitet högre än något annat. I förskolan är det viktigt att man låter alla barns språk 

och kulturer få plats och ge dem möjlighet att utvecklas. Förskolan ska vara en plats där 

alla kan känna ett sammanhang och en tillhörighet. Genom att inta ett interkulturellt 
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förhållningssätt i förskolan tror jag att man kan öka barnens känsla av tillhörighet, 

samtidigt som de känner att deras modersmål är viktigt och får ta plats och på så vis får 

större möjligheter att utvecklas.  

 

I stort kan man se att denna undersökning gav många svar som var väldigt liknande 

varandra. De svar de gav kring riktlinjer och uppföljning om flerspråkiga barns 

språkutveckling var i princip identiska med varandra. Undersökningen visade även att 

stöttningen från förskolechef till personalgrupp påminde mycket varandra om man 

jämför förskolechefers uttalande. Dock ska man observera att denna undersökning 

endast ger en inblick i hur förskolecheferna själva uppfattar sin egen verksamhet och sitt 

stöd till sin personal. För att få en helhetsbild på hur det verkligen ser ut i förskolorna i 

denna kommun hade undersökningen behövt varit mer omfattande och även berört hur 

personalen i de förskolor som ingått i denna studie uppfattat sin verksamhet och vilket 

stöd de känner att de får från sin förskolechef. Men om man endast ska se till det 

faktiska resultatet i denna studie har förskolorna i denna kommun en gemensam grund i 

frågor som rör flerspråkiga barns språkutveckling. Detta kan man se genom att bildstöd 

och teckenstöd är en del av alla verksamheter, samt att uppföljningen inom området sker 

genom kartläggningar av barngruppers språk. Detta kan betyda att kommunen har en väl 

genomarbetad strategi som gör att förskolecheferna är väl rustade när det kommer till att 

främja flerspråkiga barns utveckling i andraspråket, det vill säga svenskan. Dock har 

undersökningen visat att det finns problem som behöver lösas för att förskolorna ska ha 

möjlighet att även kunna främja alla barns modersmål på ett fulländat sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom att jag valde att endast jämföra förskolechefer inom en och samma kommun 

gav några frågor väldigt liknande svar eftersom kommunen till stor del arbetar lika. I 

efterhand hade det varit intressant att göra en jämförelse mellan olika kommuner för att 

se om det är någon skillnad i hur man stödjer flerspråkiga barns språkutveckling. En 

annan intressant aspekt hade varit att göra intervjuer med förskollärarna på samma 

förskolor som förskolecheferna tillhör för att höra deras erfarenheter och tankar kring 

vilket stöd de känner att förskolechefen kan ge dem. Det hade även varit intressant att 

höra om hur de beskriver deras arbetssätt för att främja språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn, för att se om det överensstämmer med vad förskolechefen har för 

uppfattning i frågan. Det hade även varit spännande att intervjua modersmålslärare som 
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tidigare varit en del av förskolans verksamhet. Dels för att höra hur de arbetar med att 

utveckla barns modersmål, men även för att höra hur de ser på att de inte längre är en 

del i verksamheten. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning inom området är att 

undersöka förskollärarutbildningens innehåll om flerspråkiga barns språkutveckling. 

Känner förskollärarstudenter att de har tillräcklig kunskap för att främja barns 

språkutveckling, även i barns modersmål? 
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Bilaga 1 

 
Hej! 

Jag går sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle och skriver 

examensarbete i pedagogik. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om förskolechefers 

arbete med flerspråkighet inom förskoleverksamhet. Och därför vänder jag mig nu till 

dig som förskolechef på .XXXX förskola. Deltagande i studien är naturligtvis helt 

frivilligt, men jag skulle vara väldigt intresserad av att höra hur just du arbetar med detta 

i din verksamhet. 

 

Bifogar en fil med medgivande inför studien, där det finns mer information om hur detta 

kommer att gå till. Undersökningen kommer att ske genom en kortare intervju, helst 

genom ett personligt möte, men det fungerar även med en telefonintervju om det 

underlättar för dig.  

 

Tider för intervjuer finns mellan 31 oktober- 2 november och 6-9 november. Boka in 

den dag och tid som passar dig bäst.  

 

Tack för att du tagit dig tid att läsa detta. Hoppas jag väckt ditt intresse och att du vill 

medverka i min studie. 

 

Vid frågor är det bara att höra av dig! 

Mail: ………. 

Telefonnummer: ……... 

 

Med vänlig hälsning  

Lina Bergström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plu08lbm@student.hig.se
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Bilaga 2 
 

Medgivande inför studie 

 

Under höstterminen 2018 kommer jag att genomföra en studie som är del i mitt 

examensarbete i pedagogik inom förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I min 

studie vill jag undersöka hur förskolechefer stöttar sin personal avseende flerspråkiga 

barns språkutveckling. Syftet med studien är att öka kunskapen om förskolechefers 

arbete med flerspråkighet inom förskoleverksamhet. 

 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Jag kommer vi att samla data genom intervju. Intervjun 

beräknas ta 30 minuter. Under intervjun kommer ljudupptagning att förekomma för att 

på bästa sätt kunna analysera intervjun. Under intervjun kommer även anteckningar att 

göras. De data som samlas in kommer endast att användas i examensarbetet. 

Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och inte finnas tillgängliga för 

obehöriga. Inga namn på deltagare, förskolor eller kommuner kommer att redovisas i 

examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan avstå från att svara på 

frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Jag följer uppsatta 

regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende examensarbeten. 

 

Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh. 

Mail:……….  

 

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

Lina Bergström 

Telefonnummer: …….. 

Mail:……… 

 

Med bästa hälsningar 

Lina Bergström 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

 Hur länge har du arbetat som chef inom förskola? 

 

 Hur skulle du beskriva språkmiljön på din förskola? 

 

 Hur många barn har annat modersmål än svenska på den här förskolan? 

 

 Hur ser du på ditt arbete med flerspråkighet i din roll som förskolechef? 

 

 Kan du beskriva ert arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling? 

(Fråga om modersmål om detta inte kommit upp tidigare) 

 

 Finns det någonting som du tycker saknas i ert arbete med språkutveckling hos 

flerspråkiga barn? 

 

 Hur har du som förskolechef lagt upp arbetet i mötet med flerspråkiga familjer? 

 

 Vilket stöd har du som förskolechef möjlighet att ge till din personal i arbetet 

med flerspråkiga barn? 

 

 Hur går du tillväga för att följa upp ert arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

 Vilka riktlinjer/styrdokument har ni att förhålla er till i detta avseende? (Om 

detta inte kommit upp tidigare) 

 


