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Sammanfattning 

 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring 

flerspråkighet. Tidigare forskning har visat att barns flerspråkighet i förskolan uppfattas 

som problematisk. Studien utgår från forskning om interkulturell pedagogik samt begrepp 

utifrån den franske utbildningssociologen Pierre Bourdieus teori. Den teoretiska 

förankringen har i studien används för att förklara och för att nå ökad förståelse för 

flerspråkighetens problematik i förskolan.  För att belysa problematiken genomfördes en 

intervjustudie med utgångspunkt i frågeställningarna: Hur ser förskolepersonalen på 

flerspråkighet i förskolan? Hur uppfattar förskolepersonalen modersmålets betydelse för 

barnets kunskaps- och språkutveckling? Sju stycken förskolepersonal (förskolechefer, 

förskollärare och barnskötare) på tre förskolor i en mindre kommun intervjuades. Det gick 

att urskilja olika samtalsämnen i förskolepersonalens resonemang utifrån 

förskolepersonalens bakgrund och kompetenser, vårdnadshavares roll i den flerspråkiga 

förskolan, hemmets roll i modersmålsutvecklingen, svenska språkets betydelse, barns 

språkliga svårigheter, flerspråkighetens och modersmålets betydelse.  Resultatet visade 

att förskolepersonalen har en positiv inställning till flerspråkighet, samtidigt upplevde de 

olika svårigheter i samband med barns olika modersmål. Flerspråkighet ansågs utgöra en 

merit i det framtida arbetslivet, samt som viktig för barns självkänsla och trygghet. De 

intervjuade upplevde även att flerspråkighet hade positiv påverkan på deras egen 

kompetensutveckling och förhållningssätt. Det som upplevdes som nackdel var olika 

sorts kommunikationssvårigheter, samt att brister i svenska utgör en viss risk för 

utanförskap. Med utgångspunkt i Bourdieus teori konstateras att förskolepersonalens och 

barns habitus spelar roll för flerspråkiga barns utveckling, likväl som flerspråkighet kan 

utgöra ett symbolisk kapital både i förskolan och samhället.  
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Inledning  

 

”Vet du, mamma? Igår, när jag var i skolan sa de att man får bara prata svenska. Och 

jag tycker att det är jätte, jättetråkigt!”.  

Det sa min sexårige son en dag vid frukosten innan vi åkte iväg till skolan. Han berättade 

då om sina kompisar som talade sina språk med varandra. Min son är själv flerspråkig. 

Hemma talar jag polska och hans pappa talar svenska med honom.  

 

Det svenska samhälle är flerspråkig. I Skolinspektionens (2017) rapport kan vi läsa att 

var femte barn i förskoleålder talar fler än ett språk. I samma rapport framgår att 

Skolinspektionens tidigare kvalitetsgranskningar visar att förskolepersonalen upplever att 

det är svårt att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling. Enligt förskolans läroplan 

varje barn i förskolan ska ha möjlighet att utveckla både svenska och sitt modersmål 

(Skolverket, 2016).  

 

Jag är bosatt i Sverige sedan år 2006. Mina erfarenheter från både privat- och arbetslivet 

har visat att flerspråkighet uppfattas som ett problem i det svenska samhälle samt i 

förskolan. Jag hade tidigare ställt en fråga till förskolepersonalen om min son kunde få 

något stöd i polska språket under tiden på förskolan. Jag fick till svar: ”Hur ska vi göra 

detta?”. Jag upplevde då att jag inte hade rätt kompetens och kunskap om arbetet i 

förskolan för att kunna svara på frågan. Med tiden fick jag mer kunskap om både 

Skollagen och förskolans läroplan Lpfö 98. Jag upplevde att min son inte fick den 

möjligheten i förskolan. Med tiden förbättrades situationen främst i förskoleklassen.  

 

Erfarenheterna från min utbildning till förskollärare, genom verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) och även vikariearbetet har sedan visat mig att arbetet med barns 

modersmål förefaller vara otydligt. Flera gånger har jag hört förskolepersonal 

kommentera barns flerspråkighet och svårigheter i svenska. Flerspråkighet ses som något 

problematiskt. Samtidigt har jag hört talas om förskolor runt om i Sverige som kommit 

långt i arbetet med flerspråkigheten. Detta har väckt mina funderingar, varför är det så 

olika?  
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Bakgrund och centrala begrepp 

 

Utifrån ett historiskt perspektiv har inställningen till flerspråkigheten förändrats över tid. 

Invandringen i Sverige har ökat markant efter andra världskriget. År 1972 konstaterades 

det utifrån Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) att barn som inte kunde svenska lärde 

sig ”två halva språk” och detta ledde till problem i kommunikation med andra (Håland 

Anveden, 2017). Även i Nationalencyklopedin återfinns en definition av halvspråkighet 

som innebär att en tvåspråkig person behärskar båda språken på ett begränsat sätt (ne.se, 

2018). Håland Anveden (2017) poängterar att dagens forskning visar att barn inte är i 

någon riskzon för att bli halvspråkiga, istället framhävs att all användning av alla språk 

är kommunikativa verktyg som ska utnyttjas. Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) 

berörde också kulturella skillnader. Året 1977 har Socialstyrelsen publicerat Arbetsplan 

för förskolan, som innehöll avsnittet ”Invandrarbarn i förskolan”. Där uttrycktes oro kring 

barns halvspråkighet, barns känslomässiga utveckling och tankeförmåga. 1987 

publicerade Socialstyrelsen Pedagogiskt plan för förskolan där invandrarbarns existens 

återges som konfliktfylld. 

 

Lunneblad (2014) menar att svensk integrationspolitik har förändrats under de senaste 40 

åren. Tidigare mångkulturell politik har fått kritik både i Sverige och i andra länder. Idag 

inriktas politiken i samhället på de gemensamma värden som bygger på vår nationella 

identitet. Det betyder ett integrerat samhälle som har svenska värderingar, språk och 

livsstil som utgångspunkt. Invandringen har ökat från och med 1950-talet men trots detta 

ses det svenska samhället fortfarande som homogent. Lunneblad (ibid.) menar att detta 

fenomen sätter avtryck även i förskoleverksamheten. Begreppet interkulturell 

introducerades först under 1980-talet. Begreppet förekom i språk- och 

kulturarvsutredningens huvudbetänkande Olika ursprung – gemenskap i Sverige (SOU 

1983:57). Där rekommenderades att interkulturell undervisning ska ingå som ett moment 

i all utbildning av skolpersonal (Lahdenperä, 1999).  

 

I texten under nästa rubrik presenteras Pierre Bourdieus teori. Texten beskriver studiens 

utgångspunkt och teoretiska ram samt de begrepp som jag ansett centrala för 

genomförandet av detta arbete. I avsnittet nedan har jag även försökt placera in min studie 

inom ett område dvs. tidigare forskning om flerspråkighet, kulturell mångfald och 

interkultur i förskolan och skolan. Underlaget för val av litteratur och forskning byggde 
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på min undran hur förskolepersonalens förhållningssätt och bemötande av barn ser ut ur 

flerspråkighetens och mångkulturens problematik. 

 

Teoretisk ram, centrala begrepp och tidigare forskning.  

 

Teoretisk ram 

 

Inom Pierre Bourdieus teoribildning används ett antal centrala begrepp såsom habitus, 

symbolisk kapital, och kulturell kapital. Bourdieu (1930 – 2002) var en 

utbildningssociolog som forskat om hur eliten i samhället kan utnyttja utbildningssystem 

för att fastslå sin egen ställning (Bourdieu & Passeron, 1977).  Ur Bourdieus perspektiv 

är människors relation till utbildningen en aspekt av deras relation till kulturen. 

Utbildningskapitalet är en form av det kulturella kapitalet (Broady, 1998). Bourdieu 

(1984) menar att tal och språk är ett socialt fenomen med sin egen logik, där det finns 

kommunikativa relationer. Där finns även symbolisk makt och olika styrkeförhållanden i 

kommunikation med varandra. Detta finner jag relevant som en utgångspunkt för en 

studie om flerspråkighet. 

 

Något som är intressant för detta arbete om flerspråkighet är vem som har rätten att tala 

och med vilket språk. I Broadys text (1984) om ”Rätten att tala. Inledande anteckningar 

om en mycket gammal stav” diskuteras skeptron som ett tydligt tecken på auktoritet. 

Ordet ”skeptron” kommer från ett verb med betydelsen ”stödja sig på”, ”luta sig mot”. 

En skeptron är ursprungligen en budbärarstav, men egentligen handlar den om maktens 

symbolik där man rättfärdigar sitt styre och ”undersåtarnas” benägenhet att av fri vilja 

underkasta sig detta styre. All symbolisk dominans är en förutsättning för ett samförstånd 

som är varken en passiv underkastelse under yttre tvång eller fri anslutning till vissa 

värderingar. Detta finns inristat i praktisk form i de dispositioner (habitus) som omärkligt 

inpräntas i oss under en långvarig, långsam tillägnelseprocess med hjälp av språket. Detta 

förklarar Bourdieu (1992) i sin bok Language and Symbolic Power. Vårt habitus anpassar 

sig med andra ord (oberoende av cynisk beräkning eller medvetet uppfattat tvång) efter 

de chanser till materiella och symboliska fördelar som man kan uppnå. Detta är relevant 

i min studie, dvs. de fördelar man kan uppnå med att behärska språket. Det handlar om 

samspel för flerspråkighet. Det existerar olika styrkeförhållanden när man talar. Med det 

menar jag att Bourdieu (ibid.) belyser även det officiella språkets funktion i samhället. 
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Han kritiserar bland annat lingvisten Ferdinand de Saussures (1857-1913) resonemang, 

att det inte är rummet som definierar språket utan språket som definierar rummet. Språken 

eller dialekter känner inte några riktiga begränsningar. Språket som en lagstiftande och 

kommunikativa kod finns oberoende av sina brukare och har de egenskaper som utmärker 

det officiella språket. I mitt arbete motsvaras det av det svenska språket som officiellt 

språk. Genom att det officiella språket erkänns av politiska auktoriteter bidrar det till 

förstärkning av den auktoritet som skapar grund för dess dominans. Bourdieu (ibid.) 

definierar det officiella språket som det språk som dikterar de underlydande som det enda 

legitima språket inom bestämda territoriella gränser. Språket utgör en kod som system av 

normer som reglerar språkliga praktiker.  

 

Symboliskt kapital 
 

Symbolisk kapital är ett allmänt och grundläggande begrepp i Bourdieus teori. 

Symboliskt kapital kan vara människor, institutioner, titlar, konstverk eller vetenskapliga 

arbeten som erkännes eller ses som värdefullt i samhället. Bourdieu delar symboliskt 

kapital i ytterligare arter, som ekonomisk, kulturell eller språklig. Inom symbolisk kapital 

räknar Bourdieu in förmågan att tala och skriva på ett sätt som respekteras som ett språklig 

kapital (Broady, 1998). Det som erkänns som legitimt i samhället kan också vara en 

utgångspunkt till makt (Pettersson, Wolanik Boström, & Öhlander, 2017). Det svenska 

språket utgör i sin helhet ett symboliskt kapital. 

 

Kulturellt kapital 
 

Bourdieu har sorterat symbolisk kapital i olika kategorier. Kulturellt kapital är en av dem 

och innebär till exempel examina från prestigefyllda lärosäten, förtrogenhet med 

”finkultur”, ett kultiverat sätt att uttrycka sig i tal och skrift. Med andra ord är det en del 

av symboliskt kapital som inte är ekonomiska tillgångar (Broady, 1998). Här ingår även 

allmänbildning, vårt sätt att agera, åsikter och preferenser. (Pettersson, Wolanik Boström, 

Öhlander, 2017). Språkbruk brukar kopplas till kulturell kapital.  

 

Habitus 
 

Begreppet habitus har sitt ursprung i Pierre Bourdieus teori om samhällets strukturer. Det 

är ett system av dispositioner som styr vårt sätt att handla, tänka och orientera oss den i 

sociala omgivningen. Vår habitus har sin grund i de vanor vi fick i hemmet och skolan 
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och styr sedan omedvetet vårt handlingsmönster (Broady, 1998). Pettersson, Wolanik 

Boström och Öhlander (2017) förklarar att habitus är ett system av omedvetna 

dispositioner som varje människa anskaffar under sin uppväxt och genom fostran. Det 

som tillhör individens habitus är klass, kön, etnicitet och utbildning. Habitus är våra 

förgivettagna preferenser som är synliga genom vår känsla för vad som gäller och vad 

som är lämpligt. Människor som tillhör samma klass har liknande habitus – det innebär 

liknande beteende, handlingar, eller smak. Bourdieu (1994) menar att habitus skapar 

klasser i samhället - i det sociala rummet. Detta sker genom människors olika smak och 

livsstil. Med klass menar Bourdieu ett skikt av ett samhälle, ett dominerande, 

småborgerskap eller folkliga klasserna. Klass synliggörs genom handlingssätt, 

kroppsspråk, självkänsla, förhoppningar på livet och inställningar till andra. 

Utbildningssystemet spelar enligt Bourdieu central roll i reproduktionen av samhällets 

skikt. I relationer mellan lärare och elever förmedlas sociala förmågor, språket, 

kroppsföring samt livssyn som krävs i en viss position i samhället (Petterson, Wolanik 

Boström & Öhlander, 2017). Letzén (2017) menar att kulturell tillhörighet påverkar vår 

språksocialisation genom att observera andras ansiktsuttryck och både verbal och icke-

verbalt språk. Även detta ingår i vår habitus.  

 

Bourdieus olika begrepp dvs. min teoretiska utgångspunkt är enligt min uppfattning 

relevant eftersom förskole- eller skolpersonalens habitus då styr det som förmedlas vidare 

till barn eller elever. Mitt val av synsätt grundas på att majoritetsgruppens språkliga 

habitus kan ses som monokulturell och i sådan form förmedlas till barn och elever 

inklusive minoritetsgrupper. Språket spelar en viktig roll i det kulturella kapitalet. Det 

svenska språket ser jag som ett symboliskt kapital dvs. som värdefullt i det svenska 

samhället vilket kan påverka förskolepersonalen och alla barn som går i förskolan. 

 

 

Centrala begrepp 

 

I texten nedan redogör jag i korthet för centrala begrepp som jag valt att använda i studien: 

 

Flerspråkighet 
 

Begreppet flerspråkighet utgår från Skolverkets definition av flerspråkighet (2013). 

Flerspråkighet kan ses som individuell och institutionell. Individuell flerspråkighet 
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innebär att en individ använder fler än ett språk i vardagen. Institutionell flerspråkighet 

kan tolkas såsom att en institution bedriver sin verksamhet på fler än ett språk.  

 

 

 

Förstaspråk/Modersmål 
 

Begreppet modersmål används ofta parallellt med begreppet förstaspråk. Begreppet 

förekommer i flera styrdokument såsom Lpfö 98, Lpfö 18 (som träder i kraft den 1 juli 

2019), och Skollagen. Begreppet ersatte ett annat begrepp nämligen hemspråk som 

förekom i styrdokumenten före år 1997. I Skolverkets (2013) publikation formuleras av 

Skutnabb – Kangas (1981) följande kriterier vid bedömning av vad som utgör modersmål: 

ursprung, kompetens, funktion och attityder. Begreppet i läroplanen ska tolkas utifrån 

ursprung som refererar till ett språk som barn lär sig från födseln, samt utifrån attityder 

som handlar om ett språk som barn identifierar sig med och som identifieras av 

omgivningen. Håland Anveden (2017) definierar modersmål som det språk som ett barn 

lär sig att tala först. Författaren påpekar att en person kan ha flera modersmål i fall hen 

har fått lära sig flera språk samtidigt, exempelvis växt upp i ett hem där det talas olika 

språk. I detta arbete använder jag begreppet modersmål i betydelsen av ett annat 

modersmål än det svenska.  

 

Andraspråk 
 

Begreppet kan definieras på olika sätt. Jag kommer att använda följande såsom det 

används inom språkforskningen: andraspråk är ett språk som en person lär sig efter sitt 

förstaspråk/modersmål i samhället där språket är ett majoritetsspråk (Skolverket, 2013). 

 

Mångkultur 

 

Detta begrepp kommer att användas ofta i detta arbete. Mångkulturalitet används ofta i 

litteraturen, inom politiken och i vardagen. Det finns inte en klar definition av vad 

mångkultur innebär. Enligt Letzén (2017) innebär mångkulturalitet att flera kulturer 

förekommer parallellt i samma samhälle. Lorentz (2013) förklarar begreppet med 

exempel av den svenska befolkningen, som han ser som mångkulturell, flerspråkig och 

där det förkommer flera religioner.  
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Interkulturell pedagogik  
 

Begreppet interkulturell pedagogik är ofta använd i litteraturen och det finns flera 

definitioner. Lunneblad (2018) använder Lorentz och Bergstedts (2016) definition som 

innebär lärandet genom möten mellan flera människor som har olika etniska och 

kulturella bakgrund. Interkulturellt lärande grundar sig på ömsesidighet, jämlikhet, 

respekt och tolerans samt social rättvisa.  En demokratisk värdegrund innefattande 

jämlikhet och respekt för andra människors rättigheter spelar en central roll. Lunneblad 

(2018) redogör även för Lahdenperäs (2004) definition av interkulturell pedagogik. Den 

innebär ett kunskapsintresse för hur kulturer kan påverka människans utveckling och en 

förståelse för kulturens påverkan på barn, lärare och vårdnadshavare. På så vis kan vi 

genom ett interkulturellt förhållningssätt synliggöra hur faktorer som vanföreställningar, 

stereotyper, rasism, diskriminering, marginalisering eller normalisering kan påverka 

människans liv. 

 

Lorentz (2013) beskriver även begreppet interkulturell pedagogisk kompetens. För att 

underlätta förståelse av begreppet undersöker han orden som ingår i begreppet. 

Interkulturell kommunikation handlar om en interaktionsprocess, kommunikation och 

konfrontation mellan individer med olika kulturella bakgrund, vanor och språk. 

Pedagogik förstås som både ett arbete och en vetenskap med individens bildning, 

utbildning och fostran. Interkulturell pedagogisk kompetens ses som en pedagogisk 

kompetens skapad och utvecklad genom interaktion mellan kulturer utifrån olika 

kulturella perspektiv.    

 

Interkulturellt förhållningssätt 
 

Stier (2017) poängterar att ett interkulturellt förhållningssätt innebär ett systematiskt 

arbete där det som är unikt hos varje individ synliggörs och bevaras. Författaren menar 

att interkulturellt förhållningssätt inte handlar om att beakta skillnader mellan människor 

och kulturer i relation till majoritetskulturen som den svenska. Samspelet utmärks av ett 

genuint intresse, öppenhet och strävan att ta reda på religiösa, kulturella, etniska samt 

sociala register hos människor. Stier (ibid.) menar vidare att det gäller även att utforska 

den svenska kulturen som är vanligt förgivettagen. Ett utforskande av kulturer gynnar alla 

barn i förskolan genom att stimulera deras nyfikenhet på den kulturellt medförd kunskap 



 

8 

 

som genomsyrar vårt samhälle. Alla barn i förskolan ska ha samma möjligheter, 

behandlas lika och få vara stolta över sin bakgrund.  

 

Tidigare forskning 

 

Jag kommer i följande avsnitt att placera in min studie utifrån ett bredare spektrum genom 

att redogöra för tidigare forskning. I texten nedan presenteras ett förkunskapsområde som 

rör flerspråkighet, kulturell mångfald och interkultur i förskolan och skolan.  

 

Persson (2014) beskriver forskning som visar att goda relationer mellan vuxna och barn 

i förskolan är en förutsättning för barns lyckad framtid och bättre förberedelse inför 

skolan. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) i sin tur visar i en studie att 

det finns samband mellan förskolans kvalitet, lärarnas förhållningssätt och barns 

möjligheter för lärande. Det som utmärker förskolor av sämre kvalitet är lärarnas 

dominans, auktoritärt förhållningssätt och att barn inte är delaktiga samt att barnen 

upplevs som problem. I högkvalitativa förskoleverksamheter är arbetet däremot 

barninriktat. Både barn och föräldrar är delaktiga i verksamheten och möts med respekt. 

Personalen kan då möta barnens intressen och ta hänsyn till deras tidigare erfarenheter. 

Persson (2014) baserar sin forskning på ett flertal studier och konstaterar att barn som är 

socioekonomiskt utsatta får bäst stöd i förskolor av hög kvalitet där lärare är välutbildade 

och professionella. Ekstrand & Nadarevic (2010) har granskat förekommandet av 

mångkulturalism i svensk lärarutbildning. Deras studie visar att majoriteten av svenska 

lärarutbildningar saknar mångkulturalism i sitt innehåll och på så vis inte förbereder sina 

studenter för ett mångkulturellt samhälle.  

 

Lunneblad (2013) har undersökt förskolepersonalens bemötande av nyanlända. Studien 

visar att förskolepersonalen har olika perspektiv på mottagandet av nyanlända, till 

exempel försök att organisera arbetet efter barnens och föräldrarnas behov men samtidigt 

ställs krav på familjerna att anpassa sig till både verksamheten och livet i Sverige. Detta 

tyder på att det finns ideologiska dilemman bland anställda på förskolan.  En annan aspekt 

som ofta förekommer är ett så kallat bristperspektiv på nyanlända. Lunneblad (ibid.) 

belyser även den problematiken kring den kompensatoriska pedagogiken där man överför 

svenska medelklassens normer till samhällets minoritetsgrupper. 
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Lahdenperä (1999) i sin tur pekar på Paulins (1994) forskning som visar att undervisning 

i mångkulturella klasser genomfördes på ett sätt som om eleverna var svenska. Forskning 

visar hur majoritetssamhällets språkliga och kulturella normer kan påverka varje individs 

språk- och identitetsutveckling. Ett exempel på detta visar Mercuri (2012) i sin fallstudie. 

Studien genomfördes genom att undersöka erfarenheter av en person som har invandrat 

från Mexiko till USA. Kvinnan som deltog i undersökningen har kommit till USA från 

Mexiko när hon var i förskoleåldern då som ett enspråkigt, spansktalande barn. I hennes 

grundskola i USA var det förbjudet att prata spanska. Hennes föräldrar trodde att det 

skulle gynna hennes språkutveckling om de även uteslöt spanska hemma. Hon hade 

förlorat sitt modersmål i årskurs fyra och hade stora svårigheter att klara av skolan på 

grund av språket. Som vuxen studerade hon spanska på universitet för att bli en tvåspråkig 

lärare och kunde sedan behärska spanska i tal och skrift på grundläggande nivå.  Studien 

exemplifierar effekten av rådande språkideologier på personens kulturella identitet och 

språkförmåga. Barn vilkas modersmål inte uppmärksammas eller nedvärderas kan få 

svårigheter med sin skolgång, sämre akademisk utveckling och problem med sin identitet 

(fallet i studien ovan utvecklades till en identitetsstörning som kallas på engelska 

”borderline identity”).  

 

Ganuza och Hedman (2015) visar i sin studie att modersmålsundervisning likväl som 

modersmålslärare befinner sig i en underordnad position i sin yrkesverksamhet. 

Modersmålsundervisningens betydelse ifrågasätts ofta. Orre (2014) skriver i en 

tidskriftsartikel i Förskolan att enligt Magdalena Karlsson (undervisningsråd på 

Skolverket) räcker det inte med att få undervisning av modersmålspedagoger en gång i 

veckan. Alla i förskoleverksamheten ska arbeta med barnens modersmål varje dag. Hon 

tillägger att det inte handlar om modersmålsundervisning som i skolan utan att barnen ska 

få möjligheter att använda alla sina språk varje dag i olika samtal och situationer. Det är 

även viktigt att man arbetar med detta på alla förskolor, oavsett om det är många eller få 

barn med annat modersmål än svenska.  

 

Letzén (2017) hävdar att det som utmärker en positiv syn på flerspråkighet är förståelse 

för att flera språk kan utvecklas samtidigt. Flerspråkighet har positiva effekter på barns 

utveckling både inom kunskap och språk. Möjligheter för att bli flerspråkig påverkas av 

flera faktorer, bland annat förhållningssätt i samhället, utformning av 

modersmålsundervisningen, om det tillåts att användas olika språk på förskolan eller om 
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och hur ofta språket använts i barns vardag. Förskolepersonalens roll innebär att vara en 

språkförebild. Förskollärarens kunskaper eller intressen inom olika områden krävs för att 

kunna ge barn bästa förutsättningar för kommunikation och lärande. En ämneskompetens 

inom sitt arbetsområde tillsammans med en förståelse för barn och deras tillvaro är det 

som utmärker professionalitet inom förskolläraryrket (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2016).  

 

Modersmål ligger nära människans identitetsuppfattning, man kan säga att det är en viktig 

del av ens identitet. Enligt Bozarslan (2001) kan förskolan bidra till att flerspråkiga barn 

får en positiv dubbel kulturell identitet genom goda relationer, äkta personliga möten, och 

ett medvetet arbetssätt med utgångspunkt i varje barns individuell utveckling. Författaren 

påpekar på att om barnen upplever att deras och föräldrarnas kultur har ett lägre värde 

riskerar de ha en lojalitetskonflikt. Enligt författaren kan detta resultera i att de skäms för 

sin bakgrund och det kan även hindra en trygg svensk identitet. Även Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2016) menar att barns språk- och identitetsutveckling är 

sammankopplade. Grunder för ett språkligt självförtroende och fortsatt språkutveckling 

hos barnet läggs genom att bemöta barnets tal som ett uttryck för kommunikation. Letzén 

(2017) poängterar att kommunikation spelar en grundläggande roll vid kulturmöten. 

Språk utgör en del av en kultur och kulturen uttrycks genom språket. Modersmål som är 

annat än det svenska språket anses ha låg status i svenska skolans värld. Elmeroth (2018) 

menar att inom skolan är debatten kring ämnena modersmål och svenska som andra språk 

särskilt hett och värdeladdad, till skillnad från andra ämnen som har en klar position. 

Kultti (2012) diskuterar osynliggörandet av andra språk än svenska i gruppen. Detta kan 

ske genom normer, sätt att kommunicera, förväntningar och förutsättningar. Att diskutera 

om barns likheter är ett sådant exempel. Att alla pratar samma språk är en likhet som kan 

osynliggöra andra språk. Svensson (2012) påpekar att språk har olika status och ett 

majoritetsspråk har den högsta statusen i ett land. Samtidigt kan det ses som något positivt 

att tala flera språk, särskilt något av världsspråken (exempelvis engelska, spanska eller 

franska) ses som något positivt. Däremot kunskaper inom språk som bland annat kurdiska 

eller tigrinja ses inte lika positivt. I denna kontext menar Svensson (ibid.) att barns 

förstaspråkstatus i förskola och skola påverkar deras resultat i skolan. 

 

Sverige är numera ett flerspråkigt land. Var femte barn i svenska förskolor talar flera 

språk. De flesta barn har dagligen kontakt med olika språk: i hemmet, på förskolan, i 
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skolan, men även i olika sammanhang utanför skolan och hemmet. Förskolan är den arena 

där alla barn och deras föräldrar träffas. Under året 2017 har Skolinspektionen (2017) 

granskat förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling på 34 förskolor. 

Resultatet visade att förskolornas arbete med det svenska språket bedöms som gott, men 

resultatet lyfte fram svårigheter i att arbeta med svenska som andra språk, på ett 

individuellt sätt. Dessutom visade resultatet att förskolor arbetar i låg eller ganska låg 

grad med barns modersmål.  

 

Ovanstående beskrivning av olika faktorer har bidragit till att jag valde flerspråkighet i 

förskolan som område för mitt examensarbete. Dels mina egna upplevelser av förskolan 

som förälder med utländsk bakgrund, dels mina erfarenheter från VFU samt från arbetet 

som vikarie i olika förskolor. Likaså den pågående diskussionen om flerspråkighet i 

förskolan har påverkat mitt val av studieobjekt. Det finns en klar problematik kring 

flerspråkighet i förskolans värld. 

 

I en av Skolverkets publikationer konstateras att:  

 

”Barns förutsättningar att utveckla sina språk påverkas i hög grad av attityder de möter 

och vilken språklig stimulans de får” (Skolverket, 2013, s.4). Likaså i Skolinspektionens 

rapport (2017) kan vi läsa om att möjligheter att utveckla de språk som barn använder 

beror på förskolepersonalens medvetenhet om sin roll och sitt förhållningssätt i 

bemötandet av barnen och deras språk. Samtidigt fastställer Skolinspektionen (ibid.) att 

personalens kunskaper i barns olika språk inte behövs för att arbeta med deras modersmål 

(Skolinspektionen, 2017). Jag är av den uppfattningen att förhållningssätt till 

flerspråkighet och kulturell mångfald är central för alla barns utveckling, både språkligt 

och personligt samt för att alla barn ska känna sig sedda. Jag valde att avgränsa min 

teoretiska förankring främst till Bourdieus teoretiska ramverk som jag beskrivit ovan. 

 

Problemformulering 

 

Som blivande förskollärare vill jag med mitt arbete fördjupa mig i flerspråkighetens 

problematik i förskolan för att få ökad förståelse inför det framtida arbetet som 

förskollärare. Jag vill därför undersöka förskolepersonalens resonemang kring 

flerspråkigheten. Min förhoppning är att min studie även ska kunna bidra till en ökad 
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medvetenhet och förståelse hos dem som arbetar inom förskolan, i deras inställning till 

flerspråkighet. Eftersom samhället är i ständig förändring, samtidigt som en betydande 

del av forskningen inom ämnet är genomförd flera år bakåt i tiden, strävar jag efter att 

även ge en bild av hur förskolepersonal i dagsläget förhåller sig till flerspråkighet och 

mångkultur.  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka förskollärepersonalens resonemang kring 

flerspråkighet för ökad förståelse av modersmålets och flerspråkighetens betydelse i 

förskolan.  

- Hur ser förskolepersonalen på flerspråkighet i förskolan? 

- Hur uppfattar förskolepersonalen modersmålets betydelse för barnets kunskaps- 

och språkutveckling?  

Metod 

Val av metod 

 

En semistrukturerad intervju valdes som metod för att samla data. Bryman (2018) menar 

att inom kvalitativ forskning är det möjligt att låta intervju röra sig fritt i olika håll, 

eftersom detta kan ge insikt om vad respondenten upplever som betydelsefull. Forskaren 

som använder intervju som metodik vill gärna få detaljerad information. Genom att även 

använda en intervjuguide som innehåller specifika teman har respondenten betydlig frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, ibid.).  

 

Intervjuerna genomfördes med sju personer som arbetar inom förskoleverksamhet dvs. 

förskolechefer, förskollärare och barnskötare. Intervjun förbereddes genom att skriva en 

intervjuguide med olika teman som utgångspunkt och frågor att beröra i varje tema. 

Frågor utformades på ett sätt som rör personalens upplevelser av flerspråkighet i deras 

vardag. Jag inledde med frågor om bakgrund och fritidsintressen. Avsikten var att låta 

intervjupersonerna berätta så fritt som möjligt, därför använde jag en intervjuguide. Enligt 

Hallin och Helin (2018) kan en deduktiv eller induktiv forskningsansats användas. Vid 

den induktiva ansatsen är forskaren öppen för det som informanterna vill berätta. Detta 

innebär att man utformar ett tema inom vilket den intervjuade personen kan berätta fritt. 

En semistrukturerad intervju innebär flera teman (frågeområden) som rör den fenomen 

som undersöks. Frågor kan ställas i valfri ordning och samtalet får utvecklas fritt.  
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Urval 

 

Vid urvalet valdes förskolor där det förekommer varierande barngrupper, både sådana 

som uppfattas som kulturellt homogena och som flerkulturella. Dessutom ville jag 

intervjua olika yrkesgrupper som arbetar i de olika förskolor: barnskötare, förskollärare 

samt förskolechefer. Tanken var att en större variation mellan förskolor och yrkesgrupper 

ger möjligheter att se om det förekommer några skillnader eller mönster i personalens 

berättelser. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver urval med maximal 

variation som en av möjliga urvalsstrategier, där man väljer informanter som skiljer sig 

från varandra så mycket som möjligt för att kunna söka motsättningar och jämföra de med 

det som anses som typiskt.  

 

Jag valde att intervjua personal från en privat och en kommunal förskola. Två fristående 

förskolor som fanns i kommunen kontaktades. Jag fick inget svar från den första privata 

förskolan och förskolechefen från den andra förskolan svarade att de inte hade några 

flerspråkiga barn och att jag fick vända mig till en annan förskola.  

Därefter kontaktades tre kommunala förskolor och samtliga svarade. Det var 

förskolecheferna som avgjorde vilka informanter jag fick intervjua. Totalt har sju 

personer intervjuats: två förskolechefer, tre förskollärare och två barnskötare, på tre 

förskolor i en mindre kommun i norra Mellansverige.  

 

Förskolan 1 var en större förskola med sju avdelningar som ligger i ett villaområde. I 

närheten fanns det även ett bostadsområde med hyresrätter. I respondentens avdelning 

talas det tre olika språk. Förskolan 2 med fyra avdelningar låg i närheten av ett 

villaområde samt ett bostadsområde med både hyresrätter och bostadsrätter. I den 

avdelningen som de intervjuade förskollärare arbetar talas det tre språk. Dessutom tillhör 

förskolan ett större förskoleområde med flera förskolor tillhörande samma förskolechef, 

där det enligt förskolechefen talas tio språk, inklusive svenska. Förskolan 3 med fem 

avdelningar låg i ett område med hyresrätter där de flesta boende var utrikesfödda. I 

förskolan talas det tio olika språk inklusive svenska. Förskolan bedöms vara 

mångkulturell.  
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I tabellen nedan har jag skapat en översikt över förskolorna och den intervjuade 

personalen.  

 

TABELL 1: ÖVERSIKT ÖVER FÖRSKOLORNA OCH DEN INTERVJUADE PERSONALEN. 

 

Förskolan 1 Förskolan 2 Förskolan 3 

Förskollärare 1 Förskollärare 2 Förskollärare 3 

 Barnskötare 1 Barnskötare 2  

 Förskolechef 1 Förskolechef 2 

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innebär fyra grundläggande 

individskyddskrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagare informeras om studiens syfte samt villkor för deltagandet. 

Deltagare ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

deltagandet. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Forskare skall inhämta deltagarnas samtycke för deltagande i studien. 

Deltagare har rätt att avbryta deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

om personer inblandade i en undersökning är konfidentiella. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter insamlade i studien används endast för forskningsändamål. I enlighet med 

Vetenskapsrådets God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) samt Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer har jag informerat mina respondenter om studien genom 

att skicka ett missiv till förskolechefer samt även presentera detta enskilt till varje 

respondent. Missivet innehöll information om vad jag vill undersöka, studiens syfte och 

metod. Jag har informerat respondenterna om deras, förskolornas och kommunens 

anonymitet och att uppgifterna är konfidentiella. Jag har även berättat om att deltagandet 
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i studien är frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta deltagandet utan särskilda skäl. 

Jag har följt GDPR (f.d. PUL).  

 

Genomförande 

 

Jag fick träffa samtliga informanter en och en. Samtliga intervjuer genomfördes inne på 

förskolorna i en tyst och avgränsad miljö såsom förskolechefens kontor eller ett 

samtalsrum. Samtalen spelades in med hjälp av en bärbar dator. Intervjuerna tog olika 

lång tid, mellan 12 och 25 minuter.  

 

Transkribering och analys 

 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de. I nästa steg genomfördes en kodning 

genom att identifiera relevanta ord som sedan kunde användas för att skilja ut ofta 

förekommande samtalsteman. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att genom 

kodning kan forskaren hitta meningsfulla delar av texten som underlättar den kommande 

analysen.  Utifrån mina kodord har jag skapat kategorier. I resultatdelen kommer jag att 

presentera de kategorierna som visar förskolepersonalens uppfattning om flerspråkighet 

och mångkultur i förskolan samt den problematik som oftast förekommer i samtalen. 

 

Resultat 

Materialet analyserades utifrån nyckelord som jag ansåg mest förekommande i svaren. 

Följande kategorier urskildes: förskolepersonalens bakgrund och kompetenser, 

vårdnadshavares roll i den flerspråkiga förskolan, hemmets roll i 

modersmålsutvecklingen, det svenska språkets betydelse, barns språkliga 

svårigheter, flerspråkighetens och modersmålets betydelse. Jag kommer först i text 

att redovisa respektive kategori som jag skapat vid min bearbetning av intervjuerna och 

exemplifiera med citat från intervjupersoner. Jag kommer sedan att återkomma till de 

olika kategorierna när jag sammanfattar resultatet. 

 

Förskolepersonalens bakgrund och kompetenser  

 

Denna kategori innefattar förskolepersonalens bakgrund utifrån fritidsintressen och 

uppfattningar om sina egna kompetenser.  
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TABELL 2: DEN INTERVJUADE PERSONALEN OCH ARBETSERFARENHET INOM FÖRSKOLAN 

 

Förskolan 1 Förskolan 2 Förskolan 3 

Förskollärare 1,  

Arbetat i förskolan i 5 år 

Förskollärare 2 

Arbetat inom förskolan i 12 år 

Förskollärare 3 

Arbetat inom förskolan 16 år 

 Barnskötare 1, 

Vikarierar i kommunens olika 

förskolor 

Arbetat inom förskola i 29 år. 

Barnskötare 2, 

Arbetat inom förskola i 31 år 

 Förskolechef 1, 

Arbetat inom förskola i 39 år. 

Som rektor/förskolechef i 25 

år. 

Förskolechef 2 

Arbetat inom förskola i 40 år. 

Som rektor/förskolechef i 12 

år. 

 

 

Förskolepersonalens bakgrund sett utifrån fritidsintressen: 

 

Barnskötarna: De beskriver sitt intresse som att de målar, planterar, sjunger, spelar. De 

ägnar sig åt sitt boende/hus, djurhållning t.ex. höns, ägnar sig åt att resa.  

 

Förskollärarna: De beskriver sitt intresse för skogspromenader/aktiviteter, allmänt 

naturintresse, umgänge med vänner, familj. T.ex. de sjunger i kör, ser på film, plockar 

svamp i skogen. De renoverar hus, ägnar sig åt träning. 

 

Förskolechefer: De beskriver att deras intressen är familj, vänner, bekanta, 

sportaktiviteter, husvagnssemester. De ägnar sig åt barnbarn och olika sportaktiviteter 

t.ex. skidåkning, olika sorts träning.  

 

Förskolepersonalens uppfattningar om sin yrkeskompetens: 

 

Personalen har genomfört olika utbildningar: förskollärarna har en förskollärarutbildning 

på högskolenivå (varav en har bytt bransch och har skolats om), både barnskötarna har en 

barnskötarutbildning på gymnasienivå. En av förskolechefer angav att hen har en 

rektorsutbildning och en angav att hen har en förskollärarutbildning.   
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Respondenterna visar upp olika uppfattningar om sina egna kompetenser. Fyra av sju har 

inte gått någon särskilt utbildning eller fortbildning inom mångkultur. Tre av 

respondenterna, dvs alla som arbetar på en flerkulturell förskola har deltagit i 

föreläsningar som handlade om arbete med andra kulturer på sin arbetsplats samt på en 

högskola. En av de tre respondenterna tillägger dock att det var länge sedan sista tillfället. 

Samtidigt upplever de att de har lärt sig mycket genom erfarenheter och möten med både 

barn och deras föräldrar. Förskollärare 3 upplever att hen har fått erfarenhet med tiden 

genom att arbeta med utländska barn samt genom möten med deras föräldrar. Hen 

uppskattar att processen har skett gradvist. Respondenten tillägger att genom åren har hen 

även ändrat sitt förhållningssätt.   

 

”Då såg det helt annorlunda ut, då hade vi ett utländskt barn och resten var svenska. Så 

under tiden jag jobbade här, så har det vänt. Så nu har vi bara utländska barn i 

barngruppen, i stort sett. Så nu har vi tvärtom. Så jag har vuxit in lite grann inom 

erfarenheten. Man har utvecklats så också jättemycket, man har lärt sig på vägen. Jag 

har träffat mycket föräldrar genom åren, så jag har lärt mig mycket genom det också. Det 

har blivit upptrappat när det har vänt. Så det har skett lite gradvist, så det har faktiskt 

varit bra. Jag har ändrat mitt förhållningssätt kan jag känna från när jag börjat jobba 

här och tills nu.” (Förskollärare 3) 

 

Barnskötare 1 arbetar som vikarie i flera förskolor ser sin erfarenhet från de olika platser 

som en utbildning i sig själv inom mångkultur.  

 

”Nej, jag har inte läst på det viset. Det jag kan säga är liksom att min utbildning inom 

mångkultur, det att jag har fått jobbat på många ställen, om man säger så. Så att man 

har ju liksom snappat upp, det är min skola.” (Barnskötare 1) 

 

De respondenter som inte arbetar på en mångkulturell förskola upplever att de har 

otillräcklig kunskap. En av respondenterna uttrycker tydligt att hen känner sig inte särskilt 

bekväm i arbetet med mångkultur och flerspråkighet, på grund av att hen upplever ha för 

lite kunskap. Hen känner sig osäker vid bemötande av barn som inte kan svenska. Nedan 

citerar jag respondentens svar på frågan om hen känner sig bekväm i arbetet med 

flerspråkighet: 
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„Inte jättebekväm. Eftersom jag inte har alla verktyg som jag behöver. Jag skulle behöva 

mer kunskap. Liksom jag skulle behöva mycket mer, alltså mer på fötterna. Vet du, om 

jag skulle ta emot ett barn, som kommer från ett ställe och kan ingen svenska, och jag 

inte vet hur ska jag göra nu för att ta emot det barnet?  Om jag hade lite fler sådär verktyg 

som jag hade med mig, om jag visste att man kan göra såhär, såhär eller såhär, då skulle 

jag känna mig mer bekväm.” (Förskollärare 2) 

 

Vårdnadshavares roll i den flerspråkiga förskolan 

 

Denna kategori innefattar personalens syn på vårdnadshavarnas roll i den flerspråkiga 

förskolan. Flera informanter har talat om kommunikationen med vårdnadshavarna och 

uttrycker att den är viktig i arbetet.  Många upplever dock olika problem i samarbetet med 

vårdnadshavare. Kommunikationen upplevs svårare med vuxna som pratar ett annat språk 

än med barnen. 

 

„Det jag kan ha haft lite tufft det är det där om man möter någon vårdnadshavare som 

inte pratar svenska, och engelska är jag inte heller så stark på. Men även om man kan 

det så är det viktigt att förstå varandra. Jag kan säga en sak och jag upplever att den 

andra uppfattat det rätt, men sedan kanske är så ändå. Och så man kanske vill såväl säga 

att man förstår och har man inte förstått. Eller jag förstår inte utifrån för jag har ju inte 

samma erfarenheter som de har med sig, och då kan man missförstå varandra. Det är det 

som inte är så enkelt. Men då är det främst med vuxna.” (Förskolechef 1) 

 

Att det finns föräldrar som inte kan svenska upplevs som ett tydligt problem enligt 

respondenterna. Två förskollärare och en barnskötare har talat om möjligheten att kalla 

in tolk, samtidigt som det fanns olika uppfattningar kring detta stöd.  Att kalla in en tolk 

är en möjlighet att få hjälp, men samtidigt upplevs denna möjlighet som begränsad.  

 

„Om varken vårdnadshavaren eller barnet kan inte svenska då är det jättesvårt, då får 

man ju ta in en tolk, men det får man göra bara ibland” (Förskollärare 1) 
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”Det kan vara svårt att förklara saker till föräldrar, då får vi kalla in tolk och sådant där.  

Men står man i kapprummet och ska förklara någonting för föräldrarna så är det inte att 

man ringer upp en telefontolk.” (Förskollärare 2) 

 

De två förskollärarna har uttryckt att tillgång till tolk är begränsat. Samtidigt menar en 

informant att det finns bra möjligheter till att ta hjälp, medräknat med hjälpen av tolk.   

 

„Men det just kan vara svårt att förmedla sig med föräldrar. Men då tar vi hjälp och 

oftast går det jättebra, vi kan ta hjälp av tolk och lite så.” (Barnskötare 2) 

 

Idag använder många förskolor och skolor olika digitala plattformar där man kan följa 

sitt barns utveckling samt förskolans arbete. Detta utgör en svårighet som personalen 

upplever i samarbete med föräldrarna med ett annat språk. Digitala program som används 

i förskoleverksamheten är mindre tillgängliga till vårdnadshavare som inte har tillräckliga 

kunskaper i svenska:  

 

„Och så kan de inte skriva på svenska, och kan de inte läsa på svenska. Så just det där, 

har vi pratat lite om att det ska bli översatt till barnens språk då. Men jag vet inte hur 

långt borta det ligger. För det funkar inte riktigt just nu, Så det är ju ett problem, för nu 

ska alla förskolor i vår kommun… Men på våran förskola är det ju svårt då.” 

(Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3 arbetar på en mångkulturell förskola och upplever att föräldrar som pratar 

ett annat språk än svenska kräver en viss anpassning och flexibilitet från personalens sida. 

Hen uttrycker att i arbetet med barns vårdnadshavare behöver man kunna göra små steg, 

vara tydlig och vid behov förklara flera gånger: 

 

„Sådana saker lär man ju sig, Hur man ska bemöta på ett bra sätt, så. Och det gäller att 

ha tålamod, vara öppen och flexibel. Det funkar inte riktigt här som på andra förskolor. 

Det är bara så. Det blir annorlunda, faktiskt.” (Förskollärare 3) 

 

Respondenterna upplever även att de lär sig mycket från barns föräldrar genom att lyssna 

på deras historia. En av förskollärarna har positiva känslor när barns vårdnadshavare visar 
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att de litar på personalen. De visar detta ofta genom att till exempel be förskolepersonalen 

om hjälp med olika dokument som de själv får från olika myndigheter.  

 

”Så att man får hjälpa dem med allt möjligt som de kommer och frågar om. Det visar 

också att de är trygg med oss då. ” (Förskollärare 3) 
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Hemmets roll i arbetet med flerspråkighet 

 

I denna kategori uttrycker personalen hemmets betydelse för barns 

modersmålsutveckling. Alla respondenter som tog upp detta ämne uttryckte att hemmets 

roll är central, samtidigt tyckte förskollärare att hemmet är huvudansvarig för modersmål 

och förskolan för svenska språket:  

 

„Och speciellt så blir det mamma, pappa och syskon som blir grunden hemma som pratar 

sitt språk liksom, och sen så fyller vi i med svenskan, och sen kompletterar vi på 

förskolan.” (Förskollärare 1) 

 

„Det är bra om barn tar sitt hemspråk hemma och så tar vi svenska här” 

 (Förskollärare 3) 

 

Personalen har även varit med om att barns vårdnadshavare förväntar sig att man pratar 

enbart svenska med deras barn på förskolan för att barnet skulle lära sig svenska. En av 

förskolecheferna berättar om föräldrar som inte vill att barnet pratar sitt modersmål.  Hen 

tillägger att trots detta är det viktigt med ett tillåtande atmosfär i förskolan, att man inte 

låter att modersmålsutveckling sker enbart i hemmet. Samtidigt som hen uttrycker att 

även personalen har det i åtanke:  

”Men att vi har ett tillåtande atmosfär att man inte bara låter det att det ska ske i hemmet 

utan att det måste få finnas här hos oss på̊ förskolan också̊.” (Förskolechef 1)  

Det svenska språkets betydelse  

 

Denna kategori innefattar hur förskolepersonalen ser på barns kunskaper i det svenska 

språket och vilken betydelse det har i barns liv. Svenska språket ses som ett nödvändigt 

redskap för att kunna fungera i samhället. En av respondenterna gav som exempel olika 

situationer där man behöver kunna svenska för att förstå dokument eller brev från 

myndigheter. Förskolan ses som en arena där grunden läggs för det svenska språket. Flera 

har yttrat att kunskaper i majoritetsspråket har en stor betydelse för att vara en del av det 

samhälle man lever i.  
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”Sedan tror jag att det är lika viktigt också at man lär sig det språk som är där man bor 

alltså, i vårat fall är det svenskan då. Så att man får en liksom nyckel till den samhälle 

man lever i.” (Förskolechef 1) 

 

Enligt barnskötare 1 behöver barnen bra kunskaper i svenska för att klara av livet i det 

svenska samhället som ställer höga krav på sina medborgare: 

 

„Ja, det är ju att utöka sitt svenska språk. Det för att de växer ju, och mer kräver ju 

samhället. Om man säger så. Då måste man ju även kunna vara med, annars blir det 

väldigt, blir ju ingenting liksom. Idag så krävs det nästan jättemycket av en svensk 

person” (Barnskötare 1) 

 

„Men sen så säger man om svenska språket, det är liksom mer utåt, när dem kommer med 

i situationer när de ska till skolan och jobb och alltså där, sen när de växer. Då är det ju 

bra att kunna bra svenska för att liksom ta sig fram.” (Barnskötare 1) 

 

Respondenterna har även jämfört kunskaper i svenska respektive i modersmål. 

Modersmål ses som viktig, men det är bra kunskaper i svenska som krävs för att klara av 

livet i samhället:  

 

„Det är jättebra att de att de kan kommunicera på sitt eget språk och sådär, men samtidigt 

så måste man ju även, det är som jag säger om man ska klara sig så måste man ju liksom 

lära sig svenska.” (Barnskötare 1) 

„När man märker att nu börjar det lossna, nu börjar det här barnet kunna svenska också, 

kunna göra sig förstått, du vet, världen växer ju liksom. Då, när man kan göra sig förstådd 

på två språk.” (Förskollärare 2) 

 

Barns språkliga svårigheter  

 

Denna kategori innebär personalens upplevelser av språkliga och kommunikativa 

svårigheter som förekommer i samband med barns flerspråkighet. Det förekommer olika 

synsätt på flerspråkiga barns språkutveckling. Bland personalen finns både personer som 

upplever att utvecklingen tar längre tid och personer som inte oroar sig för detta.  En av 
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respondenterna har uttryckt att flerspråkigheten kan vara ett hinder i lärandet och en orsak 

till att språkinlärning tar lång tid: 

 

„Nackdelar kan vara att det tar tid innan barn lär sig sina språk. Det har vi sett att om 

man har ett barn som har… vi hade ett barn en gång som hade tre språk. Det var svenska, 

det var thai och det var persiska. Och de pratade olika och det barnet hade ju liksom 

intryck från tre olika språk som det skulle lära sig. Och då tog det lång tid innan det 

barnet kunde uttrycka sig bra.” (Förskollärare 2) 

 

Samtidigt konstateras det i intervjuerna att barnet som befinner sig i en svensktalande 

förskolemiljö inte nödvändigt behöver utvecklas sämre:   

 

”Sen så kan vi också tänka såhär ibland, om man tänker så att vi har en avdelning med 

många barn som har samma modersmål, så kan det vara bra och… Alltså vi kan känna 

oro ibland att de pratar för mycket sitt eget språk. Att de liksom väljer att vara med den 

som de kan prata med. Och att av den anledningen kan det ta längre tid till att komma 

till den svenska språket. Men jag tror inte att det är någonting vi behöver oroa oss för, 

för att barnen är ju i en svensktalande miljö.” (Förskolechef 2). 

 

Ett annat problem som har tagits upp är att kommunikationssvårigheter kan upplevas 

negativt av barn som då kan känna sig frustrerade eller hamna i utanförskap. En av 

respondenterna påpekade att vissa situationer kan väcka frustration för både barnet och 

förskolläraren. Det handlar speciellt om äldre barn:   

 

”Men, när det kommer äldre barn, som kanske inte kan svenska, då kan det vara lite 

svårare.”  

„Vad som är svårt?” frågade jag. 

”Jo, de kan ha svårt att kommunicera, alltså, de visar ju också...alltså det blir ju 

frustration hos det här barnet. Att ”varför förstår du inte mig nu, när jag säger så tydligt 

på mitt språk vad jag vill”. Och så står jag där och inte kan, liksom. Då kan de vara  

frustrerande både för barnet och för mig.” (Förskollärare 2) 

 

Personalen uppfattar att låga kunskaper i svenska och kommunikationssvårigheter som 

följd kan leda till ett socialt utanförskap. Brister i kommunikationen ses som ett hinder 
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för att bygga relationer med kamrater. Även här förekommer tiden som en viktig faktor 

som påverkar barnets situation, det får inte ta för lång tid med att lära sig svenska:  

 

”Då blir det nästan att de kan komma till tanken att de tycker att ”det här är ju bra, jag 

kan ju prata med Olle där, tänk vad härligt! Olle och jag kan vara bästisar!” men har 

inte jag kunnat prata Olles språk då, eller börja på, då blir det liksom en egen bubbla på 

något vis. Och det är ju lite farligt, att det inte får dröja för länge.” (Barnskötare 1) 

 

Sammanfattningsvis upplever personalen att barn med annat modersmål än svenska kan 

behöva mer tid för sin språkutveckling, samtidigt behöver det inte vara så om barnet 

befinner sig i en svensktalande miljö. Svårigheter i det svenska språket kan leda till 

barnets och personalens frustration samt utgör en risk att hamna i ett socialt utanförskap 

i barngruppen. Tiden som krävs för att behärska språket spelar roll här. 

 

Flerspråkighetens och modersmålets betydelse  

 

Denna kategori utgörs av presentation av hur personalen ser på barns flerspråkighet samt 

modersmål. Personalens syn på flerspråkighet hos barn är positivt, den upplevs som något 

viktigt. Respondenterna gav mig även tydliga svar varför de ser det som något positivt. 

Barns flerspråkighet ses som en grund för att lära sig andra språk, en merit i det framtida 

arbetslivet, starkare självkänsla, en rikedom som skapar relationer genom en möjlighet 

att nå människor som pratar olika språk. Flerspråkigheten tycks också bygga broar mellan 

kulturer och människor, samt att det är viktigt för identiteten. När det gäller de minsta 

barnen uppfattar personalen att deras modersmål inte har någon större betydelse eftersom 

små barns sätt att kommunicera ser likadant ut oavsett språket. Samtidigt i samtalen om 

modersmålets betydelse tog flera respondenter upp att det svenska språket är minst lika 

viktig.  

 

Förskolechefer uttryckte sig särskilt positivt om flerspråkigheten och såg många fördelar 

med den. Enligt en av de visas flerspråkigheten i förskolan som en spegelbild av 

samhället:  

„Flerspråkigheten i vår förskola, det speglar ju hela samhällsbilden. Så ser det ut i vårt 

samhälle idag, att vi är flerspråkig. Och det är liksom en fördel för barnen på den här 
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förskolan, att de har en bra start i livet hur det ser ut när de kommer ut till arbetslivet sen 

också” (Förskolechef 2) 
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Enligt en annan respondent är flerspråkigheten en bro mellan kulturer och människor:  

”Och man bygger broar mellan kultur och mellan människor när det finns flerspråkighet, 

det tycker jag också är jätteviktigt. Och inom det att man bygger broar och skapar 

relationer, då blir det möten mellan människor. Och genom möten, så vi är olika, och då 

blir det en utveckling. Flerspråkighet är en kompetens tänker jag. Det var mina första 

tankar runt ikring.” (Förskolechef 1) 

 

En av respondenterna tvivlade på att barns modersmål påverkar barns framtida 

skolresultat, samtidigt visade respondenten en viss osäkerhet kring detta. En av 

respondenter underströk betydelsen av den svenska språket: 

 

”Jo, de måste liksom…modersmål måste de ju ha med sig, men samtidigt så måste ju de 

även parallellt lära sig svenska.” (Barnskötare 1) 

 

Trots att flerspråkighet ses som en fördel kan den samtidigt upplevas som något krånglig 

eller besvärligt enligt en av förskollärarna.   

 

„Det kan aldrig vara nackdel att man pratar fler språk. Det är alltid en fördel. Det är ju 

fler språk, desto bättre. Liksom i förlängningen. Men vägen dit kan vara krånglig.” 

(Förskollärare 2) 

 

Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningsvis har förskolepersonalen olika bakgrund sett utifrån fritidsintressen. 

Barnskötarnas intressen är bland annat djurhållning, plantering, sång. Förskollärarna 

ägnar sig åt att vistas i naturen, umgås med familjen, renovera hus. Förskolecheferna 

spenderar fritiden genom träning, skidor, husvagn eller umgås med familj. Det finns olika 

uppfattningar kring personalens egen kompetens. En del känner sig bekväma och 

kompetenta inom mångkultur och/eller flerspråkighet, och en del upplever att de behöver 

mer utbildning inom området. Barns flerspråkighet ses som en tillgång, särskilt som en 

merit i arbetslivet. Enligt informanterna har flerspråkighet betydelse för barns självkänsla 

och identitet samt för deras relationer då kan de kommunicera med människor som pratar 

deras språk. Samtidigt visar det sig att svenska uppfattas som det legitima språket, som 
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krävs för att kunna vara en del av den svenska samhället och som har betydelse för den 

sociala statusen i barngruppen. Brister i svenska kan enligt personalen leda till problem 

som utanförskap i barngruppen och i framtiden, på arbetsmarknaden och i samhället.  Jag 

kan konstatera att enligt mina informanter är det positivt med att kunna flera språk 

inklusive modersmål, men den svenska språket ses som absolut nödvändighet. Barns 

flerspråkighet kopplas även med svårigheter i kommunikationen mellan både barn och 

deras vårdnadshavare. Ett annat problem som kom på tal var oro för en långsammare 

allmän språkutveckling i samband med flerspråkigheten.  

 

Det svaret som jag uppfattar som det vanligaste och som stämmer sinsemellan är att 

personalen upplever svårigheter i kommunikationen med föräldrar som inte kan det 

svenska språket. Ett annat ämne som också dominerar i svaren är att även äldre barn med 

annat modersmål, som inte kan svenska kan möta eller skapa olika svårigheter i 

kommunikation. Respondenterna har nämnt flera gånger vikten av att lära sig svenska för 

att fungera i samhället. Alla respondenter uttryckte att modersmål och kunskap i flera 

språk är en tillgång i samhället.  

 

I resultatet av intervjusvaren med personalen fanns även visade skilda åsikter. Enligt en 

del av svaren ska barnen lära sig sitt modersmål framför allt i hemmet, medan andra svar 

av andra respondenter uttryckte att man inte ska hänvisa modersmål till hemmet. En 

annan motsägelse finner vi där en av respondenterna visade oro att det tar längre tid för 

flerspråkiga barn att lära sig svenska, samtidigt förekom det ett svar att man inte behöver 

oroa sig för detta.  

 

För att summera helheten kan jag fastställa att den intervjuade förskolepersonalen ser 

både för- och nackdelar med flerspråkigheten hos förskolebarn. Jag kan dock se en viss 

skillnad i jämförelse mellan en förskola där personalen har mindre erfarenheter med 

kulturell mångfald och en förskola där personalen har större erfarenhet. All personal 

uppfattar flerspråkighet och kulturell mångfald som positivt, men personalen med mindre 

erfarenhet från en miljö som bedöms som mångkulturell ser flerspråkigheten på mer 

problematiskt sätt än personalen som har arbetat med mångkulturen under längre tid.  

Nedan har jag sammanställt resultatet i en tabell som visar förskolepersonalens 

uppfattningar utifrån kategorier. 
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TABELL 3: SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA UTIFRÅN 

KATEGORISERING. 

 
Förskolepersonale

ns bakgrund och 

kompetenser 

Vårdnadshavares roll i 

den flerspråkiga 

förskolan 

Hemmets roll i 

modersmålsutveckling

en 

Det 

svenska 

språkets 

betydelse 

Barns 

språkliga 

svårigheter 

Flerspråkighetens 

och modersmålets 

betydelse 

Kunskap genom 

erfarenhet med 

mångkultur. 

Kommunikation med 

vårdnadshavarna spelar 

en viktig roll i 

verksamheten. 

Viktig roll i barns 

utveckling av 

modersmål. 

Bra 

kunskaper i 

svenska 

nödvändiga 

för att klara 
sig i 

samhället 

och 

arbetslivet. 

Personalen 

upplever både 

att det tar 

längre tid att 

lära sig språk 
och att det inte 

gör det. 

Upplevs positivt, en 

fördel, kompetens. 

Kunskap upplevs 
som otillräcklig för 

personalen utan 

erfarenhet med 

mångkultur. 

Förekommande behov av 
tolk. Denna hjälp upplevs 

som begränsat. 

Att inte hänvisa 
förstaspråket enbart till 

hemmet. 

Krävs för en 
lyckad 

skolgång. 

Negativa 
känslor, som 

frustration i 

samband med 

brist i 

kommunikatio
nen. 

Viktig för 
självkänslan, 

tryggheten och 

identiteten. 

 Det förekommer 

betydliga 

kommunikationssvårighe

ter både i tal och skrift. 

Grunder till modersmål 

läggs i hemmet 

Viktig för 

den sociala 

statusen i 

barngruppe

n. 

Risk för 

socialt 

utanförskap. 

Skapar relationer, 

bygger broar mellan 

kulturer och 

människor.  

En merit i 
arbetslivet. 

 Personalens anpassning 

till vårdnadshavarna 

krävs 

Det förekommer att 

vårdnadshavarna önskar 

enbart kommunikation 
på svenska i förskolan.  

Grunder till 

svenska 

språket 
läggs i 

förskolan. 

 Osäkerhet hur 

flerspråkighet 

påverkar 
skolresultat. 

 Svårigheter med digitala 

kommunikationen. 

 Tiden – 

förväntning

ar att det 
inte tar för 

lång tid att 

lära sig 

svenska. 

 Kan upplevas som 

något krångligt, 

modersmål tycks 
inte ha större 

betydelse än den 

svenska språket. 
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I nedanstående figur 1 konkretiseras resultatet betraktat utifrån vilka fördelar och 

nackdelar som förskolepersonalen fört fram i intervjuerna dvs. i deras resonemang om 

vad som uppfattas som betydelsefullt i flerspråkighet och modersmål. Jag utvecklar i 

nästa avsnitt analysen av intervjusvaren där jag diskuterar resultatet utifrån modersmålets 

betydelse, flerspråkighet samt kulturell mångfald i förskolan. 

 

 

 

FIGUR 1: RESULTAT FRÅN INTERVJUER.  

  

  

Fördelar

•Flerspråkighet som tillgång

•Flerspråkighet som merit i arbetslivet

•Flerspråkighet viktig för barnets 
självkänsla

•Modersmål ger trygghet till barnet

•Personalens  kompetensutveckling

•Personalens förändrat förhållningssätt

Betydelsefullt

•Att kunna "bra" svenska

•Att det inte tar för lång tid att 
lära sig svenska

•Att prata hemspråk hemma och 
svenska på förskolan

•Förskolan lägger grund till det 
svenska språket

•Att Inte hänvisa förstaspråket 
till hemmet

•Samarbete med 
vårdnadshavarna

Nackdelar

•Komunikationssvårigheter

•Svårigheter i kommunikation 
med föräldrar

•Behov av tolk

•Tar längre tid att lära sig språk

•Brister i svenska - risk för 
utanförskap i barngruppen
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien är att undersöka förskolepersonalens resonemang kring flerspråkighet 

för att nå ökad förståelse av modersmålets status och flerspråkighet i förskolan.  

- Hur ser förskolepersonalen på flerspråkighet i förskolan? 

- Hur uppfattar förskolepersonalen modersmålets betydelse för barnets kunskaps- 

och språkutveckling? 

Förskolepersonalens bakgrund och kompetenser 

 

 

Förskolepersonalens bakgrund sett utifrån fritidsintressen 

 

Jag valde att utgå från respondenternas fritidsintressen, som också är en del av varje 

individs habitus. Respondenternas fritidsintressen liknar något men samtidigt är de unika, 

ingen har likadana intressen. Det som är gemensamt för två av tre förskollärarna är att 

vistas i naturen. Båda förskolecheferna och en av förskollärarna angav sport, träning eller 

skidor som sitt fritidsintresse. Förskolecheferna umgås även med familjen. Barnskötarna 

ägnar sin tid åt ganska varierande intressen: en gillar djurhållning och har höns, den andra 

tycker om att plantera. Förskolechefernas aktiviteter (som skidåkning eller husvagn) visar 

något högre grad av ekonomiskt kapital än de andra yrkesgrupperna. Barnskötarna har i 

sin tur inte nämnt träning eller sport som ett intresse, här finner jag intressen som inte 

kräver samma ekonomiska kapital, som plantering, sång eller spel. Förskollärarnas 

intresse innebär både träning och familj (likt förskolechefer) och sång (likt barnskötarna).  

 

Bourdieu (1994) menar att det finns en relation mellan människors livsstil och den sociala 

positionen. Människor som har mer gemensamt med varandra utifrån yrkesgrupp, livsstil 

och ekonomiskt kapital står närmare varandra i det sociala rummet och det uppstår mindre 

skillnader mellan deras habitus. Ju större avstånd mellan människor i det sociala rummet 

är desto större risk för olika slags missförstånd, eller skilda åsikter.  
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Eftersom jag har intervjuat ett färre antal personer kan jag inte få ett tydligt resultat med 

utgångspunkt i förskolepersonalens intresse som en del av deras habitus och dess verkan 

på flerspråkighetens villkor i förskolan. Jag finner några motsägelser mellan olika 

respondenters svar men det är svårt att säga om dessa beror på respondenternas placering 

i det sociala rummet i olika samhällsskikt. Till exempel ser jag att det finns motsägelser 

inom samma grupper som ägnar sin tid åt liknande intressen, men detta kan bero på olika 

erfarenheter från arbetslivet eller andra faktorer.  

 

Förskolepersonalens yrkeskompetens 

 

Respondenterna uppfattar sina kunskaper om mångkultur och flerspråkighet på olika sätt, 

beroende på deras erfarenhet från arbete i en förskola präglad av en kulturell mångfald. 

De som har arbetat i en förskola uppfattat som monokulturell uttryckte att de saknar rätt 

kompetens inom mångkultur och upplever en viss osäkerhet i möten med barn med olika 

kulturella och språkliga bakgrund.  Personalen som har arbetat i en mångkulturell förskola 

upplever att de har lärt sig genom sina erfarenheter i arbetet med människor (barn och 

vuxna) från olika kulturer. Trots att de har deltagit i föreläsningar som rörde kulturell 

mångfald påpekar de mest på att de har lärt sig mycket genom vardagliga erfarenheter.  

I min tolkning tar jag hjälp av Bourdieus teori. Enligt Bourdieu är människornas 

handlingar, åsikter, uppfattningar är ett resultat av mötet mellan olika människors habitus 

och sociala sammanhang där de inträffar (Broady, 1998). Personalen som har mött 

människor från olika kulturer i sitt arbete visar ett mer positivt förhållningssätt än 

personalen som upplever att de saknar utbildning eller erfarenhet.  

 

Det betyder enligt min uppfattning att genom att ha en möjlighet att arbeta på olika platser 

där det finns rik kulturell mångfald kan man få bättre kunskap inom området jämfört med 

ett arbete på ett ställe där det inte finns lika mycket mångfald. Personalen som har arbetat 

i mångkulturella verksamheter upplever mångfalden positivt. Personalen som saknar 

sådana erfarenheter upplever arbetet med mångfald och flerspråkighet mer som en 

utmaning. Detta går i linje med interkulturell pedagogik som kunskapsintresse för hur 

olika kulturer kan påverka barn, lärare och vårdnadshavare samt hur kulturer påverkar vår 

utveckling (Lahdenperä, 2004 refererad i Lunneblad, 2018). En annan viktig faktor i 

personalens kompetenser är lärarutbildningens innehåll. Enligt Ekstrand och Nadarevic 

(2010) saknas mångkulturalism i de flesta svenska lärarutbildningar. Min uppfattning är 

att brister i lärarutbildningarna orsakar att verksamma lärare kompletterar sin kunskap om 
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mångkultur i praktiken. Mina respondenters berättelser visar att dessa kunskaper kan 

införskaffas såtillvida att man arbetar i en mångkulturell förskoleverksamhet. I en 

förskola som ses som homogen har begränsade möjligheter för en sådan 

kunskapsutveckling.  

 

Vårdnadshavarens roll i den flerspråkiga förskolan 

 

De flesta respondenter förde på tal vårdnadshavarnas roll i arbetet där flerspråkigheten 

förekommer. Kommunikationen med vårdnadshavarna ses som viktig. Men detta innebär 

en del problem enligt respondenterna. Respondenterna upplever att kommunikationen 

med vuxna som inte kan svenska är svårare än med barnen som inte kan svenska. 

Föräldrar som inte har kunskaper i svenska upplevs som en större problem. I situationer 

där det förekommer kommunikationssvårigheter finns en begränsad möjlighet att ta hjälp 

av en tolk, samtidigt uttryckte en barnskötare att ett behov av tolk inte utgör problem. Ett 

annat problem är att förskolans digitala program inte är lättillgängliga för föräldrar som 

inte har kunskaper i svenska. Personalen anpassar sig efter vårdnadshavarna för att 

bemöta dem och samarbeta på ett bra sätt.  Respondenterna anser att de lär sig mycket 

från vårdnadshavarna och om dem i de dagliga mötena. Att vårdnadshavarna visar tillit 

till förskollärarna väcker positiva känslor hos respondenterna.  

 

Den intervjuade personalens uppfattning av flerspråkiga barns föräldrar är i linje med 

Lunneblads (2013) studie där personalen både strävar efter en anpassning till familjernas 

behov och samtidigt har förväntningar att föräldrarna kan anpassa sig till det svenska 

verkligheten. I min studie berättar en av förskollärarna hur de har anpassat sitt arbetssätt 

till föräldrarna, genom att bland annat ta hänsyn till deras språkkunskaper i svenska, eller 

genom att hjälpa dem med problem som inte var relaterade till förskoleverksamheten 

(som att översätta olika dokument eller brev från andra myndigheter som 

vårdnadshavarna är tvungna att hantera). Samtidigt finns det krav på att föräldrarna ska 

anpassa sig till livet i Sverige. Förskollärare 3 berättade om hantering av den digitala 

plattformen för föräldrarna som ett exempel på detta. Det jag finner intressant är 

motsägelser gällande att få hjälp utifrån i en form av tolk. Två informanter som arbetar 

på samma arbetsplats visar ha olika åsikter om möjligheter till att få hjälp. Där en 

förskollärare upplever att denna möjlighet finns, men begränsad eftersom man inte kan få 

den i alla situationer, medans en barnskötare talar om att det finns bra möjligheter till att 
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få hjälp och oftast går det bra. Jag kan inte dock finna orsaken till varför informanternas 

upplevelser kring detta skiljer sig.  

 

Hemmets roll i arbetet med flerspråkighet 

 

Respondenterna visade olika förhållningssätt till hemmets roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Alla ansåg att hemmet har en central roll, där barnets familj som pratar 

modersmål med barnen är grunden. Här ansåg vissa respondenter (förskollärare 3) att 

hemmet är grunden till modermålsutveckling och förskolan till svenska språket. Däremot 

uttryckte andra respondenter (båda förskolechefer) att förstaspråket/modersmål inte ska 

bara hänvisas till hemmet utan modersmålsutveckling ska ske både hemma och i 

förskolan. Förskolepersonalen har även berättat om föräldrar som inte vill att barnet pratar 

sitt modersmål. Här påpekar en av förskolecheferna att en atmosfär som är tillåtande för 

modersmålet är viktig.   

 

Ett av svaren jag fick handlar om att personalen hade förväntningar av att man skulle 

prata modersmål hemma och svenska i förskolan. Min tolkning är att detta kan utgöra en 

risk för att barns förstaspråk blir andra språk och osynliggörs i förskolan. Detta har sitt 

stöd hos Kultti (2012), där normer eller förväntningar kan vara orsak till att barns 

modersmål blir osynliga. I sådan kontext kan föräldrar med andra ord påverka barns 

språkutveckling utanför hemmet. Mercuris (2012) studie visar i en studie på ett fall där 

både föräldrarna och skolan hade påverkan på barnets modersmålsutveckling. I studien 

har barnet blivit hindrat på grund av vuxnas syn på modersmål. Även Letzén (2017) lyfter 

fram att ett tillåtande för användning av olika språk i förskolan påverkar barnets 

möjligheter för flerspråkighet, eftersom barns språkutveckling beror på en språkrik miljö 

både hemma och i förskolan. Vilken miljö och förutsättningar för lärande får barnet 

uppleva beror på vuxna – förskolepersonalen och föräldrar. 

 

Det svenska språkets betydelse 

 

Enligt respondenterna spelar kunskaper i den svenska språket en central roll i barns liv av 

flera skäl. Den viktigaste är att svenska språket krävs för att kunna leva i det svenska 

samhället, detta innebär att klara av skolan, komma in i arbetslivet, samt kunna hantera 

olika vardagliga situationer där kunskaper i svenska krävs. Det svenska språket kan ses 

som kulturell kapital i barngruppen, likväl som i samhället. På sådant sätt utgör 
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förskoleverksamhet en spegelbild av det svenska samhället, där man förväntas att kunna 

majoritetsspråk för att bli erkänd i barngruppen.  

 

I förskolepersonalens uttryck kan vi se det som Bourdieu (Broady, 1984) menar, att 

skolsystemet har en betydlig roll i främjandet av det officiella, legitima språket. Bourdieu 

(ibid.) påpekar att lärarens roll är att i sitt dagliga arbete påverka elevens förmåga att 

uttrycka sig genom språket. Eleven eller barnet som inte behärskar språket på ett tydligt 

sätt eller använder till exempel dialekter ska lära sig att använda ett språk på samma, 

gemensamma sätt som hela nationen. Något som kallas rikssvenska. Skolan genom 

erkända språkliga kompetenser ger tillträde till de poster som är eftertraktade på 

marknaden (ibid.). Det svenska språket i förskolan kan ses som en del av det symboliska 

kapitalet, det ses som något legitimt. Att kunna ”bra svenska” ger individer makten av att 

”klara sig” i eller bli en del av det svenska samhället. Personalen uttrycker att kunskaper 

i det officiella språket, svenskan är en nyckel till en position i samhället, i skolvärlden 

och på arbetsmarknaden. Svenska språket är samtidigt ett kulturell kapital, eftersom det 

är ett officiellt språk som dominerar i hela landet. Barn eller elever med ett rikt kulturell 

kapital har goda chanser för en god framtid, men det krävs att de tillsammans med sina 

föräldrar är också medvetna om möjligheter inom skolsystemet, arbetslivet och sociala 

livet (Broady, 1998). Sjögren (1996) förklarar att uttrycket ”bra svenska” kan ha flera 

innebörder: kunskaper i svenska kan dela samhället mellan ”vi och de”. Samhällets 

uppfattning att ”invandrare” klarar sig inte utan ”bra svenska” är en komplicerad 

spegelbild av förändringar i den svenska samhället och dess svårigheter med övergången 

från den traditionella samhälle till det vi har idag (ibid.).  

 

Barns språkliga svårigheter  

 

Förskolepersonalen delade uppfattningar kring flerspråkiga barns språkutveckling och 

tiden som krävs. En del upplever att det tar längre tid i samband med att barn lär sig flera 

språk, medans andra anser att barn som befinner sig i en svensktalande miljö inte riskerar 

att språkutvecklingen skulle ta längre tid. Ytterligare problem som kom till tals är att 

kommunikationssvårigheter kan leda till negativa känslor som frustration, hos både barn 

och personalen. Sämre kunskaper i svenska anses även utgöra en risk för socialt 

utanförskap.  
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Personalens uppfattningar kring flerspråkiga barns språkutveckling har betydelse för 

deras lärande. Letzén (2017) pekar på att förståelse för att flera språk kan utvecklas 

samtidigt kännetecknar en positiv syn på flerspråkighet. Min tolkning är att negativa 

känslor i samband med barns kommunikationssvårigheter kan ses som ett bemötande av 

barnets tal. Detta styrker Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) som menar att genom 

att bemöta barnets tal som ett uttryck för kommunikation lägger vi grunder för barnets 

språkliga självförtroende samt vidare utveckling av språket. De upplevda 

kommunikationssvårigheterna kan även ha sin förklaring i Bourdieus teori, där människor 

tillhörande samma klass har samma habitus och detta innebär bland annat förgivettagna 

preferenser, liknande beteende eller handlingar. Klass kan tolkas i betydelsen av etnicitet 

och kulturell bakgrund. Förskolepersonalens och barnens habitus kan skilja sig från 

varandra genom olikheter i deras kulturella bakgrund. Som tidigare nämnd i teoretisk ram 

är vår språksocialisation utifrån kulturell bakgrund en del av vår habitus (Letzén, 2017).  

 

En annan viktig aspekt i detta sammanhang är den interkulturella pedagogiska 

kompetensen som innebär kompetens som skapas genom kommunikation och interaktion 

mellan olika kulturer med olika kulturella perspektiv i bakgrunden (Lorentz, 2013). Både 

barn och förskolepersonalen möts och kommunicerar med varandra och på sådant sätt 

skapar de en interkulturell kommunikation samt i personalens fall en interkulturell 

pedagogisk kompetens. Letzén (2017) menar även att barn som anses ha språksvårigheter 

bör testas på både deras förstaspråk och svenska, för att veta var språkproblemet ligger. 

Om det ligger i modersmålet, då kan barnet bedömas att ha språkproblem. Om problemet 

uppstår bara i svenskan, ligger hinder i barns möjligheter att lära sig svenska.  

 

Flerspråkighetens och modersmålets betydelse 

 

Flerspråkighet bland förskolebarn upplevs positivt. Personalen ser detta som något 

viktigt. Respondenterna gav olika motiveringar till varför de ser det som viktigt. Bland 

annat ses barns flerspråkighet som en utgångspunkt till lärande av ytterligare språk. Den 

ses även som en merit i det framtida arbetslivet, rikedom som skapar relationer, 

brobyggare mellan kulturer. Barns modersmål ses som viktig för deras självkänsla och 

identitet. Den tycks inte påverka barns skolresultat. Samtidigt i talet om barns modersmål 

påpekas även vikten av kunskaper i svenska språket.  
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Min tolkning är att flerspråkigheten kan ses som symbolisk kapital. Broady (1998) 

förklarar att symboliskt kapital innebär det som sociala grupper igenkänner som 

värdefullt. Att kunna flera språk ses som en värdefull egenskap bland de intervjuade 

respondenterna.  Enligt Svensson (2012) en positiv attityd till barns förstaspråk förutsätter 

barns framgång under skolgången. Jag kan konstatera att den intervjuade personalens 

positiva attityd till barns flerspråkighet ger goda möjligheter till deras lärande.  

 

Det jag finner mycket intressant är att respondenterna som arbetar i förskolor präglade av 

kulturell mångfald visar mer positiv attityd än de som saknar erfarenheter inom detta 

område. Parallellt vill jag påpeka att alla informanternas attityder visar sig 

överhuvudtaget positiva. Eftersom de erfarenheter och den situation jag beskrev i 

introduktionen till denna studie inträffade för några år sedan, lika som en betydlig del av 

litteraturen skrevs för ett tag sedan ser jag en möjlighet att tolka det som att 

förskolepersonalens uppfattningar till flerspråkighet är under förändring. Den intervjuade 

förskolepersonalen visar förståelse för hur kulturell och språklig mångfald kan berika 

samhället och att barns flerspråkighet gynnar det enskilda barnet. Därför anser jag som 

viktigt att ny forskning kring kulturell mångfald görs regelbundet, med tanke på de snabba 

förändringar som nu sker i vårt samhälle.  

 

Metoddiskussion  

 

Sju personer på tre förskolor i en liten kommun intervjuades. Eftersom det är få 

respondenter, kan det vara svårt att få en exakt bild på förskolepersonalens uppfattningar 

kring flerspråkighet och kulturell mångfald i ett bredare sammanhang. Jag anser att en 

större omfattning med flera respondenter kan ge fler svar med större variation av svaren 

och flera problemområden som tas upp. Även geografisk begränsning kan ha en betydelse 

här, det är möjligt att en undersökning på ett större område eller inom både större och 

mindre kommuner och olika delar av landet skulle kunna ge annorlunda resultat. Med de 

få svar jag har fått är den bilden av förskolepersonalens uppfattningar sannolikt 

begränsad.   

 

Jag lät mina respondenter svara på frågorna som de ville och ge dem frihet. Genom att 

respondenterna hade möjlighet att välja själv vad de ville berätta om, kunde jag få en bild 
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av vilka frågor som upplevdes som meningsfulla för personalen inom flerspråkighet i 

förskolan.  

 

Under intervjuerna har jag varit ganska nervös och det kändes svårt att lägga till 

eventuella följdfrågor. Jag ville samtidigt förbli så neutral som möjligt, dvs att inte styra 

respondenternas svar utan att ge de dem frihet och berätta det de ville berätta. Även vissa 

av mina respondenter uttryckte att de var nervösa men jag upplever att trots detta kunde 

de berätta om det som var meningsfullt för dem. Sex av sju respondenter fick läsa 

intervjuguiden innan intervjun för att kunna förbereda sina svar. Den personen som inte 

var förberedd gav mig ganska korta svar, och jag har lagt märke till att denna intervju gav 

mig inte särskilt mycket information. Jag upplevde att personalen som fick tillgång till 

min intervjuguide innan intervjuerna kunde ge mig mer utförliga svar. Jag upplever att 

frågorna i min intervjuguide var användbara, eftersom de underlättade för respondenterna 

att förstå inom vilka områden sökte jag information, samtidigt kunde de formulera fritt 

sina svar inom dessa bestämda områden. Jag uppfattar att detta fungerade bra, eftersom 

jag har fått personliga svar från respondenterna som samtidigt var varierade.  

 

Reliabilitet och validitet 

 

Bryman (2018) menar att studiens reliabilitet handlar om resultaten bli samma i fall om 

undersökning genomförts på nytt eller om den beror på slumpmässiga förutsättningar. 

Eftersom frågorna i min studie gav respondenterna frihet i att formulera sina svar, ser jag 

som svårt att få samma svar igen. Detta beror på flera faktorer som hur respondenterna 

upplevde situationen just vid intervjutillfället och vad de valde att berätta om just då. Jag 

kan konstatera att vid en upprepad intervju kan svaren vara annorlunda. Bryman (ibid.) 

anser att vid prövning av stabilitet kan respondenternas svar vid första tillfälle påverka 

deras svar vid andra tillfälle. Om det har gått längre tid emellan olika tillfällen kan även 

förändringar av läget eller i omgivningen påverka att svaren blir annorlunda.  

 

Validitet innebär att en eller flera mätinstrument som används i studien är trovärdiga för 

att mäta det man vill mäta (Bryman, 2018) dvs. att man mäter det man avser att mäta. Det 

instrument som används i min studie är intervjufrågor, med specifika teman samt 

stödfrågor. Frågorna har utformats för att undersöka förskolepersonalens uppfattningar 

om flerspråkighet och mångkultur i förskolan. För att få så mycket relevant information 

som möjligt utformade jag öppna frågor, till exempel ”vad är viktigt enligt dig...?”. Jag 
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upplever att frågorna var användbara och svaren jag har fått har varit relevanta för det jag 

ville undersöka 

 

Samtidigt kan jag se en viss risk att informanterna kunde ge svar som uppfattades som 

önskvärda. Detta upplevde jag till exempel när en av dem uttryckte sig positivt kring ett 

ämne, men samtidigt berättade om många problem kring detta ämne. Jag har valt att 

intervjua förskolepersonal utifrån att det fanns en begränsad tid avsatt för detta arbete. En 

annan tänkbar metod som jag skulle finna intressant är att göra är observationer i 

förskoleverksamheten i barngruppen för att se hur personalen bemöter barns 

flerspråkighet i praktiken Observationer skulle kunna vara en komplettering eller 

fortsättning till detta studie, då man skulle kunna jämföra personalens uppfattningar och 

praktiken.  

 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis visar studien att problematiken kring mångkultur och flerspråkighet 

i den svenska förskolan är mångsidig och uppfattningar kring detta område är varierade. 

Den övergripande synen på kulturell mångfald och flerspråkighet ser positiv ut, men dit 

förknippas även en del svårigheter.  

 

Enligt min uppfattning visar förskolepersonalens förhållningsätt en öppenhet för kulturell 

mångfald och flerspråkighet i förskolan, samtidigt som samhällets dominerande språk 

som utgör det kulturella kapitalet samt rådande kultur kräver barns anpassning till detta. 

Denna studie visar att trots samhällets dominerande kultur och det officiella språket 

utesluts inte den kulturella mångfalden och öppenhet för de minoritetsspråk som används 

i Sverige. Förskolepersonalen uttrycker och visar en positiv inställning till mångkulturen 

och flerspråkigheten, men även i olika föreställningar kring flerspråkighetens påverkan 

på barns språkutveckling och kommunikation. Vissa är dock oroliga över att på grund av 

flerspråkigheten tar det längre tid att barn lär sig svenska, men det finns också 

uppfattningar om att barns flerspråkighet inte behöver påverka detta utvecklingen 

negativt. Det som kom på tal var även andra risker i samband med eventuella språk- eller 

kommunikationssvårigheter som till exempel socialt utanförskap. Även personalens och 

barns olika habitus kan ha betydelse för barns utveckling.  
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Uppsatsens konsekvenser ur ett samhällsperspektiv är sålunda att mitt arbete kan utveckla 

viss kunskap om flerspråkighetens problematik ur förskolepersonalens perspektiv. 

Studien kan också bidra till ökad förståelse för vilka specifika problem personalen inom 

förskolan upplever och varför det är som det är med flerspråkighet i ett mångkulturellt 

samhälle.  

 

Förslag till vidare forskning  

 

Jag skulle i en fördjupad studie föreslå att man undersöker sambandet mellan 

förskolepersonalens erfarenhet inom kulturell mångfald och flerspråkiga barns villkor för 

lärande och språkutveckling. Forskning visar att det finns brister i lärarutbildningar inom 

detta område (Ekstrand & Nadarevic, 2010), samtidigt som personalen i min studie 

understryker just sina erfarenheter från praktiken i arbetet med flerspråkiga barn. En 

fortsatt studie skulle kunna lägga grunden för hur förskolechefer genom ytterligare 

kunskap skulle kunna bidra till personalens kunskapsutveckling på arbetsplatsen.  
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

 

Frågeområden: 

Tema: Bakgrund 

• Berätta lite om din bakgrund? 

• Var är din bostadsort?  

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

• Vilken utbildning har du? År? 

• Har du några speciella fritidsintressen? 

• Har du genomfört någon vidare/fortbildning inom mångkultur? 

• Har du försökt leta kunskap på egen hand om mångkultur? Ge exempel. 

• Är det något med flerspråkighet som du ser som roligt/spännande? 

 

Tema: Nuvarande arbetssituation 

• Hur många/vilka språk pratar barn där du arbetar? 

• Vad är dina erfarenheter från möten med barn som har ett annat modersmål än 

svenska? 

• Har du upplevt problem i möten med flerspråkiga barn? 

• Känner du dig bekväm i arbetet med flerspråkiga barn? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar har flerspråkighet enligt dig? 

Tema: Individuella önskemål 

• Vad är viktigt enligt dig i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan? 

• Anser du det vara viktigt att barn utvecklar sitt förstaspråk?  

• Hur reagerar du på barn som kommunicerar på sitt eget språk i förskolan? 

Tema: Framtid 

• Vad har du för tankar om förstaspråkets betydelse för barns utveckling? 
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Information om studie 

 

 

 

 

 

   Gävle, 2018-09-11 

 

 

Berörda områdeschef 

inom förskoleområdet 

Xxxxx i Xxxx 

 

 

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 förskolepersonalens syn på flerspråkighet i förskolan. 

Syftet med studien är att undersöka barns förutsättningar för lärande med utgångspunkt i 

personalens förhållningssätt till flerspråkighet. 

Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 

informeras om studiens syfte. Jag kommer att samla data genom intervju. Intervju 

beräknas ta 30–40 minuter. Under intervju 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 (f.d. 

PUL) avseende examensarbeten. 

Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh. 

indguh@hig.se  

För mer information kring studien kontakta undertecknad: 

 

Med bästa hälsningar, 

 

Anna Suchy 
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