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Abstract  
Studiens syfte är att bidra med kunskap om fem pedagogers erfarenheter av att arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan. Frågeställningarna för att besvara vårt syfte 

är följande: Hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan? Hur 

beskriver pedagogerna sitt arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? 

Metoden som använts för att besvara syftet och frågeställningarna är kvalitativa intervjuer. Vi 

har genomfört fem intervjuer med verksamma förskollärare och barnskötare, i studien 

benämner vi dem som deltagare och pedagoger. Vi har analyserat det material vi samlat in 

utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen interaktion, scaffolding och 

mediering.  

Vårt resultat visar att pedagogerna i studien har en positiv inställning till flerspråkighet i 

förskolan. Pedagogerna belyser vikten av kroppsspråk i kommunikationen både med barn och 

vårdnadshavare. Det framkommer att pedagogerna önskar att en modersmålslärare fanns att 

tillgå men att de har stor hjälp av de kollegor och nystartsjobbare med annat modersmål. Det 

framkommer även att flertalet pedagoger inte får det stöd av rektorn de behöver gällande 

fortbildning och tid till läsning av aktuell forskning.  

Slutsatsen i vår studie är att pedagogerna är medvetna om hur viktigt det är att arbeta med 

flerspråkighet i förskolan. Vi kan också se att pedagogerna ser positivt på de 

utvecklingsmöjligheter som finns och att mer kunskap behövs för att få en ökad förståelse kring 

flerspråkighet.  
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Först och främst vill vi börja med att tacka vår handledare Solveig Ahlin, utan hennes 

vägledning och stöttning hade detta aldrig varit möjligt. Vi vill tacka alla pedagogerna som 

delade med sig av sina erfarenheter och den viktiga informationen som varit till grund för vår 

studie. Vi vill även tillägna ett stort tack till våra familjer som har ställt upp och funnits där för 
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Det har varit lärorikt och väldigt intressant att få skriva denna studie. Vi hoppas att den här 

studien ska ge blivande och redan verksamma pedagoger ökad kunskap och inspiration att 

utveckla sätt att stötta flerspråkiga barns språkutveckling. 
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1. Inledning 
Dagens och framtidens Sverige är och kommer att vara ett mångkulturellt samhälle. Barn från 

olika delar av världen kliver in förskolans värld som är full med möjligheter till utveckling och 

lärande. Läroplanen för förskolan skriver om vikten att främja språkutveckling för barn med ett 

annat modersmål än svenska. Vidare om vikten att barnen får utveckla sin kulturella identitet 

och förmåga att kommunicera på svenska men även på sitt modersmål (Skolverket 2018, s.14). 

Vi har valt att undersöka området om barns flerspråkighet och hur pedagoger arbetar 

språkutvecklande med barn i förskolan. Detta på grund av att vi under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) har upptäckt att majoriteten av barnen på VFU-förskolan har ett annat 

modersmål än svenska. Kulttis (2012, s.172) studie visar att barn använder sig av svenska och 

sitt modersmål på olika sätt. Barn med samma modersmål kan ibland använda sitt modersmål i 

leken eller aktiviteterna, men också med personal som kan tala samma språk. Kultti (2012, 

s.172) nämner också att barnen kan växla i språket i samband med lek-byte eller aktivitetsbyte. 

Området är relevant att undersöka då det svenska samhället har blivit mer mångkulturellt och 

då det blir ännu viktigare för pedagoger att skapa mer möjligheter för barn att utveckla en 

förståelse för den kulturella mångfalden, något som också Skolverket betonar (Skolverket 2018, 

s.5).  

Skans (2011, s.123) belyser vikten av att arbeta med de olika språk som förekommer i förskolan. 

Detta för att skapa en flerspråkig miljö vilket bidrar till delaktighet och tillhörighet i 

verksamheten. Vidare att det handlar om att uppmärksamma varje barn på förskolan och deras 

ursprung. Engagerade pedagoger kan exempelvis ta sig tid att lära sig några ord på varje språk. 

Som pedagog kan man även arbeta med att skapa möjligheter för att alla i barngruppen ska 

kunna ta del av olika språk. Att främja barnets språk, så att flerspråkiga barn känner delaktighet 

och samhörighet med alla i barngruppen är viktigt.  I läroplanen för förskolan står det: 

Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga 

att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i 

förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer […] 

(Skolverket, 2018, s.6)  

Detta har väckt en nyfikenhet hos oss, att få veta mer om hur pedagoger i förskolan kan ta 

tillvara de olika språk som förekommer i förskolan idag.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om fem pedagogers erfarenheter av att arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan.  

 

- Hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan?  

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

3. Bakgrund 
I bakgrundsdelen redogör vi för hur förskolans uppdrag beskrivs i Skolverkets styrdokument. 

Därefter kommer vi att lyfta barns språkutveckling, flerspråkighet och pedagogiska verktyg. 

Avsnittet avslutas med att belysa modersmål, pedagogiskt förhållningssätt följt av ett stycke 

om samverkan med vårdnadshavare.  

 

3.1 Förskolans uppdrag – vad säger skolverket?  

I förskolans läroplan står det att alla som befinner sig i förskolans värld är viktiga förebilder 

och därför är förhållningssättet en viktig del hos de som arbetar i förskolan. Då deras sätt att 

agera och tala om något påverkar barnets förståelse. Vidare är respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle av stor vikt (Skolverket, 2018, s.6).  

I förskolans läroplan står det även: 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra 

till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar (Skolverket, 2018, s.5 – 6). 

I förskolans läroplan står det även att pedagogernas uppdrag är att ”Barn med annat modersmål än 

svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2018, 

s.9).  
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3.2 Språk och kommunikation  

Enligt Strömqvist (2010, s.57) lär sig barn språk, det vill säga talat språk, skriftspråk eller 

teckenspråk genom sin omgivning och samverkan med andra människor. Språket utvecklas av 

biologiska egenskaper att ta in information och av specifika kommunikationsmönster, även av 

språket som barnet möts av i sin miljö. I likhet med Strömqvist (2010) skriver Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012, s. 27) att människan kommunicerar på många olika sätt; röstläge, 

verbalt, blickar, mimik, kroppen och rörelser. Barnen, speciellt de små, är väldigt duktiga på att 

kommunicera utan ord. 

Barn som i början lär sig läsa och skriva kan behöva hjälp, därför kan bilder vara ett bra verktyg 

då barnen kan ”läsa” bilderna själva. Bilderna har ett budskap och en mening, den så kallade 

visual literacy. Bilder blir därför en viktig del i barnets läs- och skrivutveckling (Fast, 2007, 

s.31). Denna metod, att använda sig av bilder och text samtidigt som pedagogen visar samt läser 

upp texten kan hjälpa barn med tvåspråkighet (Fast, 2007, s.39). Författaren nämner att barn 

kommer från olika hemmamiljöer och bär med sig olika förkunskaper. Det anglosaxiska literacy 

synsättet menar att barn lär sig på olika sätt och redan från tidig ålder. Barnets läs- och 

skrivinlärning utvecklas senare med interaktion med andra barn och vuxna.  

Liberg (2011, s.218 – 219) skriver att läs- och skriftspråksutvecklingen kan underlättas genom 

att barnen får samtala om de texter som läses, både själva och av vuxna. Det underlättas om det 

får dramatisera och måla det som läses och skrivs. Författaren menar att olika sinnesuttryck 

interagerar med varandra och då ger en djupare insikt i skriftspråket. Författaren uttrycker sig 

som att barnen är multimodala. Holm och Laursen (2010, s.58 – 59) skriver i likhet med Liberg 

(2011) att barnen ska få möjligheter att utveckla och använda skriftspråket parallellt med andra 

uttrycksformer.  

Laursen (2010, s.66 – 67) skriver att barn som är uppväxt i en tvåspråkig omgivning bör möta 

det skriftspråk som finns i omgivningen gradvis, för att kunna använda språket och skapa 

mening. Författaren nämner att pedagogerna har en viktig roll för att uppmuntra tvåspråkiga 

barn, att utnyttja sina erfarenheter av flera skriftspråk och därmed utveckla potentialen barnet 

har. Ett barn som kan omkring tio ord förstår redan över hundra ord, det vill säga att förståelsen 

av orden kommer tidigare än produktionen av orden. När barnet redan i förskolan lär sig 

svenska som andraspråk, förstår barnet oftast det nya språket innan barnet börjar använda det 

(Skolverket, 2013, s.25).  
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3.3 Flerspråkighet i förskolan  
Sandvik och Spurkland (2011, s.54) skriver att de barn som är flerspråkiga håller på att lära sig 

ett andraspråk, de är i en pågående utvecklingsprocess. Vidare lyfter författarna att barn inte är 

utan språk bara för att de inte talar det språk som majoriteten använder. Författarna menar då 

att det i stället är den enspråkiga pedagogen som inte har förståelse för det barnet uttrycker på 

det andra språket. 

Sandvik och Spurkland (2011, s.55) betonar att barn gör nya upptäckter när de stöter på nya 

miljöer utanför hemmet. Författarna framhåller att för de flesta flerspråkiga barnen kan första 

träffen med ett annat språk vara när de träder in i förskolan eller skolan. Majoritetsspråket är 

det språk som samhället använder och för flerspråkiga barn är familjens språk ett 

minoritetsspråk. Språkprocessen kallas enligt Sandvik och Spurkland (2011, s.55 - 56) 

succesivt tvåspråkig där författarna då menar att det är när ett barn kan ett språk, sitt modersmål, 

och ska sedan lära sig ett andraspråk. Många barn vet att de inte kan kommunicera på sitt 

modersmål om de vill att andra ska förstå. Författarna framhåller även att de flesta barnen redan 

från grunden lär sig två eller flera språk vilket kallas simultant tvåspråkiga. Författaren menar 

då att ett barn utvecklas i båda språken samtidigt. Barn som har vårdnadshavare med två olika 

modersmål får ofta lära sig båda språken samtidigt. Vidare lyfter Sandvik och Spurkland (2011, 

s.58) kodväxling vilket är när ett barn växlar mellan två språk. Barnet kan prata ett språk men 

det kan även använda båda språken och blanda dem. 

 

3.3.1 Pedagogiska verktyg 
När det kommer till den obligatoriska skolgången som ska vara likvärdig för alla barn ställs 

pedagogerna inför utmaningar i verksamheten (Nilholm, 2007, s.39).  Edfelt (2015, s.165) 

skriver att specialpedagogiska hjälpmedel kan vara till hjälp för de flerspråkiga barnen och även 

för de övriga barnen, för att få en begriplig vardag genom ett bildschema. Detta eftersom det 

behövs olika tillvägagångssätt och olika perspektiv för att nå alla barn. Genom ett bildschema 

kan pedagogerna minska svårigheter i aktiviteter och miljön för det enskilda barnet. 

Bildschemat kan ses som ett exempel på hur pedagoger inser att det är de yttre faktorerna som 

kan vara problem för barnet och att det inte är barnet som bär problemet (Nilholm, 2007, s.92). 

Wedin (2011, s.226) och Sandvik och Spurkland (2011, s.144) skriver om kartläggning av 

flerspråkiga barn. Att pedagogen ska bedöma utifrån barnets egna framsteg och inte baserat 

utifrån normen, där barnen jämförs med andra. Författarna menar att flerspråkiga barn har 

kunskaper i andra språket som pedagoger inte är medvetna om. Genom att kartlägga barnens 



 5 
 

språkutveckling kan man tidigt se vad det är som behövs, tillsättas eller tas bort, i verksamheten 

för att stimulera det som barnen behöver. Via kartläggning kan man identifiera eventuella 

särskilda behov men det är viktigt att pedagogerna har viss kunskap om språk- och 

flerspråksutveckling. Pedagogerna måste veta vad det är de ska observera, iaktta barnets bredd 

i språkhandlingar, uppmärksamma hur barnet återberättar delar ur en text och observera 

samtalsfärdigheter. Dokumentationen ska ses som ett verktyg för att underlätta den pedagogiska 

planeringen och ge uppbyggnad till språkliga aktiviteter (Sandvik & Spurkland, 2011, s. 143). 

 

3.3.2 Modersmål 
Barn som är flerspråkiga måste få möjlighet att kommunicera på alla de språk som barnet 

behärskar, i både tal och skrift. Detta bör ske i språkstimulerande miljöer och vardagliga 

sammanhang (Skolverket, 2013, s. 13).  

I likhet med Skolverket (2013) skriver Benckert, Håland och Wallin (2008, s.29) att det är 

värdefullt att modersmålslärare deltar i de temaarbeten eller projekt som pågår på förskolan. 

Barnen ska få möjlighet att använda sitt modersmål och svenskan mer oberoende. Att ge barnen 

en förförståelse för innehållet i ämnet som temat behandlar, samt att bearbeta nya begrepp på 

sitt modersmål främjar barnets förutsättningar att anamma ett innehåll som är mer krävande. 

För att förstärka detta kan modersmålsläraren välja ut bilder, sånger eller böcker som 

sammankopplas till temat. Detta styrker även Vesterlund: ”Modersmålet/förstaspråket ska vara 

integrerat i den vardagliga verksamheten och ingå i förskolans alla aktiviteter.” (Vesterlund, 

2015, s.26).  

Sandvik och Spurkland (2015, s.59 – 60) framhåller när det kommer till flerspråkiga barn är det 

väsentligt att ge dem förutsättningar att fullfölja utvecklingen av modersmålet, samtidigt med 

att främja möjligheter för dem att lära sig andraspråket. Författarna menar att det barnen kan på 

sitt modersmål är överflyttningsbart till det andra språket, exempelvis att i konversation med 

andra uttrycka och förmedla sig samt att förstå ord och begrepp.  

Benckert, Håland och Wallin (2008, s.29) skriver att för föräldrar som ännu inte behärskar det 

svenska språket och där förskolan är något nytt och främmande, skulle en modersmålslärare 

vara ett bra stöd under delar av barnets inskolning. Modersmålsläraren kan hjälpa till att vara 

en länk mellan förskolan och föräldrarna. Vidare skriver författaren att modersmålsläraren kan 

förstå de frågor som föräldrarna ställer samt berätta hur den svenska förskolan fungerar. Att 

vara modersmålslärare innebär inte att vara tolk, det är en egen profession. Är 
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modersmålsläraren med under ett utvecklingssamtal, är det för att redogöra för barnets 

modersmålsutveckling. Vad kan då göras om det inte finns tillgång till en modersmålslärare? 

Benckert, Håland och Wallin (2008, s.44) skriver att pedagogerna som är på avdelningen till 

vardags kan visa nyfikenhet och intresse för barnets modersmål. Detta är ett av många sätt att 

legitimera och stödja barnets modersmål. Författarna skriver även att pedagogerna kan ta hjälp 

av barnet och föräldrarna att lära sig nya ord, fraser och meningar. De skriver även att barnet 

ska få se sitt modersmål i verksamheten. Detta kan göras, menar författarna, genom att 

exempelvis sätta upp alfabetet, räkneord och böcker på barnets modersmål. 

 

3.4 Pedagogiskt förhållningssätt 
Interaktion och samtalande med barn och vuxna är betydelsefullt för barns språkutveckling, 

barn kan även lära sig språk genom att lyssna på andra samtal. Det är värdefullt att ge barn 

chansen att vara med i meningsfulla sammanhang där språket är en viktig del. Lek, sång och 

berättelse kan vara bra som språkstimulanser för barn (Skolverket, 2013, s.26). Läroplanen för 

förskolan betonar vikten av ”ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2018, s.14). 

Sandvik och Spurkland (2011, s.60) skriver om hur viktigt det är med pedagoger som är 

flerspråkiga. Att pedagogen kan skapa möjligheter för barn med flerspråkighet att tillämpa sitt 

språk, då de kan ha svårt att uttrycka sig på majoritetsspråket. Författarna belyser att språk och 

identitet hör ihop. Flerspråkiga barn identifierar sig med flerspråkighet i likhet med de barnen 

med ett språk identifierar sig med sitt modersmål. Tvåspråkiga pedagoger kan underlätta för 

barnen under den tid de inte kan uttrycka sig på det språk som utgör majoriteten i förskolan. 

Författarna menar att då det inte alltid finns flerspråkiga pedagoger i förskolan är det ändå 

viktigt som pedagog att skapa möjligheter för flerspråkighet. Sandvik och Spurkland (2011, 

s.64) skriver även att man på förskolan ska främja en god språkmiljö för alla barn. Vilket även 

läroplanen för förskolan skriver: 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 

utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, 

erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara 

för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2018, s.13). 
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3.5 Samverkan med vårdnadshavare 
Som förskollärare ska vi sträva efter en tillitsfull relation med vårdnadshavarna och barnen. Vi 

ska även ge dem förutsättningar till den insyn och det inflytande de har rätt till. Vi ska bemöta 

de enskilda familjerna utifrån de behov och förutsättningar de har (Harju & Tallberg Broman, 

2013, s. 62). Vidare tar författarna upp att om vårdnadshavarna känner sig trygga med 

pedagogerna på förskolan, gör barnen det. Tallberg Broman och Harju skriver ”Trygga föräldrar 

ger trygga barn som lär sig” (Harju & Tallberg Broman, 2013, s.63). Detta kan vi även koppla 

till Läroplanen för förskolan där det står att: ”arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, 

samt diskutera regler och förhållningssätt i för skolan med vårdnadshavare, för att främja 

barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem” (Skolverket, 2018, 

s.13). 

Bokström och Sarkadi (2013, s.197) belyser att pedagogerna fungerar som ett komplement 

tillsammans med vårdnadshavare när det kommer till barns uppfostran. Även Månsson (2013, 

s.92) betonar vikten av att vårdnadshavare får en inblick i verksamhetsorganisationer för att 

skapa förståelse kring verksamhetens kontext. Författaren hävdar även att det främjar 

vårdnadshavarnas inblick i deras barns utveckling. 

 

4 Tidigare forskning 
I sökning av tidigare forskning har vi har använt oss av olika databaser. Vi har sökt i databasen 

LIBRIS och använt sökord som förskol* och flerspråk*. Vi har använt Google Scholar och 

använt sökord förskol* och flerspråk*, samt sökord som ”preschool*” och ”multilingual” och 

”teacher* role”. Vi har även använt oss av databaserna Summon och Diva med sökorden som 

nämnts ovan. 

Inledningsvis presenteras den forskning som används därefter följer en tematiserad 

sammanfattning av forskningen.  

 

4.1 Presentation av den forskning som använts 
Anne Kulttis (2012) avhandling, Flerspråkiga barn i förskolan: villkor för deltagande och 

lärande, handlar om flerspråkiga barns språkutveckling. Hur förskolan kan vara en del i 

kontexten för att frambringa språkutveckling i det mångkulturella samhället.  Denna studie utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. Kultti skriver även om hur 
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pedagoger arbetar för att främja barn med olika modersmål i deras språkutveckling, inom de 

varierande pedagogiska miljöerna i verksamheten. Syftet med studien är vilka förutsättningar 

de deltagande förskolorna ger för de yngre flerspråkiga barnen. Deras språkliga och 

kommunikativa utveckling samt deras deltagande i varierande aktiviteter i verksamheten. Den 

metod som Kultti använt är deltagande observation och videoinspelningar.  

Anders Skans (2011) avhandling, En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken, synliggör 

förändringar där han lyfter hur samhället, barngrupperna och personal förändrats över tid. 

Vidare om hur förskolans innehåll och arbetsformer förändrats. Syftet i Skans studie handlar 

om att öka kunskapen när det kommer till de didaktiska frågorna, vad och hur. Samtidigt bidra 

med kunskap om att främja ett interkulturellt arbete. Studien belyser även hur pedagogerna vill 

arbeta och hur de egentligen sker i praktiken på en flerspråkig förskola. Studien utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv. Studiens metod är både intervjuer och observationer kombinerat med 

en fallstudie av förskolans verksamhet.  

Susanne Dueks (2017) avhandling, Med andra ord – Samspel och villkor för litteracitet bland 

nyanlända, synliggör hur nyanlända barn i förskolan möter läsandets och skrivandets värld. 

Dueks studie handlar om läsandets och skrivandet praktiker samt litteracitetspraktiker, och hur 

det tillämpas med barnen som ingår i studien. Utmärkande för barnen som medverkar i studien 

är att deras föräldrar inte har, eller har mycket lite skolbakgrund från ursprungslandet. Studiens 

syfte är att lyfta fokusbarnens litteracitetspraktiker i hemmet, skola och förskola utifrån ett 

flerspråkighetsperspektiv. Vidare att få en djupare förståelse hur dessa praktiker interagerar. 

Studien utgår från sociokulturellt perspektiv i litteracitetsfältet. Metoden är en etnografiskt 

inspirerad forskningsform.  

Åsa Ljunggrens (2013) avhandling, Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola – 

Fria och riktade handlingsområden, synliggör hur kommunikation främjas i en flerspråkig 

förskola. Vidare om hur de kommunikativa kompentenserna utvecklas för en gynnsam 

språkutveckling. Syftet i Ljunggrens studie är att åskådliggöra och skapa förståelse för hur 

barnens potentialer till kommunikation med varandra skiftar i olika situationer på en flerspråkig 

förskola. Studien belyser även vilka verktyg som erbjuds för barnens kommunikation. Vidare 

belyses pedagogernas roller för kommunikationen och hur olika barns kommunikationer sker i 

olika kontexter. Ljunggrens studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Metoden är 

observation, intervjuer och formella samtal samt fältanteckningar.  
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4.2 Flerspråkighet i förskolan – svårigheter respektive möjligheter 
Skans (2011, s.129) menar att flerspråkiga pedagoger är ett villkor för att man ska kunna arbeta 

med barns modersmål på ett funktionellt och systematiskt sätt. Författaren skriver att beroende 

på hur pedagoggrupperna och barngrupperna ser ut, arbetar man olika med alla barnens 

modersmål på förskolan. Författaren framhåller att på förskolor med många flerspråkiga barn 

är det viktigt att acceptera barnens modersmål. Det är betydelsefullt i ett mångkulturellt lärande.  

I likhet med Skans (2011) skriver Ljunggren (2013, s.140 – 141) att flerspråkighet i förskolan 

kan vara ett sätt till ökad kommunikation. Detta då barnen många gånger gör metaspråkliga 

eftertankar genom att de samtalar på olika språk. Författaren belyser att det finns återkommande 

exempel kring hur flerspråkighet blir ett sätt att stimulera språkutveckling. Författaren 

framhåller att detta sker då barnen på avdelningen har utbud av många olika språk. Vilket 

författaren menar kan leda till jämförelser och reflektioner kring språkets struktur. 

Resultatet i Kulttis (2012, s.176) studie visar också att om svenska är det gemensamma språket 

i förskolans verksamhet så betyder det inte att barnen behöver yttra sig på svenska, Kultti menar 

att det finns andra sätt för barnen att delta i förskolans verksamhet. Resultatet visar att 

flerspråkiga barn använder det svenska språket till exempel när de diskuterar roller i olika 

aktiviteter. De språkbyten som förekommer har ett inkluderande syfte då barnen byter språk 

från modersmålet till svenska. Barnen väljer alltså språk beroende på hur situationen ser ut eller 

beroende på vem de pratar med. Vidare att barnen uttrycker sig på svenska och sitt modersmål 

på varierande sätt. Några få ord och meningar på svenska uttrycks i de flesta aktiviteterna medan 

modersmål andra än svenska används av barnen som har samma språk i enstaka lekaktiviteter 

(Kultti, 2012, s.172). 

Kultti (2012, s.172) belyser även att modersmål används mellan barn och pedagoger som har 

kunnande i det språket barnet talar. Barnen växlar ibland också språk i samtal genom att börja 

tala svenska i en lek där de först uttryckt sig på modersmålet. Kultti beskriver att dessa byten 

från modersmålet till andraspråket är situationsberoende. Barnen bestämmer sig för ett språk 

utifrån situation och den person de talar med.  

 

4.3 Samverkan pedagoger och vårdnadshavare  
Duek (2017, s.204) skriver att kommunikationen mellan skola/förskola och hemmet inte alltid 

är den bästa. Många av lärarna i studien upplever att den information som delas ut, muntligt 

och skriftligt, inte alltid når fram till vårdnadshavarna på grund av bristande språkkunskaper. 
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Författaren menar att det som leder till otillräcklig kommunikation och skapar hinder, är en 

vacklande kommunikation mellan pedagog och vårdnadshavare. Det finns olika kontaktvägar 

för att minska missförstånd, det kan vara skriftliga meddelanden, modersmålslärare samt 

utvecklingssamtal med tolk. Dessa vägar fungerar i vissa fall och andra inte, eller bara delvis. 

Duek (2017, s.224–225) visar vidare att det ofta är barnen som skapar sammanhang mellan 

hemmen och skolan. Detta trots att barnens modersmål inte förekommer i så stor utsträckning 

i förskolan. 

 

4.4 Främjande arbetssätt 
Skans (2011, s.123) skriver att storleken på barngruppen spelar en stor roll för möjligheten till 

kommunikation. Vidare lyfter författaren att det framgår hos pedagogerna att smågrupper är att 

föredra. Att arbeta med små grupper ökar förutsättningarna att kommunicera med varje enskilt 

barn. Författaren menar att en pedagog med samma modersmål som barnen kan sätta sig 

tillsammans med barnen i mindre grupper för högläsning. Detta ökar förutsättningarna för att 

kommunicera med varje barn. Ett annat sätt att främja språkutveckling för flerspråkiga barn är 

när pedagogerna i samlingar arbetar med alla barns språk (ibid). Den kommunikation som sker 

handlar mycket om det som upplevts tillsammans på förskolan. Detta träder även fram i valet 

av sånger, sagor och i omsorgssituationer (Skans, 2011, s.121).  

Kultti skriver (2012, s.173) att stöttning av barns språkutveckling och kommunikation visas 

genom pekande och frågor om det som pågår. Upprepning är en del av stöttningen och denna 

stöttning främjar barns medverkan oavsett deras språkkunskaper. Författaren menar även att 

stöttning genom klargörande på svenska är viktigt för att utveckla barnens initiativ och för att 

skapa delaktivitet i aktiviteten. Att stödja de flerspråkiga barnen i de samtal och diskussioner 

som förekommer på förskolan, visar att pedagogerna har förtroende för barnens kunskap att 

själva uttrycka sig och reda ut tvister som kan uppstå. Kultti (2012, s.174) menar att språklig 

stöttning på svenska i förskolans verksamhet ger barn, oberoende språkbakgrund, ett ömsesidigt 

sätt att samtala i förskolan.  

Resultatet i Kultti (2012, s.169) studie visar betydelsen av gruppaktiviteter där barn får plats 

och kan vara med utifrån olika förutsättningar. Vidare menar Kultti (2012, s.172) att barn med 

annat modersmål än svenska kan ha stor behållning av att delta vid sångsamlingar och 

sagostunder. Detta ger enligt Kultti barnen möjligheter att utveckla sitt språk och även sin 
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sociala förmåga till interaktion med andra barn och pedagoger. Genom olika gester, härmningar 

och kroppsspråk stöttas de flerspråkiga barnens språkutveckling.   

 

4.4.1 Pedagogens roll 
Skans (2011, s.122) beskriver hur pedagogerna arbetar med många olika språkstöd för att stötta 

barnen i kommunikationen. Stödet är mest synligt under högläsning och samling. Barnen får 

stöd på sitt modersmål genom bilder och konkreta föremål för att vidga deras förståelse. 

Ljunggrens (2011, s.147–148) studie visar i likhet med Skans (2011) att barnens möjligheter 

till kommunaktion, ofta ligger på hur pedagogerna planerar verksamheten. Resultaten visar 

även att barnen är skickliga på att skapa egna sociala tillvägagångssätt för kommunikation. 

Detta kan ses när barnen påbörjar en lek och kommunicerar med varandra och även när 

verksamheten inte är så strukturerad. 

Skans (2011, s.121 – 122) skriver att pedagogerna har en tydlig vilja att arbeta med barnens 

olika språk. Författaren skriver vidare att förskolans lokaler, saker och rutiner liknar ett hem 

väldigt mycket. Genom att välja andra saker än de som finns i hemmet, kan pedagogerna utmana 

barnen och förskolan kan då bli ett komplement till hemmet. Skans menar att det är viktigt att 

barn och pedagoger samlar på erfarenheter tillsammans. En fördel med att uppleva saker 

tillsammans är enligt Skans att barnen inte tillskrivs särskilda egenskaper eller kunnande baserat 

på barnens bakgrund.  

 

4.4.2 Pedagogiska verktyg 
Skans (2011, 2011, s.122) fann att pedagogerna lade stor vikt vid att få barnen att kommunicera 

och att det språk de använder är av mindre betydelse. Här räknas modersmålet och teckenstöd 

in. Författaren skriver vidare att samspel och kommunikation barnen emellan är viktigt. De 

deltagande pedagogerna lyfter sagans betydelse för språket. Pedagogerna använder djur och 

konkreta föremål som ett medvetet stöd till sagorna. Vidare belyser Skans hur pedagogerna 

använder konkreta föremål som stöd i andra situationer utöver sagoläsning. Även fotografier 

och bilder från verksamheten används som språkstöd. 

I likhet med Skans (2011) visar resultatet i Kulttis (2012, s.177) studie att förskolan skapar en 

lärandemiljö där barnen uppmuntras att kommunicera på svenska genom att medverka i olika 

aktiviteter. 
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Duek (2017, s.121) lyfter fram artefakter1 som viktiga pedagogiska verktyg för barnens 

språkutveckling. Hon anser att det finns två artefakter, som ofta förekommer i hemmen, 

nämligen tv och dator. Dessa artefakter är enligt Duek (2017, s.122 – 123) viktiga för barn som 

utvecklar ett andra språk. Vidare skriver författaren att via datorspel och tv stöter barnen och 

vårdnadshavarna i första hand på engelska och svenska i tal och text.  

I likhet med Duek (2017) skriver Kultti (2012, s.174 – 175) om hur material som barn har 

erfarenhet från hemmet till exempel böcker på barnets modersmål, blir ett hjälpmedel till 

kommunikation med en pedagog som behärskar barnets modersmål och det svenska språket.  

 

 
4.4.3 Modersmål  
Fokusbarnen, i Dueks (2017, s.121 – 122) studie, som har tillgång till modersmålsstöd får 

tillfällen att läsa olika texter på modersmålet. Dessa texter får barnen ibland ta med hem, vilket 

kan skapa möjligheter för barnen att läsa texter tillsammans med sina vårdnadshavare. 

Författaren menar vidare att vårdnadshavarna till barn med modersmålsstöd uppskattar att 

barnen får detta stöd. Vårdnadshavarna tycker att det är av stor vikt att barnen lär sig både sitt 

modersmål och det svenska språket. 

Duek (2017, s.161) skriver att förskolan och skolan har en enspråkig norm, omedvetet eller med 

goda avsikter. Resultat från hennes studie visade till exempel att modersmålet kunde ses som 

en direkt hämning för språkutveckling, lärande och litteracitet i allmänhet. Författaren menar 

att det modersmålsstöd barnen får i skolan inte är till för att de ska lära sig sitt språk. Det är till 

för att barnen ska nå andra mål. Vidare skriver författaren att skolorna har allt för litet intresse 

eller otillräcklig förmåga att ta till sig barnens bakgrundskunskaper, bland annat språkliga 

kunskaper. Författaren menar då att det är viktigt att pedagogen är medveten och lyhörd om 

barnen ska få det stöd de behöver i skolans och förskolans litteracitetspraktiker. 

Till skillnad från Duek (2017) skriver Skans (2011, s.123 – 124) att genom pedagogernas 

kontunerliga användning av barnens modersmål som stöttning, visar de att det är accepterat att 

prata olika språk. Författaren framhåller även att pedagogerna har en vilja att lära sig några ord 

och fraser på barnens olika språk. Detta är en inkluderande syn på kommunikationen i 

 
1 Materiella artefakter är exempelvis dator, surfplattor, vissa leksaker. Författaren menar att artefakter som 
människan har skapat och är betydelsefullt för litteracitet och lärande (Duek, 2017, s.29).  
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förskolan. Författaren skriver att det skapas delaktighet och tillhörighet för alla barnen när 

pedagogerna arbetar för en flerspråkig miljö. 

 

5 Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkten som använts i vår studie. 

Vi har valt att utgå från det sociokulturella perspektivet där begreppen interaktion, scaffolding 

och mediering är ledande. Dessa begrepp har använts som analysverktyg vid analys av studiens 

resultat.  

Sociokulturellt perspektiv 
Denna undersökning vilar på ett sociokulturellt perspektiv som baseras på Lev Vygotskijs 

kulturhistoriska psykologi. Utgångsläget ligger i intresset för människan som en kulturell och 

social organism, samt att fördjupa sig i lärande och utveckling som en fråga om hur organismer, 

människor, tar till sig sociokulturella förmågor och erfarenheter (Kultti, 2012, s.21). Kultti 

skriver att inom det sociokulturella perspektivet betonas förhållandet mellan individ och 

kollektiv. Dessutom hur människor tar till sig det som kallas kulturella redskap och hur 

individen brukar dem i de sociala praktikerna. Det viktigaste av de kulturella redskapen är det 

mänskliga språket (Kultti, 2012, s.21). 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s.27 – 28) skriver att ett av de fundamentala antagandena i 

Vygotskijs sociokulturella teori, är att det sociala samspelet är det viktigaste drivmedlet för 

barns utveckling. Utveckling och lärande går hand i hand, där språket är en stor och viktig del 

för utvecklingen. Lärande i den sociokulturella teorin anses vara en social förmedling av 

information genom kommunikation och interaktion mellan människor. Vygotskij menar även 

att den som lär behöver handledning från en mer kunnig person för att så småningom själv 

kunna ta ett större eget ansvar för handling och tanke. 

Interaktion 

Askland och Sataoen (2014, s.196) anser att Vygotskij hävdade att den sociala samverkan i det 

sociokulturella perspektivet är startpunkten för språk och tänkande. Detta betyder att 

interaktionen mellan människor är mycket mer fundamental för lärande och språkbruk än man 

tidigare har trott. Askland och Sataoen (2014, s.18) skriver att samspelet med andra individer 

ses som utgångspunkt för en individuell utveckling. Dessa samspel benämner Askland och 

Sataoen som interaktion. 
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Wedin (2011, s.38) lyfter fram att det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid 

förhållandet mellan lärande och språk. En person som följer det sociokulturella perspektivet 

tycker att språk lärs när människor interagerar med varandra i olika naturliga sammanhang. Att 

lära sig språk genom interaktion är karakteristiskt för barn. Barnen är duktiga på att lära sig 

fraser och uttal. Vuxna däremot är mer mottaglig för den formella undervisningsformen och 

genom medveten träning.  

Kultti (2012, s.21) anser att det sociokulturella perspektivet bygger på samspel mellan 

människor för utvecklande av kunskap och förståelse, detta sker i kulturella och sociala 

sammanhang. Författaren menar att utveckling och lärande kopplas till att tillägna sig kulturella 

verktyg genom kommunikation och interaktion. Individens deltagande i kommunikation och 

interaktion kan betraktas ur en social, historisk och kulturell praktik.  

Scaffolding 
Scaffolding kan översättas till bland annat stöttning eller stöttningsstuktur. Kultti exemplifierar 

begreppet så här: - för att hjälpa ett barn att utföra något det inte har möjlighet till på egen hand, 

måste olika stödstrukturer användas. Dessa kan vara tankekonstruktioner, interaktiv support 

eller konkreta modeller (Kultti, 2012, s.30). Med de vuxnas understöd genom språklig 

vägledning, uppmuntran och reflektion kan barnet få en del av den vuxnes förståelse och 

kompetens inom ett visst område eller i en specifik aktivitet. Kultti (2012, s.30) skriver vidare 

att det är på detta sätt som barnen utvecklar nytt kunnande och nya kompetenser. Författaren 

lägger betoning på att viktiga faktorer vid stöttning är barnets intresse och motivation. 

Författaren menar även att stöttningen ska minska efterhand till dess att barnet är självständigt 

i aktiviteten. 

Mediering 
Kultti (2012, s.27) framhåller att mediering, inom det sociokulturella perspektivet, handlar om 

framställningar om hur världen ter sig och hur vi verkar i den. Begreppet mediering ser språket 

som en viktig faktor, det handlar om hur människans tankar och synsätt sätts i kontext till 

omvärlden som skapas i kulturella och historiska traditioner. 

Kultti (2012, s.27 – 28). skriver att en verbal kommunikation fungerar överallt men gester 

fungerar enbart i möte med andra människor. Författaren menar att artefakter2 har en angelägen 

 
2 Termen artefakt refererar till fysiska redskap, föremål, tillverkade av människan (Kultti, 2012, s.28). 
 



 15 
 

plats i de sociokulturella praktikerna och har en integrerad innebörd samt mening som kan 

uppmana till speciella handlingar. 

 

6 Metod 
I detta kapitel kommer en beskrivning av hur vi har arbetat fram denna undersökning.  

 

6.1 Val av metod  
Med utgångpunkt i studiens syfte valde vi att göra intervjuer eftersom vi ville veta mer om 

pedagogernas olika erfarenheter av det problemområde vi valt. Metoden som har valts är den 

kvalitativa metoden, med det menas att forskningen är nära förankrad med vardagsvärlden, då 

människors synpunkter kan ge mer information i forskningarna (Kvale & Brinkman 2014, s.17). 

Genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer önskade vi få en bredare förståelse i 

pedagogernas förhållningsätt för hur de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. En 

halvstrutkurerad intervju liknar, enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.45), ett vardagligt samtal. 

Dock har denna form av intervju ett syfte, frågeställning och en intervjuguide som är skapad 

för det område som önskas undersökas. En fördel med intervjuer som metod är att den kan ge 

uttömmande svar. Författarna menar att kvaliteten på en intervju beror på deltagarens kunskap 

i ämnet som undersöks och det beaktade vi när urvalet gjordes (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s.207 - 210).  

6.2 Urval och avgränsningar 
Vi har utgått från en förskola i en kommun i Mellansverige. På förskolan är majoriteten av 

barnen flerspråkiga. Det valet gjordes med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. De 

deltagare vi sökte behövde ha erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn. 

Antalet deltagare uppgick till fem pedagoger. Vi ansåg att den data som vi fick räckte i omfång 

och vi ville skapa tid till analysarbetet och beslöt därför att inte söka efter ytterligare deltagare. 

Kvale och Brinkmann (2014, s.157) skriver att en kvalitativ studie ofta vinner på att ha ett färre 

antal intervjupersoner och lägga mer tid på analysarbetet av intervjuerna.  

6.3 Undersökningspersoner 
Tre förskollärare och två barnskötare intervjuades. Vi gör ingen skillnad på de olika 

professionerna, utan benämner dem som pedagoger och deltagare då professionen inte ansågs 

relevant för studiens syfte. Intervjupersonerna har varit verksamma i förskolan mellan 1 – 28 
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år. Alla har erfarenhet av flerspråkiga barn då de arbetat på förskolor där majoriteten av barnen 

är flerspråkiga. 

6.4 Genomförande 
Innan vi påbörjade intervjuerna skrev vi ett informationsbrev (se Bilaga 1) där vi beskriver 

syftet med vårt undersökningsområde. Därefter skickade vi ut förfrågningar till olika rektorer i 

kommunen för att få tillåtelse att genomföra intervjuerna. Efter det skrev vi vår intervjuguide 

(se Bilaga 2) som kan kopplas till undersökningens syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna 

är formulerade som öppna frågor, detta för att få mer utvecklade svar, något som Löfgren (2014, 

s.149) beskriver som viktigt. Vi förberedde även följdfrågor. När vi hade fått ett godkännande 

av en rektor skickade vi ut informationsbrevet via mail så att rektorn kunde vidarebefordra 

brevet till kollegorna. På det sättet kunde tänkbara deltagare få information om studiens syfte 

och intervjuns genomförande. Innan intervjun påbörjades fick deltagarna skriva under på att de 

godkänner användningen av materialet de bidrar med.  

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum där det inte fanns några störningsmoment. Intervjun 

genomfördes på så sätt att en av oss agerade intervjuare och den andre agerade som observatör. 

Den som observerade antecknade i ett pappershäfte. Detta för att säkerställa att vi fick med allt 

deltagaren uttryckte och för att vi skulle kunna diskutera och jämföra materialet vid ett senare 

tillfälle. Vi använde oss av våra smartphones för att spela in intervjuerna. Vi använde två 

smartphones ifall att någon inspelning skulle få dålig kvalitet.   

Innan vi påbörjade intervjuerna hade vi förberett uppvärmningsfrågor för att deltagarna skulle 

känna sig mer avslappnade något som rekommenderades av Kihlström (2014, s.52).  

Intervjuerna genomfördes på deltagarens arbetsplats och varade i 20 – 30 minuter, vi 

intervjuade en pedagog åt gången. Intervjuerna transkriberades utförligt till text, för att förenkla 

kommande analysarbete.  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Fältet för forskningsetik är mycket stort. Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det ”många olika 

lagar, direktiv, riktlinjer och forskningsetiska och yrkesetiska kodexar” (Vetenskapsrådet, 

2017, s.9). Det ska forskarna vara medvetna om och ta hänsyn till i sitt arbete. För att främja ett 

lagligt och etiskt grundligt genomförande  
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Utifrån detta kommer vi att beakta de fyra forskningsetiska aspekterna: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttandekravet och konfidentialitetskravet.  

  

Under studien har de forskningsetiska aspekterna beaktats, som informationskravet, där de 

berörda i studien ska informeras samt få information om studiens syfte. Detta har vi gjort genom 

ett informationsbrev där studiens syfte och innehåll beskrivs allt enligt Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Pedagogerna tillfrågades i brevet om de var villiga att delta i 

studien genom en intervju.  

 

I samtyckeskravet, som ytterligare är en forskningsetisk aspekt, ingår det tre guide-regler där 

den första handlar om att erhålla deltagarens samtycke att delta i studien. Den andra guide-

regeln är att de berörda utifrån sina egna villkor har möjligheten att avbryta utan att behöva 

uppge orsak och där det inte blir några negativa konsekvenser för deltagaren. Den tredje guide-

regeln i samtyckeskravet är att vi som genomför studien inte får uppmana deltagaren till fortsatt 

medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s.9 - 10). Dessa tre guide-regler har vi beaktat genom hela 

studien.  

 

En annan forskningsetisk aspekt som beaktats är nyttjandekravet där insamlade data om 

individerna i studien endast får komma till användning för studiens syfte (Vetenskapsrådet 

2002, s.14). Materialet kommer att lagras på datorer med ett lösenord som enbart vi studenter 

har tillgång till. Allt material kommer att sparas tills det att undersökningen är publicerad 

därefter raderas allt material. Materialet kommer inte att användas till något annat ändamål än 

denna studie. Resultatet kommer att publiceras men det kommer inte att kunna urskiljas vilka 

deltagarna är då vi anger fiktiva namn. En ytterligare forskningsetisk aspekt är konfidentialitet 

som är en allmän förpliktelse där de berörda i studien inte ska kunna identifieras i texter eller i 

bilder. Ännu en aspekt för konfidentialitetskravet är kravet på tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 

2017, s.40). Detta har beaktats genom de underskrifter vi och deltagarna gjort på det utskickade 

informationsbrevet.  

 

6.6 Studiens kvalitet 
Kvale och Brinkmann (2014, s.295) skriver att reliabilitet handlar om att en annan forskare kan 

göra om samma studie vid ett annat tillfälle. Reliabilitet är studies tillförlitlighet och 

trovärdighet. För att värdera en studies tillförlitlighet menar Kihlström (2007, s.231) att det är 
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viktigt att de som intervjuar själva har kunskap om ämnet för att studien ska bli tillförlitlig. 

Utan kunskapen om ämnet finns risken att svaren baseras på personliga åsikter. Vi läste in oss 

på forskning i vårt ämne innan vi genomförde intervjuerna. Validitet i vardagligt språkbruk 

avser giltighet, riktigheten och styrkan i ett uttalande och handlar om att undersöka det som 

tänkt ska undersökas, således vilken giltighet studien har (Kvale och Brinkmann 2014, s.295). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar formades intervjuguidens frågeställningar, vilka 

kommenterades av handledaren och därefter reviderades av oss. Kihlström (2014, s.231) menar 

att en studies giltighet kan stärkas via stöd från en högre utbildad person som granskar arbetet 

och ger förslag på förbättringar. 

Ytterligare en aspekt som kan stärka en studies trovärdighet är, enligt Kihlström (2014, s.49), 

intervjudeltagarnas erfarenhet av det område som studeras. Eftersom vi valde pedagoger på en 

förskola där majoriteten är flerspråkiga barn anser vi att resultatet i vår studie blev trovärdigt.  

Vi valde att intervjua tillsammans. En av oss intervjuade och den andre antecknade det 

deltagaren uttryckte. Detta för att vi skulle kunna diskutera och jämföra materialet vid analys 

av materialet, vilket Kihlström (2014, s.51) menar säkerställer studiens reliabilitet och för att 

säkra att vi fick med allt det deltagarna uttryckte. Vid samtliga intervjuer användes två 

smartphones för ljudinspelning detta för att fånga upp alla detaljer av deltagarnas svar, men 

också om någon inspelning skulle få dålig kvalitet. Löfgren (2014, s.149) menar att inspelade 

intervjuer ökar tillförlitligheten vid analys av resultatet.  

Kihlström (2014, s.51) lyfter hur viktigt det är att det finns tillräcklig med tid för att genomföra 

en intervju. Vi hamnade i tidsnöd vid några av våra intervjuer. Det gjorde oss lite stressade och 

vi skyndade på med våra frågor för att hinna med alla. Det kan ha påverkat studiens trovärdighet 

om pedagogens svar inte blev så uttömmande som det kunde ha blivit utan tidspress.  

Vi var medvetna om att deltagarna kunde känna sig obekväma då vi valde att utföra intervjun 

tillsammans. Två intervjuare kan upplevas som en skev maktbalans (Kval & Brinkmann, 2014, 

s.51). För att skapa en avslappnad känsla började vi därför med några uppvärmningsfrågor, 

vilket även Kihlström (2014, s.52) menar är betydelsefullt för att deltagarna skulle känna sig 

avslappnade och kunna uttrycka sina tankar.  

 

6.7 Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna var genomförda delade vi upp dem mellan oss för ordagrann transkribering. 

Vi valde att lägga fokus på innehållet i intervjuerna och valde därför att inte anteckna pauser, 
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hostningar, harklingar och skratt. Vi har transkriberat så att intervjuerna får ett mer formellt 

skriftspråk, vilket även Kvale och Brinkmann (2014, s.221) föreslår. Vi valde även att utesluta 

namn på barn, pedagoger och förskolor för att de inte ska kunna identifieras. Vi har sedan valt 

att ge pedagogerna fiktiva namn något som rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2014, 

s.227).  

I nästa del i databearbetningen skrevs transkriberingarna ut för att få en översikt av innehållet 

och för att jämföra de olika intervjusvaren. Vi markerade sedan det som vi ansåg vara mest 

relevant i förhållande till våra två frågeställningar. Därefter sorterade vi resultatet av 

transkriberingarna utifrån olika teman. 

 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analysera det med stöd av det 

sociokulturella perspektivet. Intervjupersoner benämner vi som deltagare och pedagoger.  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om fem pedagogers erfarenheter av att arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan. Det analyserade resultatet avser att svara 

på studiens två frågeställningar:  

- Hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan? 

- Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Vi har valt att utifrån de forskningsetiska aspekterna ge alla deltagarna fiktiva namn. Vid 

analysarbetet framkom fem teman i respondenternas intervjusvar som tillsammans besvarar 

studiens frågeställningar. De teman som används här är rubrikerna: Pedagogens roll, 

Pedagogiska verktyg, Pedagogernas förutsättningar, Samverkan pedagog och vårdnadshavare 

och Pedagogernas arbetssätt.  

De begrepp vi använder som verktyg i analysen är: 

Interaktion: Samspelet mellan människor som skapar olika förståelser (Kultti, 2012, s.21). 

Scaffolding: En sorts stödstruktur. Kan översättas till stöttning exempelvis uppmuntran, 

vägledning och reflektion (Kultti, 2012, s.30). 

Mediering: Handlar om hur människans tankar och synsätt sätts i kontext till omvärlden, språket 

är viktigt (Kultti, 2012, s.27). 
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Resultatet bygger på intervjusvar från fem pedagoger. Här namnger vi dem med fiktiva namn 

och hur många år de varit verksamma i förskolan: Greta, 22 år. Melina, 27 år. Emelie, 10 år. 

Hanna, 7 år. Tova, 1 år. 

7.1 Pedagogens roll 
När pedagogerna beskriver sina tankar och sitt förhållningssätt till flerspråkighet lyfter samtliga 

deltagarna hur de samlar på sig ord på barnens olika modersmål, för att kunna kommunicera 

verbalt med barnen. Pedagogerna menar att detta kan hjälpa till att förtydliga det de vill 

förmedla till barnet. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas som en interaktion 

mellan pedagog och barn då pedagogen skapar ett samspel mellan dem. Interaktion i ett 

sociokulturellt perspektiv handlar enligt Kultti (2012) om samspelet mellan människor som 

skapar olika förståelser. 

Samtliga deltagare i studien uttrycker att kunskap om några ord på barnens olika modersmål är 

en grund för att skapa trygghet och för att främja arbetet med flerspråkiga barn. Samtidigt 

betonar en av pedagogerna att det handlar om, att arbetet med flerspråkiga barn är något som 

man arbetar med hela tiden. Detta kan tolkas, ur ett sociokulturellt perspektiv, som att 

pedagogerna använder de ord de lärt sig som ett stöd. Scaffolding i ett sociokulturellt perspektiv 

kan översättas till stöttning. Kultti (2012) framhåller att med hjälp från de vuxna kan barnen 

klara av något de inte tidigare kunde. Denna hjälp kan vara exempelvis uppmuntran, vägledning 

och reflektion. 

Alla pedagogerna tycker att flerspråkighet är när ett barn talar ett annat modersmål i hemmet 

och lär sig svenska på förskolan. Emelie uttrycker att flerspråkighet kan vara en stor tillgång på 

längre sikt. Hanna menar att flerspråkighet är för henne ”när man använder sig av så många 

olika uttrycksätt som möjligt för att förmedla någonting som man vill”. Det vill säga att använda 

sig av det verbala språket, av kroppsspråk, olika verbala språk och bilder. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv tolkas olika uttrycksätt som mediering. Kultti (2012) anser att 

mediering handlar om hur människans tankar och synsätt sätts i kontext till omvärlden.  

Hanna betonar: ”om barnen känner sig sedda och bekräftade får de lust att kommunicera 

och prata samt att man pratar om det man ser och gör och benämner ord och begrepp i 

naturliga sammanhang.”  

Samtliga deltagare i studien uttrycker vikten av att benämna ord och begrepp. Det handlar 

mycket om att visa och förklara orden och att användningen av bilder kan förstärka, så att alla 

känner sig trygga i rutinerna. Att hela tiden benämna när man gör saker. Samtliga pedagoger är 
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eniga om att vara tydlig när man kommunicerar med barnen, inte ta för givet att de förstår det 

som sägs, samt att arbeta mycket med kroppsspråket. Hanna, Tova och Emelie betonar vikten 

av att bygga relationer så att barnen känner sig sedda och får en trygghet på förskolan. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan vi tolka detta som att samtliga pedagoger är eniga om hur viktig 

interaktionen mellan barn och pedagog är. Pedagogerna använder interaktionen som en grund 

för att skapa lärande.  

Emelie: ”man tar fram saker, man leker tillsammans, man måste skapa relation till barnet.” 

Tova ger ett exempel ” kan du gå torka bordet? Då ser man att barnet inte förstår och man 

kanske måste visa med kroppen eller att man kan använda sig av bildstöd.” 

Emelie betonar att sättet de arbetar på handlar inte om att arbeta med en liten grupp flerspråkiga 

barn, utan hon framhåller att det är något som de hela tiden arbetar med. Att det påbörjas när 

pedagogerna kliver in på förskolan och avslutas när de går hem. Emelie lyfter även att hon har 

fått en insikt i hur hon arbetar med sin kropp med flerspråkiga barn. Hon berättar att hon 

använder kroppsspråket betydligt mer idag till skillnad från när hon började arbeta på förskolan. 

I likhet med Emelie lyfter Hanna att hon använder sig av många olika uttryckssätt för att nå 

fram till barnen men även för att nå fram till vårdnadshavarna. Hanna beskriver att hon använder 

kroppen och det talade språket, röstläget och andra verktyg för att fånga barnens intresse. 

Exempelvis kan musik vara ett verktyg för att fånga barnens intresse. Det Hanna och Emelie 

uttrycker i sina intervjuer kan tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv som scaffolding. Då 

de anser att flerspråkiga barn kan gynnas av att pedagogerna använder sig utav kroppsspråk, 

röstläge med mera. Kultti (2012, s.30) skriver att stöttningen kan vara tankekonstruktioner, 

interaktiv support eller konkreta modeller. Författaren framhåller att för att hjälpa barnet utföra 

något det inte har möjlighet till på egen hand, måste olika stödstrukturer användas.  

Emelie tydliggör att man inte ska förenkla begrepp för de äldsta barnen. Hon berättar att när 

hon började arbeta som pedagog ville hon förenkla så mycket som möjligt för att de flerspråkiga 

barnen skulle förstå. Men det som hände då var att de barnen som skulle börja i förskoleklass 

inte kunde de begrepp som de andra barnen från andra förskolor kunde. Då beskriver hon att 

hon förenklat så mycket att hon istället gör det svårt för barnen när de börjar skolan. Emelie 

berättar att pedagogen bör förklara vad orden betyder men inte vara rädd för att använda det 

rätta begreppet. Exempelvis när det är frost i gräset, att då använda det korrekta begreppet frost 

och inte att det är vitt i gräset. Så att de nästa gång vet vad frost är för något. Det Emelie 

beskriver kan tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet att barnen kan, med de vuxnas 
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understöd genom språklig vägledning, uppmuntran och reflektion, få en del av den vuxnes 

förståelse och kompetens inom ett visst område eller i en specifik aktivitet. Kultti (2012, s.30) 

menar att det är på detta sätt som barnen utvecklar nytt kunnande och nya kompetenser. Kultti 

lägger betoning på att viktiga faktorer vid stöttning är barnets intresse och motivation. 

Författaren menar även att stöttningen ska minska efterhand till dess att barnet är självständigt 

i aktiviteten. 

7.2 Pedagogiska verktyg 
När det kommer till hur pedagogerna beskriver arbetet med att stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling nämner samtliga att de använder sig av kroppsspråk, bildstöd, konkreta 

material och teckenstöd. Samtliga pedagoger nämner även att de lär sig några ord eller fraser 

som kan vara till väldig stor användning när de får barn som inte pratar svenska. Ett ord på 

barnets språk eller att pedagogen kan säga hej på språket betyder mycket för barnet, menar 

pedagogerna. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta tolkas som scaffolding. Då 

pedagogerna medvetet använder andra medel så som kroppen, bilder, material, som ett stöd för 

att barnen lättare ska förstå dem. Vidare kan detta tolkas till det Tova uttrycker:  

Tova ”att man med fördel är extra tydlig med allting, exempelvis ska vi pussla? Och sen 

att man då pekar på ett pussel”.  

I likhet med Tova lyfter Greta hur viktigt det är med tydlighet, exempelvis i en samling där 

pedagogerna berättar vilka barn som ska gå ut. De lägger då fram en reflexväst tillsammans 

med bilder på barnen. Barnen kopplar då västen med utevistelse.  

Enligt pedagogerna Greta, Hanna, Tova och Melina är det en utmaning när det kommer till 

användningen av digitala verktyg. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till det 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s.27 – 28) nämner, att den som lär behöver handledning 

från en mer kunnig person. Pedagogerna uttrycker att de inte arbetar tillräckligt med digitala 

verktyg i stöttningen av flerspråkiga barns språkutveckling. Samtidigt lyfter Emelie vikten av 

digitala verktyg, där det finns appar som kan vara främjande för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Emelie menar att det finns appar som innehåller barnens olika språk som både 

barn och pedagoger kan ta del av. Emelie lyfter leken som ett verktyg, barnen lär sig väldigt 

mycket i leken. Det finns inga krav i leken menar Emelie och ger ett exempel som är mer 

kravfullt:  
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Emelie: ”om jag sätter några barn runt ett bord och säger nu ska vi göra det här. Blir det 

en helt annan situation, vissa älskar ju det där och kan prata hur mycket som helst. Men för 

vissa barn kan det låsa sig och de vågar inte riktigt säga någonting.”  

Emelie betonar att det kravfyllda försvinner i den fria leken där pedagogerna inte styr. Att ge 

utrymme för fri lek kan enligt Emelie vara ett sätt att stötta flerspråkiga barns språkutveckling. 

Det Emelie uttrycker i sin intervju kan tolkas som interaktion i det sociokulturella perspektivet. 

I den kravlösa leken kommer barnens interaktion fram på ett mer naturligt sätt. Emelie ger ett 

betydelsefullt exempel på detta som kan utläsas i följande citat:  

Emelie: ”Att leka i hemvrån där barnen står och lagar mat och pratar med varandra 

och säger till exempel kan jag få osten, jag vill ha ett glas. Den lustfyllda leken där 

barnen leker tillsammans är nog det bästa verktyget.” 

7.3 Pedagogernas förutsättningar  
Samtliga pedagoger menar att nystartsjobbare3 har varit ett väldigt bra stöd för flerspråkiga 

barns språkutveckling. Detta har varit särskilt betydelsefullt för de flerspråkiga barn som 

nyligen blivit introducerade i förskolan. Samtliga pedagoger använder sig av nystartsjobbare, 

pedagogerna betonar även att då barnen ofta har samma språk som nystartsjobbaren, 

uppmuntras de att prata sitt modersmål med dem. Pedagogerna framhäver att nystarsjobbaren 

också kan fungera som ett stöd till pedagogerna när det gäller barn som inte kan det svenska 

språket. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan barnen med de vuxnas understöd, scaffolding, 

genom språklig vägledning, uppmuntran och reflektion få en del av den vuxnes förståelse och 

kompetens inom ett visst område eller i en specifik aktivitet. 

Emelie, Tova, Hanna och Greta betonar att modersmålet har en stor betydelse i barnens vardag. 

Samtliga pedagoger berättar att modersmålslärare4 har funnits och varit en stor tillgång i deras 

arbete med flerspråkiga barn och vårdnadshavare. Tyvärr har barnen inte längre tillgång till 

modersmålslärare, vilket pedagogerna anser har försvårat flerspråkiga barns utveckling av det 

egna modersmålet och som i förlängningen kan försvåra utvecklingen av det svenska språket. 

För att lära sig ett andraspråk måste man ha ett tryggt förstaspråk, ett tryggt modersmål. Tova 

och Emelie betonar hur viktigt det är att barnen håller sitt modersmål vid liv så att de får bejaka 

sin historia, bakgrund, kultur och sitt språk. Något pedagogerna anser viktigt utifrån arbetet 

 
3 Personer som är nyanlända i Sverige och deltar i ett etableringsprogram för att komma in i det svenska 
samhället och ut i arbetslivet. 
4 Modersmålslärare (lärare med inriktning på modersmål) undervisar barn i förskolan i deras modersmål. Tidigare 
kallades det för hemspråkslärare. I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av 
modersmålsläraren som träffar barnen en gång i veckan enskilt eller i grupp. 
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med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses 

som mediering, för att barnen ska kunna sätta sina tankar i kontext till omvärlden som skapas i 

kulturella och historiska traditioner. Samtliga pedagogerna menar att de ofta får belysa för 

vårdnadshavarna vikten av att prata sitt modersmål hemma med barnen. Detta för att utveckla 

modersmål som barnen är trygga med och att barnen då utvecklar de andra språket genom att 

prata svenska på förskolan.  

Emelie lyfter vidare att hon inte kan lära ut ett språk som hon inte kan, då hon endast kan 

enstaka ord på barnets modersmål. Däremot kan hon vara ett stöd till barnet när de besöker 

biblioteket och se till att barnen lånar böcker på sitt modersmål. Emelie lägger vikt vid att hon 

måste ha en modersmålslärare om, exempelvis arabiska, ska kunna läras ut på förskolan. 

Emelie: ”Jag kan liksom prata med föräldrarna hur viktigt det är att de till exempel läser 

böcker på sitt eget modersmål. Jag kan vara ett stöd så, men jag kanske aldrig kan lära ut 

arabiska och då måste jag ju ha en modersmålslärare.”  

Det Emelie uttrycker i sin intervju kan tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012) menar att den som lär kräver ledsagning av en mer kunnig person för att 

senare själv kunna ta ett större ansvar för tanke och handling. 

7.4 Samverkan pedagog och vårdnadshavare  
Något som samtliga deltagare i studien framhåller är betydelsen av bra samverkan med 

vårdnadshavarna för att stärka det språkutvecklande arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. 

Emelie, Tova och Greta menar att ett sätt att samverka med vårdnadshavarna, kan vara att 

använda tolk när de träffar vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska. Är det något 

som rör barnet bokar de in ett möte med vårdnadshavarna och en tolk för att reda ut eventuella 

konflikter. Pedagogerna lyfter även att tolk används under föräldramöten och 

utvecklingssamtal. Greta och Emelie berättar att de också har tolk vid inskolningen av barnen. 

Sett utifrån det sociokulturella perspektivet kan tillvägagångssättet vara exempel på interaktion, 

då pedagogerna arbetar för att kommunikationen med vårdnadshavarna ska stärkas. Emelie ger 

ett betydelsefullt exempel på detta som kan utläsas i följande citat:  

Emelie: Ibland ta in en tolk om man har en inskolning så att barnet får höra sitt eget 
språk. 

 

Tova, Emelie och Hanna lyfter att personal som pratar samma språk som barnet är en väldig 

tillgång för pedagogerna. Detta för att kommunikationen med barnets vårdnadshavare, som 
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endast pratar lite svenska, ska nå fram. Emelie berättar att möten med vårdnadshavare sker i 

hallen varje dag, exempelvis vid hämtning och lämning. En utmaning kan enligt Emelie vara 

att de inte alla gångerna har tillgång till personal som pratar samma språk som barnet. 

Pedagogerna får då komma på andra sätt att kommunicera med vårdnadshavarna. Det kan tolkas 

ur ett sociokulturellt perspektiv som mediering. Kultti (2012, s.27) betonar att gester fungerar 

enbart i möte med andra människor. Emelie lyfter ett exempel i hur man kan arbeta med att få 

kommunikationen att nå fram till vårdnadshavaren i följande citat:  

Emelie: det kan fattas extra kläder och att man då får hålla upp och visa det som fattas 

samtidigt som man pekar, att det här behöver barnet.  

Kultti (2012, s.27) betonar att till skillnad från gester och kroppsspråk fungerar den verbala 

kommunikationen överallt. Vilket framgår av Emelie i följande citat:  

Emelie: oftast kan en av vårdnadshavarna lite svenska och då kan man ringa den 

vårdnadshavaren och berätta att barnet behöver extra kläder. 

7.5 Pedagogernas arbetssätt  
Samtliga pedagoger i studien har en önskan om större variation av medarbetare i arbetslaget. 

Med det menar pedagogerna att de vill ha in mer personal i arbetslaget som kan andra språk 

utöver det svenska språket. Något som enligt pedagogerna kan vara gynnsamt för flerspråkiga 

barns språkutveckling. Kultti (2012, s.21) menar att utveckling och lärande kopplas till att 

tillägna sig kulturella verktyg genom kommunikation och interaktion. Vidare skriver författaren 

att viktiga faktorer vid stöttning är barnets intresse och motivation. 

Emelie, Tova och Greta menar att det finns många språk-appar men alldeles för lite tid för att 

lära sig hur de fungerar. Emelie lyfter även att det finns väldigt bra litteratur om flerspråkighet 

men att hon önskar att det fanns mer tid och möjligheter att läsa litteraturen: 

Emelie: Bara en sådan sak att få tiden till att läsa är utmaning då tiden äts upp av mycket 

annat. 

Det pedagogerna uttrycker i intervjustudien kan kopplas till det Wedin (2011, s.38) skriver, att 

vuxna är mer mottaglig för den formella undervisningsformen och genom medveten träning. 

Detta blir ett hinder när pedagogerna uttrycker att tiden inte räcker till.   

Melina, Hanna, Greta och Tova menar att stödet från rektorn gällande flerspråkighet inte är 

tillfredsställande. Däremot lyfter Emelie att de på hennes avdelning har en utvecklingspedagog, 

kallas även pedagogista, där de får stöd när det kommer till det pedagogiska arbetet avseende 



 26 
 

språkutveckling. Pedagogerna får mycket material från utvecklingspedagogen, exempelvis där 

pedagogerna blir filmade för att de ska kunna observera sig själva och reflektera kring sitt 

handlande. Något som kan tolkas till mediering, där tankar och synsätt sätts i kontext till 

omvärlden (Kultti, 2012, s.21). Detta rör hela barngruppen men kan även användas i frågor som 

rör flerspråkighet. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv anses lärandet vara en social förmedling 

av information som sker med kommunikation och interaktion mellan människor (Elm Fristorp 

& Lindstrand, 2012, s.27 – 28). Detta kan jämföras med det Emelie betonar ”att flerspråkighet 

alltid är aktuellt på hennes förskola” och att då få stöd av utvecklingspedagogen är mycket 

betydelsefullt.  

 

7.6 Resultatsammanfattning 
Hur beskriver pedagogerna sitt förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan? 

Samtliga deltagare lyfter att de har en positiv inställning till flerspråkighet i förskolan. De 

berättar att de på ett medvetet sätt arbetar med att främja de flerspråkiga barnens 

språkutveckling, då alla är villiga att lära sig ord och fraser på barnens olika modersmål. 

Deltagarna i studien betonar vikten av tydlighet i kommunikationen med barnen. För att öka 

tydligheten ytterligare använder de mycket kroppsspråk som till exempel gester, mimik och 

olika tonlägen. Alla deltagarna i intervjustudien menar att kunna enstaka ord på de modersmål 

som förekommer i barngruppen, är en grund för att skapa trygghet hos barnet. Samtliga 

pedagoger beskriver samverkan med vårdnadshavarna som viktigt och att de använder sig av 

personal med samma språk eller tolk, för att kommunicera med vårdnadshavarna. Pedagogerna 

menar att detta främjar god samverkan och leder till goda relationer gällande förhållandet till 

flerspråkiga barn. Samtliga pedagoger beskriver att de ofta får förklara för vårdnadshavarna 

vikten av att prata barnens modersmål hemma. Detta för att barnen ska kunna utveckla det andra 

språket.  

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? 

Samtliga pedagoger beskriver att de arbetar med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling 

genom att samla ord och fraser på barnens olika modersmål. Detta för att underlätta arbetet med 

den dagliga kommunikationen i stöttningen av flerspråkiga barns språkutveckling. En deltagare 

beskriver hur de kan stötta flerspråkiga barn vid besök på biblioteket genom att visa dem böcker 

på deras modersmål. En pedagog anser att leken är det bästa verktyget för barns 

språkutveckling, pedagogen menar att barnen lär i leken. Samtliga pedagogerna uttrycker en 

positiv inställning till både nystarsjobbare och modersmålslärare. De har varit en stor tillgång i 
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arbetet med att stötta de flerspråkiga barnens språkutveckling. Däremot berättar pedagogerna 

att modersmålslärare inte längre finns kvar och att detta försvårar arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Avslutningsvis menar pedagogerna att bildstöd, konkreta materia och 

teckenstöd är de verktyg de personligen använder sig mest av för att kommunicera med de 

flerspråkiga barnen. 

  

 

Pedagogernas arbetssätt 

Tre deltagare i studien menar att arbeta med språk-appar är ett bra sätt för de flerspråkiga 

barnens språkutveckling. Dock anser de att det inte finns tillräckligt med tid att lära sig hur 

appen/apparna fungerar. En av de tre deltagarna berättar att det finns bra litteratur att läsa men 

att det inte finns tid att ta till sig den kunskapen litteraturen har att erbjuda. Fyra av fem deltagare 

uttrycker att de inte får tillräckligt stöd av rektorn när det gäller flerspråkighet i förskolan. Den 

femte pedagogen uttrycker dock att hon får det stödet i form av en 

utvecklingspedagog/pedagogista. Avslutningsvis uttrycker samtliga pedagoger att de ser 

utvecklingsmöjligheter om arbetslaget kunde förstärkas med fler medarbetare som är 

flerspråkiga. Det skulle gynna de flerspråkiga barnens språkutveckling.  

 

8. Diskussion 
Avsnittet inleds med en resultatdiskussion följt av en metoddiskussion. Intervjupersoner 

benämner vi som deltagare och pedagoger. Avslutningsvis kommer vi presentera slutsatser och 

förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om fem pedagogers erfarenheter av att arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan. Vi kommer att lyfta de centrala delarna i 

vårt resultat och diskutera dessa med stöd av den litteratur som presenteras i bakgrundsavsnittet, 

tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö18. I resultatdiskussionen utgår vi från följande 

rubriker: Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan, Pedagogernas arbete 

med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och Pedagogernas arbetssätt.  
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8.1.1 Pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan 

I analysen av resultatet framstår deltagarna eniga om att kroppsspråk och tydlighet i 

kommunikationen är grundläggande för arbetet med att stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling. Detta kan jämföras med det Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, s.27) skriver 

att människan kan kommunicera på många olika sätt. Vidare framgår det att samtliga deltagare 

är öppna för att lära sig ord och begrepp på barnens modersmål. Pedagogerna menar att ord som 

förklaras med bilder kan förstärka betydelsen, så att barnen kan känna sig trygga i rutinerna. 

Detta menar Edfeldt (2016, s.165) kan skapa en begriplig vardag och att specialpedagogiska 

hjälpmedel, som ett bildschema, kan vara en fördel för både de flerspråkiga barnen och även 

för övriga barn i förskolan. I likhet med det deltagarna beskriver anser vi att det är viktigt att 

barnen känner sig trygga, samt att intresset hos pedagogerna till barns flerspråkighet är 

avgörande för att nå framsteg hos barnen. Vår studies resultat kan jämföras med det som 

Nilholm (2007, s.92) och Sandvik och Spurkland (2011, s.64) lyfter, att bildschema kan minska 

svårigheter och att som pedagog är det viktigt att främja en god språkmiljö för alla barn. En av 

deltagarna i vår intervjustudie anser att leken är det bästa verktyget för barns språkutveckling. 

Pedagogen menar att barnen lär i leken. Det pedagogen beskriver kan jämföras med det 

Skolverket (2013, s.26) lyfter, att det är betydelsefullt att ge barnen möjlighet att vistas i olika 

sammanhang där språket är en stor del. Dessa sammanhang kan vara lek, sång och berättelser. 

I vår analys av resultatet framkommer även en öppenhet hos deltagarna för flerspråkiga barns 

språk. Ett tydligt exempel är pedagogen som ser till att barn med annat språk får möjligheten 

att låna böcker på sitt modersmål. Deltagarna menar vidare att det är viktigt att sträva efter en 

bra samverkan med vårdnadshavare till flerspråkiga barn, för att stärka flerspråkiga barns 

språkutveckling. Deltagarna betonar även betydelsen av att vårdnadshavarna kontinuerligt 

pratar barnens modersmål hemma, för barnens utveckling av andra språket. Detta kan jämföras 

med det som Skans (2011, s.129) menar, att på förskolor med många flerspråkiga barn är det 

viktigt att acceptera barnens modersmål. Det är betydelsefullt i ett mångkulturellt lärande. Vi 

tänker att det krävs ett medvetet förhållningsätt hos pedagogerna för att stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling. Vi instämmer med det deltagarna beskriver, att det börjar med att främja god 

samverkan med vårdnadshavarna för att stärka flerspråkiga barns språkutveckling. Vilket även 

kan jämföras med den forskning som vi tagit del av, exempelvis Duek (2017). 

Deltagarna belyser vikten av att inte ta för givet att barn förstår det som sägs. De menar att det 

är viktigt att förstärka budskapet genom att använda mimik och gester utöver det verbala 

språket. Några deltagare betonar vikten av att skapa relationer så att barnen känner sig sedda 
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och trygga i förskolan. Vi kan instämma med det som deltagarna beskriver ovan om att skapa 

relationer och anser att det är betydelsefullt, vilket även kan jämföras med den forskning som 

vi tagit del av exempelvis Kultti (2012) och Skans (2011). Detta är även något som förskolans 

läroplan skriver, att förhållningssättet är en viktig del hos de som arbetar i förskolan. Då deras 

sätt att arbeta och tala om något påverkar barnets förståelse. Vidare är respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle av stor vikt (Skolverket, 2018, s.6). I 

förskolans läroplan står det: 

Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för 

värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra 

till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och 

värderingar (Skolverket, 2018, s.5 – 6). 

 

8.1.2 Pedagogernas arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling 

Resultatet i vår studie visar pedagogernas vilja och intresse för andra språk än svenska. Samtliga 

deltagare försöker att lära sig ord och meningar på barnens olika modersmål som kan förenkla 

den dagliga kommunikationen. I deltagarnas svar framkommer vikten av detta för att stötta 

flerspråkiga barns språkutveckling. Att kunna säga enstaka ord på de modersmål som finns i 

barngruppen, är enligt deltagarna, en grund för att skapa trygghet hos barnen. Sandvik och 

Spurkland (2011, s.64) nämner att det inte alltid finns flerspråkiga pedagoger i förskolan. 

Författarna hävdar att det ändå är viktigt som pedagog att skapa möjligheter för flerspråkighet. 

Författarna skriver att det är viktigt att främja en god språkmiljö för alla barn. I likhet med 

Sandvik och Spurkland (2011) framhäver Skans (2011, s.129) att det är av vikt att acceptera 

barnens olika modersmål på förskolorna. Detta är betydelsefullt i det mångkulturella lärandet. 

Vidare uttrycker deltagarna att deras inställning till nystartsjobbare och modersmålslärare är 

positiv. Deltagarna tycker att modersmålslärare och nystartjobbare har varit en tillgång i deras 

arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Dock berättar pedagogerna att 

modersmålslärare inte längre finns att tillgå och att detta då försvårar arbetet med de 

flerspråkiga barnens språkutveckling. Vilket även Sandvik och Spurkland (2011, s. 59) betonar 

att gällande flerspråkiga barn är det väsentligt att ge dem förutsättningar att fullfölja 

utvecklingen av modersmålet, samtidigt med att främja möjligheter för dem att lära sig 

andraspråket. Vi ser också fördelar om modersmålslärare och nystartsjobbare finns i förskolans 
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verksamhet. Det ökar de flerspråkiga barnens chanser att utvecklas både i sitt modersmål och i 

det svenska språket. Barn som är flerspråkiga måste få möjlighet att kommunicera på alla de 

språk som barnet behärskar, i både tal och skrift. Detta bör ske i språkstimulerande miljöer och 

vardagliga sammanhang skrivet Skolverket (2013, s. 13). 

 

8.1.3 Pedagogernas arbetssätt  

Tre deltagare anser att språk-appar är användbara i arbetet med språkutveckling för flerspråkiga 

barn. Däremot är det enligt deltagarna svårt att få tiden att räcka till för att lära sig hur apparna 

fungerar. Detta gäller också andra utvecklingsmöjligheter så som att läsa ny litteratur och 

forskning på området.  Ljunggren (2011, s.147 – 148) menar att möjligheter till kommunikation 

ofta ligger på hur pedagogerna planerar verksamheten. Även Skans (2011, s.122) lyfter fram 

vikten av att pedagogerna arbetar med många olika språkstöd för att stötta barnens 

kommunikation. Vi anser att det är viktigt att pedagoger som möter flerspråkiga barn får 

möjlighet att ta till sig ny teknik som kan underlätta arbetet med barns språkutveckling. Detta 

betonar även Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 27 - 28) som lyfter Vygotskijs tankar om 

att den som lär behöver handledning från en mer kunnig person för att så småningom själv 

kunna ta ett större eget ansvar för handling och tanke. 

Flera av deltagarna uttrycker att det stöd de får av rektorn inte är tillfredsställande gällande 

flerspråkighet i förskolan. Detta kan vi se som bekymmersamt då det även står i förskolans 

läroplan att pedagogernas uppdrag är: ”Barn med annat modersmål än svenska ska ges 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket, 2018, s.9). 

Detta kan även jämföras med det Nilholm (2007, s.39) lyfter att den obligatoriska skolgången 

ska vara likvärdig för alla barn, men att pedagogerna ställs inför utmaningar i verksamheten. 

En av deltagarna är med positiv till det stöd som ges på förskolan. Hon har stor glädje av det 

samarbete som finns med utvecklingspedagogen på förskolan. Deltagaren menar att utdrag av 

olika texter om flerspråkighet, samt stöttning av utvecklingspedagogen har skapat 

utvecklingsmöjligheter för att arbeta med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling. Laursen 

(2010, s.66 – 67) skriver att barn som är uppväxt i en tvåspråkig omgivning bör möta det 

skriftspråk som finns i omgivningen gradvis, för att kunna använda språket och förstå 

innebörden av det som skrivs. Författaren nämner att pedagogerna har en viktig roll för att 

uppmuntra tvåspråkiga barn att utnyttja sina erfarenheter av flera skriftspråk och därmed 

utveckla potentialen barnet har. Vi anser att detta kan jämföras med det pedagogen beskriver 
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om samarbetet med utvecklingspedagogen som ett sätt att stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling.  

Samtliga pedagoger i vår studie upplever samarbetet med personal som själva är flerspråkiga 

som mycket betydelsefullt i arbetet med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling. Även 

Sandvik och Spurkland (2011, s.60) belyser hur viktigt det är med pedagoger som är 

flerspråkiga. Att pedagogen kan skapa möjligheter för barn med flerspråkighet att tillämpa sitt 

språk, då de kan ha svårt att uttrycka sig på majoritetsspråket. Författarna menar att om det inte 

finns flerspråkiga pedagoger i förskolan är det ändå viktigt som pedagog att skapa möjligheter 

för flerspråkighet. Likt Sandvik och Spurkland (2011) betonar Skolverket (2013, s.13) att barn 

som är flerspråkiga måste få möjlighet att kommunicera på alla språk som barnet behärskar, i 

både tal och skrift. Detta bör ske i språkstimulerande miljöer och vardagliga sammanhang.  

Sammanfattningsvis upplever vi att pedagogerna visar intresse och nyfikenhet till att skapa 

stöttande arbetssätt där de förhåller sig till barnens olika modersmål. De är kreativa och 

använder olika verktyg för att stötta de flerspråkiga barnens språkutveckling, utefter de 

förutsättningar som finns. Vi anser att det vore positivt om resursen med modersmålslärare 

kunde återinföras. Denne kan då hjälpa barnen att hålla sitt språk vid liv. De resultat vi fått fram 

i vår studie kan jämföras med den forskning som vi tagit del av, exempelvis Duek (2017) och 

Skans (2011), samt det läroplanen för förskolan skriver:  

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för 

utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, 

erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara 

för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2018, s.13). 

 

8.2 Metoddiskussion  

De pedagoger vi intervjuat anser vi uppfyller de förkunskaper som vi ansåg vara viktiga. De 

arbetar samtliga med flerspråkiga barn vilket var en förutsättning för syftet i vår studie. Vid 

själva intervjutillfället upplevde vi att några pedagoger var lite obekväma då de inte kände oss. 

Vi började med några uppvärmningsfrågor för att få en mer avslappnad stämning, men det kan 

tänkas att svaren på frågorna inte blev så uttömmande som en mer bekväm och avslappnad 

intervju skulle ha gett. En annan reflektion är att vi möjligtvis skulle ha kunnat skicka ut 

intervjufrågorna innan intervjuerna ägde rum, för att ge pedagogerna möjlighet att förbereda 
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sina svar. Dock kan det ge lite för tillrättalagda svar som kan påverka studiens trovärdighet. 

Kihlström (2014, s.48) menar även att förbereda svar kan försvåra för oss som intervjuare, att 

leda riktningen på samtalet och hålla fokus på ämnet.  

Under intervjun höll vi oss till vår intervjuguide och följdfrågor. Vi formulerade 

intervjufrågorna som öppna frågor för att få ett mer utvecklat svar, något som Löfgren (2014, 

s.149) lyfter som en viktig aspekt för att få så uttömmande svar som möjligt. Vi anser att vi fick 

svar som kunde besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi upplevde att deltagarna var 

kunniga och förtrogna med det område som vi hade fokus på i våra intervjuer. Det anser vi 

stärker studiens validitet vilket Kvale och Brinkmann (2014, s.295) också skriver om, genom 

att studiens syfte är i fokus vid intervju så ökar studiens validitet. 

Vi valde att intervjua deltagarna tillsammans där en agerade som intervjuare och den andre 

antecknade, vilket Kihlström (2014, s.51) framhåller är en bra strategi, för att kunna upptäcka 

deltagarens kroppsspråk. Vi upplevde att det gav oss ett fylligare material som vi kunde 

diskutera tillsammans efter intervjuerna och det menar vi stärker studiens reliabilitet. Möjligen 

kan situationen med två intervjuare vara obekväm för den som deltar i intervjun. Det kan kanske 

upplevas som ett ojämnt maktförhållande (Kval & Brinkmann, 2014, s.51). För att skapa 

trygghet hos deltagarna valde vi därför att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats, vilket 

Kihlström (2014, s.51) menar är viktigt vid genomförande av intervjuer.  

För att säkra tekniken vid inspelning av intervjuerna använde vi oss av två smartphones. Det 

blev också en hjälp vid transkriberingarna då vi kunde dela upp arbete mellan oss. Löfgren 

(2014, s.149) menar att inspelade intervjuer underlättar vid analys av resultatet. Det finns 

möjlighet att transkribera materialet ordagrant och även lyssna på intervjuerna flera gånger, 

detta lyfter studiens kvalitet. 

Vi avsatte en förutbestämd tid på 20 – 30 minuter per deltagare, dock minskades intervjutiden. 

Det blev i ändringar kring vilka pedagoger som intervjuades, samt att en deltagare valde att 

avbryta och avstå att delta i studien. Den förkortade tiden för intervjuerna samt att en deltagare 

valde att avbryta gjorde oss stressade. Kihlström (2014, s.51) lyfter hur viktigt det är att det 

finns tillräcklig med tid för att genomföra en intervju. Vi kände att vi skyndade på med att ställa 

våra frågor, vilket kan ha gjort att vi inte fick så utförliga svar som vi skulle ha fått om vi haft 

mer tid för varje intervju. Detta kan även ha påverkat studiens resultat på så sätt att det 

kvalitativa nyanserna i svaren inte blev så många.   
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En annan aspekt som kan ha påverkat studiens kvalitet var framförhållningen för mötet av 

intervjuerna och utskicket av informationsbrevet. Det tog längre tid än beräknat att få svar från 

rektorerna vilket ledde till att vi inte fick de antal intervjudeltagare vi hade tänkt oss från början, 

det blev fem deltagare istället för sex. Fler deltagare kunde ha gett oss ett fylligare material för 

studies resultat. Samtidigt menar Kihlström (2014, s.51 – 52) och Kvale och Brinkmann (2014, 

s.156 – 157) att valet av antalet deltagarna beror på undersökningens omfattning och syfte, samt 

att i vissa fall kan studien vinna på att ha färre intervjudeltagare.  

 

8.3 Slutsatser 
Syftet med vår studie var att bidra med kunskaper om fem pedagogers erfarenheter av att arbeta 

språkutvecklande med flerspråkiga barn i förskolan. Vår slutsats av studiens resultat är att det 

finns en öppenhet och ett uppriktigt intresse för att arbeta med att stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling. En ytterligare slutsats i vår studie är att samtliga deltagare har en vilja att ta 

till sig ny forskning för att främja arbetet med flerspråkighet. Deltagarna uppger däremot att de 

behöver mer tid att ta till sig forskningen. Utifrån deltagarnas beskrivningar kan det tolkas som 

att samtliga har en positiv inställning till digitala verktyg, för att främja arbetet med flerspråkiga 

barns språkutveckling. Dock uttrycker flertalet av deltagarna att det inte finns tillräckligt med 

tid att lära sig hur apparna fungerar. Alla deltagare belyser vikten av god samverkan med 

vårdnadshavare och stöttningen till barnens olika modersmål. Något vi uppmärksammat i 

studiens resultat är att samtliga deltagare beskriver att det stöd de får av rektorn inte är 

tillfredsställande. Samtidigt beskriver en av deltagarna att samarbetet med 

utvecklingspedagogen, har skapat utvecklingsmöjligheter till arbetet med att stötta flerspråkiga 

barns språkutveckling. Samtliga deltagare beskriver hur de förstärker det verbala språket genom 

att använda kroppsspråk, mimik, gester och bildstöd. Det stöttar de flerspråkiga barnens 

förståelse av rutiner i förskolan och ger trygghet i vardagen. Det är ett arbetssätt som också 

stöds av den forskning vi tagit del av. Vi kan se att samtliga deltagare i studien har en 

medvetenhet om vikten av att arbeta med flerspråkighet och resultaten i studien visar 

pedagogernas optimistiska syn på utvecklingsmöjligheter. Flertalet av deltagarna i studien 

uppger att en utvecklingsmöjlighet de önskar, är mer personal i arbetslaget som pratar andra 

språk. Pedagogerna menar att detta kan vara gynnsamt för flerspråkiga barns språkutveckling.  

Avslutningsvis hoppas vi att denna studie kan bidra med öppenhet till flerspråkighet hos 

blivande och redan verksamma pedagoger i förskolan. Studiens resultat kan skapa medvetenhet 

hos pedagogerna gällande förhållningsätt och arbetssätt med flerspråkiga barns 
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språkutveckling. Våra förhoppningar är att locka fram en nyfikenhet för flerspråkighet och 

främja betydelsen av engagerade pedagoger för flerspråkiga barns språkutveckling. 

9 Vidare forskning 
Som en fortsättning på den här studien skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie 

med liknande fokus men med observationer som metod. En frågeställning som skulle kunna 

besvaras via observationerna är: Hur arbetar pedagogerna med flerspråkiga barn i förskolan?  

Det kan ge mer kunskap om vilka andra arbetssätt som kan förekomma för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling. En intressant utgångspunkt för vidare forskning skulle även 

vara att särskilja professionerna förskollärare och barnskötare, för att se skillnaden i hur de 

förhåller sig till och arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. En sådan studie skulle 

kunna vara betydelsefull både för blivande och yrkesverksam personal i förskolan och vore 

intressant att läsa.  
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Bilaga 1 

 
  
  

Information om en intervjustudie gällande flerspråkiga barns språkutveckling 
 

Under höstterminen 2019 kommer vi, Emilia Artemczyk och Yekbun Malak, skriva vårt 
examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Undersökningen handlar om barns 
flerspråkighet och hur pedagoger beskriver sitt språkutvecklande arbete i förskolan. Studiens syfte är 
att bidra med kunskap om några olika sätt att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga barn i 
förskolan. Denna undersökning anser vi är av vikt då pedagogen möter barn med olika språk och olika 
erfarenheter. Undersökning kommer att ske i form av en intervju. Du tillfrågas härmed om deltagande 
i denna undersökning.  

              
Vår intention är att intervjua tre barnskötare och tre förskollärare. Detta för att få en bredare syn över 
hur pedagoger beskriver och förhåller sig till språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn i 
förskolan. I uppsatsen görs ingen skillnad på de olika professionerna. 
 

Intervjuerna avser vi att göra på din arbetsplats och tidsåtgången beräknas till 30 – 40 minuter i sin 
helhet. En av oss studenter kommer att utföra intervjun och den andre kommer att observera och 
anteckna. Om det inte medför något hinder önskar vi spela in intervjun för att därefter transkribera 
den. Detta för att säkerställa materialets kvalité.  Du som deltagare kommer att ha möjlighet till att ta 
del av denna undersökning när den är publicerad. 

   
Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna undersökning. Vi har tystnadsplikt 
och allt kommer att avidentifieras.  
 
De som har tillgång till insamlad data är vi studenter och vår handledare från Högskolan Dalarna. 
Resultatet kommer att publiceras men det kommer inte att kunna urskiljas vilka deltagarna är då vi 
anger fiktiva namn.  
 
Materialet kommer att lagras på datorer med ett lösenord som enbart vi studenter har tillgång till. Allt 
material kommer att sparas tills det att undersökningen är publicerad därefter raderas allt material.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. 
Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information 
om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat 
registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter kan 
du vända dig till Högskolans dataskyddsombud.  

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 
Dalarna.   
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Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
  
Ort/datum: Borlänge, 12 november 2019. 
  

Student: Emilia Artemczyk 

Telefonnummer: 0722332464 

E-post: h15emiar@du.se 

 

Student: Yekbun Malak 

Telefonnummer: 0762696209 

E-post: v10yekma@du.se 

 

Handledare: Solveig Ahlin 

Telefonnummer: 0730-316824 

E-post: sah@du.se 

  
 

Student: Emilia Artemczyk  _______________________________  
 

Student: Yekbun Malak  _______________________________ 
 

Handledare: Solveig Ahlin _______________________________ 
 
Genom att skriva under har ni tagit del av informationen och godkänner ovanstående villkor. 
 
 
Ort och datum: ____________________________________ 
 
 
 
Underskrift: _______________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: _________________________________ 
  

mailto:h15emiar@du.se
mailto:v10yekma@du.se
mailto:sah@du.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

1. Vilken är din profession? 
2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 
3. Hur skulle du vilja beskriva din barngrupp, lite kort? 

 

Hur beskriver pedagogerna sina tankar och förhållningsätt till flerspråkighet i förskolan? 

1. Vad är flerspråkighet för dig? 

2. Är du flerspråkig? Vilket/vilka språk? 

3. Vad tycker du är det viktigaste när du möter barn som inte har det svenska språket? 

4. Har ni någon speciell policy/arbetssätt för hur ni arbetar på din förskola? Hur upplever 

du det? 

5. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna? Hur tycker du det fungerar? Känner du att du 

har stöd från vårdnadshavarna? 

6. Får du som pedagog stöd i de här frågorna kring flerspråkighet? Fortbildning? 

 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med att stötta flerspråkiga barns språkutveckling? 

1. Berätta hur du arbetar med flerspråkiga barn? Ge exempel, berätta mer? Har du 

något knep?  

2. Vilka pedagogiska verktyg tycker du har fungerat bäst? (Ipad, andra barn, bildstöd, 

språkstödjare…). 

3. Om du skulle önska dig något ytterligare stöd – vad skulle de vara? 

4. Visa utdrag ur läroplanen som pedagogen får reflektera över: 

”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö18, s.9). 

- Vad tänker du när du läser det här? Hur fungerar det på er/din förskola? 

 

Avslutning:  

Är det något mer, utöver det här som vi pratat om, som du vill berätta? Finns det möjlighet att 

komma tillbaka med eventuella frågor lite längre fram, om det är något vi undrar över? 
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