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Abstract 

Inledning  

I förskolan finns det flera barn som har svenska som andraspråk och invandringen i Sverige 

växer mer än någonsin. Nästan vart femte förskolebarn använder fler än ett språk dagligen. 

Den sociokulturella teorin ligger till grund i vår undersökning eftersom människan lär sig 

språk genom att samspela med andra. 

Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att stimulera 

språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. 

Metod 

I vår undersökning har vi valt att göra observationer på två avdelningar i en mångkulturell 

förskola där både pedagoger och barn observerades. Vi observerade olika situationer som 

samlingar, måltider, utevistelsen och den fria leken.  

Resultat 

Utifrån undersökningen har vi kommit fram till att pedagogernas arbetssätt är att använda sig 

av samtal för att stimulera barns ordförråd och begreppsbildning. Samtal används också av 

pedagogerna för att stimulera barns berättande samt ge språklig träning. Vi kom fram till att 

det skapads språkstimulerande aktiviteter där rörelser och gester användes under samling, 

högläsning och måltider för barn med svenska som andraspråk. Artefakter var även en viktig 

del som pedagogerna använde i sitt arbete för att förtydliga handlingen för barnen. 
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1. Inledning 

Förskolan tar emot flerspråkiga barn kontinuerligt och invandringen i Sverige växer mer än 

någonsin. Det finns många barn i förskolan som har svenska som andraspråk och därför har vi 

valt att undersöka på vilket sätt de får tillgång till språkutveckling.  Kultti (2012, s.44) 

redogör för att eftersom förskolan sätter grunderna för barnet är språket ett av de viktigaste 

verktygen i vardagen för att kunna uttrycka sig, göra sig förstådd och först. Enligt Skolverkets 

rapport (2013, s.4) använder nästan vart femte förskolebarn fler än ett språk dagligen. I 

rapporten redogörs det också för att det är viktigt som pedagog att kunna ge flerspråkiga barn 

utveckling både i svenska och i deras modersmål. 

 

Skolverket (2012, s.2) betonar att det finns stora skillnader utifrån barns skolresultat mellan 

barn som har svenska som modersmål och svenska som andraspråk. Det som har en 

avgörande betydelse för skillnaderna är pedagogernas förhållningssätt, attityder och val av 

arbetssätt för all kunskapsutveckling och speciellt för flerspråkiga elever. För att flerspråkiga 

barn ska få möjlighet till ett välfungerande språk för olika sammanhang krävs professionella 

pedagoger. Vad som utgör en professionell pedagog är deras ämneskunnighet, 

ämnesdidaktiska skicklighet och medvetenhet om språkets roll för barnets 

kunskapsutveckling. 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s.10) redogör för att barn med ett annat modersmål 

än svenska ska få möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och det svenska språket.  

 

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev.2016, ss.9-10) ska barn få möjlighet till att tillägna 

sig begrepp och förstå dessa. Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge 

uttryck för sina uppfattningar samt förstå andras perspektiv. Det är även viktigt att barn som 

har ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och 

förmågan att kommunicera på svenska och på sitt modersmål. Förskolan ska lägga stor vikt 

kring varje barns språkutveckling. Skollagen (SFS 2010:800 kap. 1 § 7) redogör för att 

förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

 

Enligt Barnkonventionen (2009, § 12, s.18) är alla barn lika mycket värda och därför får ingen 

diskrimineras eftersom varje barn har samma rättigheter. Alla barn har sin rätt till liv, 

överlevnad och utveckling samt att kunna uttrycka sig i frågor som har med dem att göra. Det 

är därför viktigt att barnen utvecklar sin språkliga förmåga. 

 

I vår utbildning har vi fått undervisning i språkstimulans för barn som har svenska som 

andraspråk. Vårt intresse har därmed ökat och bidragit till att vi vill undersöka hur 

språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk fungerar i praktiken. Genom vår 

studie vill vi bidra med kunskaper och erfarenheter för hur man kan jobba med flerspråkiga 

barn. 
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1.1 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att stimulera 

språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vilka arbetssätt har pedagogerna kring språkstimulans för barn som har svenska som 

andraspråk? 

2. I vilka situationer sker det språkstimulans för barn med svenska som andraspråk? 

3. Vilka verktyg använder sig pedagogerna av för att ge barn med svenska som 

andraspråk språkstimulans? 

 

 

 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Begrepp som vi kommer att använda oss utav i undersökningen är andraspråk och 

språkstimulans vilket vi kommer att använda på följande sätt.  

 

Andraspråk 

Sandvik och Spurkland (2015, s.55) och Svensson (2009, s.190) redogör för att andraspråk är 

det språk man lär sig efter sitt modersmål. 

 

Språkstimulans 

Centerheim-Jogeroth (1988, s.5) beskriver språkstimulans som ett sätt att utveckla språket.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi utifrån litteratur att presentera hur pedagoger kan arbeta med barn 

som har svenska som andraspråk och i vilka situationer detta kan ske. Hur barn lär sig språk 

och på vilket sätt barnet blir flerspråkig. Vi har valt att ta stöd i tidigare forskning samt 

förskolans styrdokument. 

2.1 Arbetssätt med barn som har svenska som andraspråk 

Pedagogerna i förskolan kan ha olika arbetssätt när det gäller språkstimulans för barn som har 

svenska som andraspråk. Vi kommer nedan att beskriva de olika arbetssätten. 

 

Förskolan har ett viktigt inflytande i barns språkutveckling och därför ska pedagogerna 

erbjuda barn en språklig lärandemiljö och arbeta medvetet med språkutveckling utifrån 

läroplanens mål (Svensson 2012, s.29). I Skolverkets stödmaterial (2013, s.13) redogörs det 

för att barn har stor möjlighet att kunna lära sig två eller flera språk om denne växer upp i en 

omgivning där dennes vårdnadshavare talar olika språk med barnet. För att barnet ska få en 

stimulerande språkmiljö i förskolan är det viktigt att barnet får höra, prata språken i olika 

situationer och stimulerande språkmiljöer. Schwartz (2013, s.729) anser att tvåspråkig lärande 

ger möjligheter för barn att öka sitt ordförråd i båda språken. 

 

Enligt Wedin (2011, s.40) ska pedagogerna på förskolan vara noga med att använda ”rätt” 

språk och begrepp med barn som har svenska som andraspråk för att de ska kunna lära sig rätt 

från början. Lindgren & Modin (2011, s.16) anser att upprepningar även är en viktig del vid 

språkinlärning för barn då det sker en inlärningsprocess genom att barnen får möjligheten att 

höra samma ord och formuleringar flera gånger och känna igen dessa. Gjems (2009, s.82) 

betonar att barn i förskoleåldern tar sig åt kunskap och uppfattningar om vad omgivningen 

anser meningsfullt att prata om genom vardagssamtal. Barn lär sig ord och begrepp, uttrycka 

och berätta i sin vardag. 

 

Ladberg (2003, ss.145-147) redogör för att barnen ska erbjudas till lugna leksituationer utan 

avbrytning och även få använda sig av språkstimulerande material. Det är pedagogernas 

ansvar att sköta det genom att organisera tiden på förskolan och ställa fram språkstimulerande 

material för barnen. 

2.2 Språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk 

Det finns olika situationer där språkstimulans sker för barn som har svenska som andraspråk. 

Nedan kommer vi att ta upp hur måltider, högläsning och sångsamlingar kan vara ett sätt att 

ge barn som har svenska som andraspråk språkstimulans.  

2.2.1 Måltider 

Flera forskare pekar på att matsituationerna kan användas för språkstimulans av pedagogerna 

för barn som har svenska som andraspråk. 

 

I Kulttis (2013, s.1) undersökning redogörs det för att måltiderna på förskolan är ett tillfälle 

som används av pedagogerna till att ge barn som har svenska som andraspråk språkstimulans. 

I måltiderna pekar och benämner pedagoger saker som finns på bordet genom att uttala orden 

tydligt och att barnen sedan får upprepa dessa (Kultti 2013, s.8). Pedagogerna ger även 

instruktioner till barnen och bekräftar sedan genom gester och glad röst. Barnen får möjlighet 

att prata om andra saker under måltiderna vilket bidrar till att barnet hör och använder språket. 

Enligt Ehrlin (2012, s.151) och Hagtvet (2004, s.118) är det viktigt att pedagogerna har aktiva 

samtal och dialoger med barn i vardagen då det ger en positiv språkutveckling. 
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I förskolans verksamhet finns det både god och dålig kvalité under måltidssituationerna. 

Utifrån resultatet av Kulttis undersökning hade förskolan god kvalité under 

måltidssituationerna då barnen gavs möjlighet till ett självständigt handlande, interaktion och 

samtal. Dålig kvalité innefattar rutiner, strikt eller kaotiskt miljö och få möjligheter för barn 

att agera självständigt (Kultti 2014, s.51). 

2.2.2 Högläsning 

Enligt Wedin (2011, s.111) har högläsning stor betydelse för barn som har svenska som 

andraspråk då det ger möjligheter till språkstimulans. Pedagogerna kan ha samtal med barnen 

både före och efter lässtunden vilket kan bidra till en bättre förståelse för innehållet. För att 

kunna utmana flerspråkiga barn till att uttrycka sig är samtal om böcker en fördel då barnen 

även hör nya ord på svenska (Wedin 2011, s.114). Lindgren & Modin (2011, s.16) anser att 

högläsning kan ske under olika tillfällen under tiden barnen befinner sig på förskolan såsom 

under samlingar, fruktstunder och vilan. 

 

Svensson (2012, s.33) redogör för är det oftast är dålig kommunikation mellan pedagoger och 

barn under lässtunderna. Högläsning sker ett flertal gånger under vilan eller innan 

matsituationerna för att barnen ska vara lugna samt att pedagogerna inte ställer några frågor. 

Pedagogerna ska ställa samma krav på flerspråkiga barn och barn som har svenska som 

modersmål till att uttrycka sina tankar.  

 

En fördel är att läsa böcker på både svenska och på barnets språk om det finns tillgång till 

flerspråkiga pedagoger på förskolan. Wedin (2011, s.15) menar att bildböcker även är ett 

språkstimulerande material och kan vara bra hjälpmedel för barnen att förstå innehållet bättre. 

Lundgren (2008, s.40) beskriver språkpåsar som en annan metod vilket används av 

pedagogerna i många förskolor för språkstimulans med barn som har svenska som andraspråk. 

I påsarna kan det läggas samma böcker på svenska och på barnets andraspråk.  

 

Kultti (2014, s.52) anser att pedagoger och barn ska sitta nära varandra under en sagostund. 

När pedagoger visar bilder för barnet är det betydelsefullt för deltagande i samtalen om 

bilderna. 

2.2.3 Sångsamling 

Sångsamlingar används ofta i förskolan som språkstimulerande aktiviteter för barn som har 

svenska som andraspråk. Det förekommer också olika typer av uttryckssätt i samlingarna 

bland barnen såsom gester. I texten nedan kommer vi att beskriva hur pedagogerna använder 

sångsamlingar för språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk. 

 

Franzén (2014, s.58) redogör för att även om inte ett barn kan uttrycka sig verbalt om sina 

erfarenheter och inte kan svara på frågor så kommunicerar de med oss hela tiden med hjälp av 

andra uttryckssätt. Kultti (2012, s.12) och Ladberg (2003, s.53) betonar att gester och tecken 

som stöd är till stor hjälp för barn som har svenska som andraspråk. 

 

Kultti (2012, s.8) genomförde en undersökning vilket handlade om att studera hur 

sångaktiviteter används för att ge språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk. I 

resultatet av undersökningen beskriver Kultti (2012, s.8) att det oftast är pedagoger som leder 

aktiviteterna i en samling samt använder gester och andra fysiska rörelser.  Detta för att 

förtydliga vad sångerna handlar om och engagera alla barn i samlingen även de barn som 

ännu inte förstod svenska. Enligt Kultti (2012, s.1) kan pedagoger använda sig av artefakter 
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vilket skapar förutsättningar för barns språkutveckling och kommunikation. Både Kultti 

(2012, s.8) och Holmberg (2012, s.126) betonar att sångaktiviteter är en gemensam aktivitet 

som ger möjlighet för lärande och språkutveckling. 

 

Lindgren & Modin (2012, s.14) och Svensson (2012, s.30) anser att det är viktigt att utgå ifrån 

barnets intresse under sångsamlingar och att barnen ges möjlighet till att lära verser och 

språkövningar. Pedagogen ska även välja aktiviteter som väcker barns nyfikenhet och intresse 

för språket och på det sättet blir barnen språkmedvetna. Lindö (2009, s.34) redogör för att 

pedagogiskt stöd är betydelsefullt för barn som har svenska som andraspråk eftersom de 

behöver ledtrådar och stödstrukturer för att utveckla egna tillvägagångssätt till att förstå 

språket. 

2.3 Sociokulturella teorin 

Vi har valt att använda oss utav den sociokulturella teorin i denna studie vilket har grundats 

av Vygotskij. Vi utgår ifrån två viktiga begrepp inom den sociokulturella teorin när det gäller 

barn som har svenska som andraspråk. Dessa två begrepp är interaktion och den proximala 

utvecklingszonen som vi tidigare beskrivit i texten. Begreppen är relevanta eftersom vi 

kommer att undersöka vilka arbetssätt pedagogerna har för att stimulera språkutvecklingen för 

barn som har svenska som andraspråk, hur interaktion och språkstimulerande metoder 

används och om pedagogerna utgår ifrån barnets utvecklingszon. 

 

Både Svensson (2009, s.32) och Säljö (2015, s.91) anser att fokus inom den sociokulturella 

teorin ligger på relationen mellan tänkandet och språkutvecklingen. Svensson (2009, s.32) 

redogör för att barnets språkutveckling påverkas av sociala erfarenheter och de första 

levnadsåren. Spurkland (2015, s.42), Lindö (2009, s.33) och Kultti (2012, s.21) betonar att 

lärandet sker inom ett sociokulturellt perspektiv där lärandet är socialt och att barn lär sig av 

och med andra.  Enligt Sandvik & Spurkland (2015, s.43) är den proximala utvecklingszonen 

ett viktigt begrepp för lärande inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet grundades 

genom att Vygotskij var intresserad av att testa vad en individ kunde när den fick hjälp av 

någon annan som hade mer kompetens. Han utgick ifrån vad individen klarade av själv och 

vad den kunde klara av med hjälp av andra. Nivån som var mellan dessa kallas för den 

proximala utvecklingszonen (Sandvik & Spurkland 2015, s.43). Lindgren & Modin (2012, 

s.12) betonar att Vygotskij ansåg att allt lärande sker utifrån barnens utvecklingsnivå. Säljö 

(2000, s.65) och Lindgren & Modin (2012, s.12) menar att kommunikation och språk är i 

fokus inom den sociokulturella teorin. Barn blir delaktiga genom kommunikation och 

interaktion i leken. 

 

Enligt Sandvik & Spurkland (2015, s.44) ska inte en språklig uppgift som pedagogen ger till 

barnen vara för lätt om ett barn har svenska som andraspråk. Pedagogen ska vara som stöd för 

barnet men samtidigt utmana. Wedin (2011, s.38) anser att det är viktigt att barnen stimuleras 

till att använda språket som är över den nivån barnet redan behärskar. 

 

Hwang & Nilsson (2011, s.257) redogör för att pedagogen som utmanar barnet ska dock inte 

ha för stora krav. Om barnet utmanas och den inte klarar av utmaningen kan den få en känsla 

av misslyckande. Enligt Sandvik & Spurkland (2015, s.44) är det viktigt att pedagogerna vet 

vart ett barn som har svenska som andraspråk befinner sig språkligt. Detta är viktigt för att 

pedagogerna ska kunna ge den stöd barnet behöver till att utveckla det svenska språket.  
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2.4 Flerspråkighet 

Svensson (2009, s.190) redogör för att om en person kan använda sig av flera språk utan att 

anstränga sig i olika sammanhang är den flerspråkig. Kultti (2012, s.42) och Svensson (2009 

s.) beskriver modersmål som det språket som barnet pratar först och lär sig samt använder 

hemma. 

 

Sandvik & Spurkland (2015, s.55) beskriver att ett andraspråk är det språk som man lär sig 

efter sitt modersmål till exempel ett barn som har arabiska som modersmål lär sig svenska på 

förskolan då blir det barnets andraspråk. Kultti (2012, ss.42-43) menar att barnet använder 

andraspråket utanför hemmet och barn som kommer från andra länder och börjar i förskolan 

ska lära sig ett andraspråk det vill säga svenska i Sverige. Det barn som utvecklar ett 

andraspråk har redan ett utvecklat språk. Många barn i dagens samhälle kommer i kontakt 

med ett nytt språk i förskolan innan de har ett utvecklat talspråk på modersmålet. Enligt 

Skolverket (2013, s.9) har inte förskolorna i Sverige svenska som andraspråk som ett ämne. I 

praktiken kan det bli tydligt att det svenska språket utgör ett andraspråk för många barn. I 

förskolans läroplan är det synligt att verksamheten ska ge stöd till barn med annat modersmål 

än svenska. 

 

Sandvik & Spurkland (2015, s.41) menar att när ett barn utvecklar ett annat språk tar den 

delar av grammatiken i modersmålet samtidigt som de lär sig att använda språket. Det 

viktigaste för barnet är att kommunicera och därför följer grammatiken med av sig själv. Det 

är även viktigt att pedagogerna är lyhörda och för goda samtal med barnen för att de ska 

tillägna sig ett rikt ordförråd vilket även Gjems (2009, s.71) betonar att den vuxna 

samtalspartnern ska bjuda in barnet till samtal och ge stöd samt tid för barnet att uttrycka sig. 

Lindö (2009, s.75) och Ladberg (2003, s.48) menar att vi inte lär oss ett språk bara för att det 

talas på det språket i vår omgivning utan det tar tid. 

 

Lindö (2009, s.76) beskriver att om ett barn börjar med andraspråkinlärning mellan tre till sju 

år kan det lära sig att behärska det nya språket vid vuxen ålder. Svensson (2009, s.190) menar 

att om ett barn lär sig flera språk samtidigt blir inlärningen en social process. Det är vanligast 

att flerspråkiga människor använder sig av olika språk i olika sammanhang.   

2.4.1 Barn blir flerspråkiga på olika sätt 

I följande avsnitt kommer vi att ta upp olika sätt där barnen blir flerspråkiga, vad som 

påverkar språkinlärningen, vad som leder till ett bättre andraspråk och vilka nackdelar det 

finns. Slutligen beskriver vi begreppet kodväxling, vad det innebär och hur man kan arbeta 

med det. 

 

Svensson (1998, s.179) beskriver två sätt som barnen kan blir flerspråkiga i, simultan och 

successiv inlärning. Simultan inlärningsförmåga innebär att ett barn lär sig flera språk och 

samtidigt utvecklas språken på ett sätt som liknar de enspråkiga barns språktillägnande. 

Barnet kan under en period blanda språken men förstår sedan fonologiska och sociala 

strategier för att skilja dem åt. Enligt Bruce (2016, s.32) innebär fonetik när ett barn lär sig om 

det talade språkets uppbyggnad och funktion. Ett fonem är språkets minsta betydelseskiljande 

del vilket brukar konkretiseras genom små par som exempelvis tung-kung där två ord skiljer 

sig genom ett språkljud som har olika innebörder. 

 

Svensson (2009, s.190) redogör för att simultan inlärning innebär att barnet lär sig två språk 

samtidigt. Kultti (2012, s.42) och Arnberg (2004, s.102) betonar att om barnet lär sig det 

andraspråket mycket senare efter sitt modersmål i treårs ålder kallas det för succesiv 
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inlärning. Svensson (1998, s.178) anser att barn som lär sig det andraspråket successivt kan ha 

en så kallad icke-verbal period. Det innebär att barnet förstår även om den tyst. Barnen 

använder sig av olika sätt att kommunicera om det inte kan uttrycka sig verbalt. Sandvik och 

Spurkland (2015, s.56) anser att det är viktigt som pedagog att acceptera den perioden av 

barnens språkutveckling. Under den perioden kan barnen använda sig av mimik och gester 

eller försöka omformulera sig. Pedagogen ska fånga alla sådana tillfällen när barnet har svårt 

att uttrycka sig genom att sätta ord på det som barnet försöker säga. 

 

Enligt Ladberg (2003, s.46) påverkar även personligheten språkinlärningen oavsett om det är 

ett andraspråk eller modersmål. Det finns två sätt för att lära sig ett andraspråk. Det ena sättet 

är att barnet sitter och lyssnar. I sådana situationer kan pedagogerna använda sig av en 

handling som språkstimulerande metod. Det andra sättet kan vara att barnet spontant tar 

kontakt och skapar relationer där språket aktivt används. Vissa barn kan också välja att prata 

med en docka istället för en vuxen vilket beror på osäkerhet (Ladberg 2003, s.47). Ladberg 

(2003, s.114) beskriver en unik andraspråksinlärningsstrategi där barn lär sig olika ord eller 

fraser som till exempel ”Jag vill inte” och ” Jag vet inte” genom härmning utan att riktigt 

förstå vad det innebär och i vilka sammanhang man ska använda dessa. Genom denna strategi 

blir det snabbt möjligt för barnen att kommunicera med andra. Andra strategier kan vara att 

övergeneralisera, förenkla regler eller ta hjälp av sitt förstaspråk. 

 

Lindö (2009, s.75) beskriver vidare att om ett barns föräldrar pratar två olika språk kan 

drivkraften att lära sig båda språken bli stor. Svensson (2009, s.192) redogör för typiska drag i 

andraspråkutvecklingen och det innebär att ett språk ofrivilligt och omedvetet kan påverka det 

andraspråket. Detta kallas för transfer och det kan finnas negativa och positiva transfer. 

Positiv transfer leder till ett bättre andraspråk och negativ transfer leder till en nackdel för 

andraspråket. Arnberg (2004, s.114) kallar även den negativa för infarens. Arnberg (2004, s. 

105) betonar att tvåspråkiga barns omgivning ger det ena språket företräde framför det andra 

språket. Konsekvenserna utav det kan vara att barnets språkutveckling kan bli långsammare 

än för enspråkiga barn och att det starkare språket kan påverka det svagare språket. 

 

Enligt Sandvik & Spurkland (2015, s.58) är ett annat begrepp som är viktigt när man pratar 

om andraspråksinlärning kodväxling. Exempel på det kan vara när barn eller vuxna använder 

sig av flera språk i ett samtal eller i en mening exempelvis ”pratar du espanol?” vilket betyder 

pratar du spanska. I denna fråga ser vi hur personen använder både svenska och spanska i 

samma mening. Begreppet kodväxling tas upp av allt fler forskare som något positivt för 

språkutvecklingen. Gort & Francesca Sembiante (2015, s.7) redogör för att när man pratade 

om kodväxling förut ansågs det som en negativ språkförmåga. Syftet med deras studie var att 

undersöka hur pedagogerna och miljön stimulerar barns språkutveckling. I studien använde 

pedagogerna sig av kodväxling och olika språkformer. Pedagogerna förmedlade något på 

engelska till varandra och översatte det sedan till spanska. Detta gjordes för att engagera och 

ge inflytande till barnen (Gort & Francesca Sembiante 2015, s.15). Resultatet av studien blev 

att pedagogerna använde sig av kodväxling som på engelska heter ”translanguaging” och 

gjorde experiment med olika språkformer. Enligt Gort & Francesca Sembiante (2015, s.2) 

bidrog tidig kodväxling till att barnen fick ett rikt ordförråd och att deras språkutveckling 

ökade. Svensson (2013 s.191) redogör för att när barn väljer att använda sig av kodväxling 

sker det fullt medvetet. Det är ett tecken på att barnet har goda språkkunskaper i båda språken 

som används och barnet visar då hög social kompetens. 
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3. Metod  

I det här avsnittet kommer vi att beskriva valet av metod samt genomförandet av studien. 

3.1 Val av metod 

Enligt Bryman (2011, ss.340-344) innebär kvalitativ metod där orden står i centrum och att 

det vanligaste redskapet inom kvalitativ metod är intervju och observation. Vi har valt att 

använda oss utav den kvalitativa metoden eftersom man då som forskare kommer nära det 

man undersöker. Observation är ett redskap för datainsamling och är nästa steg när man har 

valt metod (Franzén 2014, s.58). Fejes & Thornberg (2015, s.16) beskriver metod som ett 

begrepp där datainsamling som intervjuer, observationer, enkäter och databearbetning eller 

analys ingår.  

3.2 Observation 

Bryman (2011, ss.371-372) redogör för att undersökningen som genomförs utifrån en 

kvalitativ metod ska inte vara i en bestämd situation utan ska genomföras i en naturlig 

omgivning. Det grundläggande inom kvalitativ metod är hur deltagarna i undersökningen 

agerar i ett specificerat läge.  

 

Situationer som vi har observerat är måltider, samlingar, högläsning, utevistelse, och fri lek. 

Detta för att få en bredare infallsvinkel på hur språket stimuleras i de olika tillfällena på 

förskolans verksamhet. Enligt Løkken & Søbstad (2006, s.96) ska observatören observera 

både på nära håll och på avstånd till det som sker. Det är även viktigt att observatören följer 

hela processen när något händer.  

 

Franzén (2014, s.62) beskriver två olika observationer, deltagande och icke-deltagande 

observation. I deltagande observation är forskaren delaktig i det som ska undersökas. I icke-

deltagande observation observerar forskaren vid sidan av det som händer och deltar inte. 

Syftet med icke-deltagande observation är att inte påverka situationen och utgå ifrån något 

specifikt som ska undersökas. Vi använde oss utav icke-deltagande observation eftersom vi 

inte vill påverka situationen på något sätt. Vi ville se hur situationer uppstår utan vår 

påverkan. Björkdahl Ordell (2007, s.24) beskriver strukturerade observation där man i förväg 

bestämmer vad man ska titta på och skriver ner vad man ser just nu när det händer. 

 

Enligt Dovermark (2006, s.111) dokumenteras observationer oftast med hjälp av 

fältanteckningar. Vi har använd oss utav strukturerade observationer och fört fältanteckningar 

under tiden som vi har observerat. Efter varje observation skrev vi ner reflektioner för att inte 

glömma bort vad vi reflekterade över. Enligt Franzén (2014, s.63) är det viktigt att skriva ner 

reflektioner efter varje observation för att inte glömma något samt att avsluta dagen med att 

renskriva observationerna. Data innebär i vårt fall fältanteckningar som har analyserat.  

3.3 Urval 

Vi har gjort ett speciellt urval för att få så mycket kunskap om vårt undersökningsområde som 

möjligt genom att observera förskollärare på en mångkulturell förskola. Björkdahl Ordell 

(2007, s.86) redogör för att ett urval innebär att man undersöker den grupp av personer som är 

relevant för studiens syfte vilket är ett medvetet val. Fem förskollärare deltog i vår 

undersökning. Eftersom vi observerade pedagogernas sätt att arbeta var barnen också med i 

observationen även om observationerna var riktade mot pedagogerna. I den ena avdelningen 

gick barn mellan ett till tre år. På den andra avdelningen gick det barn mellan tre till fem år. 

Antal barn som har svenska som andraspråk på förskolan var ca 90 %. Undersökningen har 

utförts i två olika avdelningar på samma förskola.  
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3.4 Genomförande 

Enligt Löfdahl (2014, s.36) är det viktigt att förskolechefen informeras, detta för att kunna be 

om tillåtelse till att utföra undersökningen där innan förskollärarna informeras. Vi har skrivit 

och lämnat ut ett missivbrev till vårdnadshavare och pedagoger för att de ska få information 

om vår undersökning och syftet med den. Vi har även skickat ut en medgivande blankett två 

veckor innan observationerna skulle ske. För att barnen skulle kunna observeras behövde vi 

vårdnadshavarens medgivande. I missivbrevet står det tydligt att vårdnadshavare kan välja att 

vi får eller inte får observera deras barn. Detta gäller även pedagogerna som får välja om de 

vill bli observerade eller inte. 

 

Observationerna har genomförts i fyra dagar där vi tillbringade fyra timmar per dag på 

förskolan. Vi observerade enskilt på två olika avdelningar.  

3.4.1 Val av källor 

Enligt Ejvegård (2009, s.47) är bibliotekens databaser användbara för att få fram litteratur 

som är en metod för insamling. Vi har sökt vetenskapliga texter genom Summon och ERIC 

Database som är sökmotorer vilket tillhör högskolans databas i Borås. Ejvegård (2009 s.47) 

anser att sökningen ofta sker med hjälp av sökord eller nyckelord. Sökorden som vi använde 

oss utav var svenska som andraspråk i förskolan*, svenska som andraspråk* samt barn med 

svenska som andraspråk*. För att få ett bredare alternativ ändrade vi sökorden och sökte flera 

gånger. Databasen GUPEA var även till stöd där vi fick några träffar med sökorden 

flerspråkighet* och svenska som andra språk*. Litteratur som vi haft tidigare under 

utbildningen har varit till stor hjälp för vårt kunskapsområde. Vi har även sökt vetenskapliga 

artiklar på engelska genom att använda sökorden second language in preeschool och 

translanguaging. 

3.4.2 Arbetsgång 

I vår undersökning sökte vi litteratur till teorin, bakgrunden och metoden både på egen hand 

och tillsammans. Litteraturen har lästs både tillsammans och enskilt. Texterna som skrevs 

enskilt skickade vi till varandra för respons. Genom responsen fick vi kommentarer till det vi 

skrivit. På det sättet hjälptes vi åt i vårt arbete. Vi har också träffats och sammanställt de 

skriva texterna för att arbetet skulle bli sammanhängande och få struktur. Vi genomförde 

observationerna enskilt på två olika avdelningar. Vi gjorde analysen av observationerna 

tillsammans och diskuterade samt reflekterade efteråt. Resultatdelen av vårt arbete 

bearbetades tillsammans. Vi delade upp renskrivningen av data insamlade materialet samt 

diskussionsdelen. Under tiden vi skrev varsin del skickade vi texterna till varandra för att få 

respons. En sammanställning av båda delarna gjordes och de sista delarna skrevs sedan ner. 

3.5 Forskningsetik 

Enligt Björkdahl Ordell (2007, s.21) finns det olika forskningsetiska principer som man ska ta 

till sig som forskare och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjande kravet. I det här stycket kommer vi att beskriva hur vi har gjort det i vår 

undersökning.  

Den första principen som vi har förhållit oss till är informationskravet genom att vi har skickat 

missivbrev till vårdnadshavarna och pedagogerna. Vi skrev två olika missivbrev till 

pedagogerna och vårdnadshavarna där det förklaras det vilka vi är, vad som ska observeras 

och syftet med undersökningen. Det står tydligt i brevet till vårdnadshavarna att det är 

frivilligt för vårdnadshavarna att godkänna att vi pedagoger observerar deras barn. Enligt 

Löfdahl (2014, s.36) är det viktigt att båda vårdnadshavarna ger sitt medgivande att barnen får 

bli observerade. Vi har förhållit oss till samtyckeskravet som innebär att de som deltar ska 
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förstå syftet med studien och att det godkänner sin medverkan. Vi har varit noga med att båda 

vårdnadshavarna skulle ge sitt medgivande för att vi skulle få ha med barnen i studien. Vi har 

även förhållit oss till konfidentialitetskravet genom att använda fingerade namn på barn, 

pedagoger och förskola. 

 

Vi har tydligt både skriftligt och muntligt förklarat för vårdnadshavare och pedagoger att allt 

datainsamlande material enbart används till studien och genom detta tagit del av det nyttjande 

kravet (Björkdahl Ordell 2007, s.21). Vi har även förtydligat att allt datainsamlande material 

kommer att förstöras efter studien. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt Roos (2014, s.54) ska datainsamlingen vara tillräcklig och samlad på ett noggrant sätt 

för att en studie ska ha hög reliabilitet det vill säga trovärdighet. Det är viktigt för att sedan 

kunna dra slutsatser från insamlade data. Vi har varit två observatörer för att öka studiens 

tillförlitlighet. Kihlström (2007, s.232) betonar att studiens tillförlitlighet ökar om två 

observatörer observerar samma situationer och detta har vi gjort då vi har haft strukturerade 

observationer och bestämt vad som ska observeras i förväg. 

 

Fejes & Thornberg (2015, s.258) menar att begreppet validitet används för att beskriva 

forskningens kvalité. Enligt Turén (2007, s.33) innebär validitet att kunna hålla sig till sitt 

undersökningsområde och att inte undersöka något utanför det. Fejes & Thornberg (2015, 

s.259) anser att om datainsamlingen är otillräcklig kan det vara på grund av att forskaren inte 

lyckats undersöka det som hen velat undersöka egentligen. Det är viktigt att resultatet som 

man kommer fram till har hög validitet när en undersökning utförs. Som vi tidigare nämnt om 

tillförlitlighet har vår studie har hög validitet eftersom vi har förhållit oss till det området vi 

har valt att observera och inget annat. Vi har enbart observerat pedagogernas arbetssätt och 

situationer där det sker språkstimulans samt pedagogernas val av verktyg. Enligt Kihlström 

(2007, s.231) innebär validitet också att en studie ska vara kommunicerbart det vill säga att 

läsaren ska kunna förstå studien samt resultaten utan svårigheter. Vår strävan har varit att 

beskriva resultatet tydligt för att det inte ska bli svårt för läsaren att ta del av rapporten.  

3.7 Bearbetning, analys och tolkning 

När vi granskade vårt observationsmaterial gick vi igenom vilka arbetssätt pedagogerna hade, 

vilka situationer det uppstod språkstimulans och vad pedagogerna använde för verktyg vilket 

ingår i våra frågeställningar. Franzén (2014, s.63) beskriver databearbetning när data läses 

eller kodas ord för ord. Det kan även innebära att data tolkas genom teorier, likheter och 

skillnader eller teman. Vi valde att analysera datainsamlande materialet genom att börja med 

att skaffa oss en bild av helheten. Enligt Malmqvist (2007, s.124) kallas det för helhetsanalys.  

Fejes & Thornberg (2015, s.34) redogör för att dataanalys i kvalitativ undersökning är där 

forskaren systematiskt undersöker sitt datamaterial som i vårt fall är fältanteckningar. Detta 

görs för att komma fram till ett resultat i studien Fejes & Thornberg (2015, ss.34-35). Enligt 

Kihlström (2007, s.126) ska material sorteras i analysen efter frågeställningar och sedan 

gruppera in uppgifterna vilket kallas för en grovsortering. I samband med sorteringen görs 

även kodning. Kodning innebär att man som forskare tar reda på vad data handlar om och 

utvecklar teman efterhand (Fejes & Thornberg 2015, s.48). När vi hade skrivit ner 

observationer från varje situation valde vi observationer från det nedskrivna. 

 

Kihlström (2007, s.127) redogör för att man ska fundera på att grupperingen svarar på syftet i 

analysen. Vi valde att dela in det insamlade materialet i ännu mindre delar genom att 

grovgruppera och koda materialet i relation våra tre frågeställningar. Enligt Fejes & 
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Thornberg (2015, s.35) och Kihlström (2007, s.124) ska centrala teman som är återkommande 

väljas ut och beskrivas i helhetsanalysen. Utifrån våra frågeställningar har vi jämfört de olika 

teman med varandra för att se vilka arbetssätt pedagogerna använder sig av för att stimulera 

språkutvecklingen för barn som har svenska som andraspråk samt i vilka situationer det sker 

och vilka verktyg som används genom en arbetsmatris. Till exempel under temat samtal såg vi 

ett mönster där det förekom olika typer av samtal såsom samtal som stimulerar ordförråd och 

begreppsbildning, samtal för att stimulera barns berättande och språklig träning. 

4. Resultat 

I det här avsnittet kommer vi beskriva vårt resultat från undersökningen. Vi kommer ta upp 

vilket arbetssätt pedagogerna har kring språkstimulans för barn som har svenska som 

andraspråk, i vilka situationer språkstimulans sker samt vilka verktyg pedagogerna använder. 

Undersökningen genomfördes på avdelningarna Snövit och Rödluvan på en förskola som 

ligger i ett mångkulturellt område i södra Sverige. 

4.1 Pedagogernas arbetssätt 

Pedagogerna använder oftast samtal med barnen för att erbjuda språkstimulans. Samtalen sker 

vanligen utifrån en pågående situation. I texten nedan kommer vi att beskriva vilka typer av 

samtal som pedagogerna använder för att stimulera språkutvecklingen för barn som har 

svenska som andraspråk. 

4.1.1 Samtal som stimulerar ordförråd och begreppsbildning 

Utifrån våra observationer såg vi att pedagogerna använder sig av olika typer av samtal som 

metod för språkstimulans hos barn som har svenska som andraspråk. Pedagogerna som vi 

observerade fångade tillfället och gick in i den fria leken och började samtala med barnen om 

det barnen gjorde. Det förekom också i olika matsituationer att pedagogerna började samtala 

med barnen om det som pågick under matsituationen. 

Samtal som stimulerar ordförråd och begreppsbildning förekom till exempel i följande 

observationer 1, 2 och 3. 

 

Observation 1 

Inne på avdelningen Rödluvan leker Mohammed i dockvrån och lagar mat vid spisen. 

Förskolläraren Anna går fram till barnet och frågar: 

 
Anna: Vad gör du för något? 

Mohammed: Lagar pasta. 

Anna: Gillar du pasta?  

Mohammed: Ja. 

Anna: Vad ska du laga pastan i? 

Mohammed: Den (pekar på kastrullen). 

Anna: Jaha, du ska laga pastan i en kastrull med vatten i för att pastan ska koka. 

 

Observation 2 

Elias och Leila sitter och bakar inne på avdelningen Snövit när Maria kommer och sätter sig 

bredvid barnen och börjar samtala med dem. 

 
Maria: Vad bakar ni för något? 

Elias: Pepparkakor. 

Maria: Vad gott det luktar och vilka fina former det blir, runda, fyrkantiga, små och stora. Vad är det för 

form? 

Elias: Ett hjärta. 

Maria: Hur många hjärtan kan vi se här, ett, två, tre, fyra och fem. 
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Observation 3 

Klockan är halv tolv och det är dags att äta lunch på Rödluvan. Pedagogen Alisa sitter med 

fyra barn vid bordet. Alla barn som är närvarande har svenska som andraspråk.  

 
Alisa: Vad är det för mat i dag? 

Laura: Potatis, fisk, sås och ärtor. 

Alisa: Ja det stämmer. Varsågod och ta mat på din tallrik. Du kan lägga potatis på din tallrik. 

Leila: Mjölk! 

Alisa: Leila vill du ha mjölk? 

Leila: Ja! 

Barnet får mjölken och häller det själv i glaset.  

Maja: Min mamma lagar också potatis hemma. Det är gott. 

Alisa: Vad äter du till potatisen? 

Maja: Kyckling. 

 

Sammanfattning: 

I observation 1 och 2 var pedagogernas arbetssätt att fånga tillfället och gå in i barnens fria 

lek. Pedagogerna ställer frågor om det barnen gör och utmanar dem att uttrycka sig med ord. 

Samtidigt hjälper pedagogerna barnen att uttrycka sig genom att benämna vad de gör och 

finnas till stöd. Pedagogerna utgår ifrån barnets intresse som är olika typer av fri lek och har 

diskussioner kring det. Pedagogen ger även tid till barnet för att uttrycka sig.  

 

I observation 3 var pedagogernas arbetssätt att utmana barnen genom att beskriva maten på 

bordet och ge instruktioner till barnen att de ska ta mat själva. På det sättet övar barnen sig på 

att använda det nya språket samt att de genom handling visar att de förstår pedagogernas 

instruktioner. 

I alla tre observationer använder pedagogerna sig av samtal för att stimulera ordförråd och 

begreppsbildning hos barn som har svenska som andraspråk. 

4.1.2 Samtal för att stimulera barns berättande 

Vid flera tillfällen använde pedagogerna samtal för att stimulera barns berättande. Det 

förekom i observation 4 när pedagogen Lisa stimulerade barnet Mohammed att berätta om 

sina upplevelser under helgen.  

 

Observation 4  

Lisa på Snövit tar ett barn i sin famn och frågar barnet vad han har gjort under helgen.  

 
Mohammed: Hos pappa. 

Lisa: Har du varit hos pappa? 

Mohammed: Ja. 

Lisa: Vad gjorde ni då? 

Det tar en stund innan barnet svarar på frågan. 

Mohammed: Tittat på tv och ätit glass. 

 

Pedagogen Lisa fortsätter att ställa frågor till barnet som handlade om barnets upplevelser i 

helgen och ger tid för barnet att svara. Lisa och Mohammed har ett samtal där barnet utmanas 

att berätta om sina upplevelser verbalt. 

 

Sammanfattning: 

Pedagogernas arbetssätt är att ställa frågor och följdfrågor för att utmana barnet till att berätta 

om det som har hänt i helgen. Genom detta får barnet möjlighet att öva sig på att använda det 

svenska språket och att uttrycka sig. 
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4.1.3 Språklig träning genom instruktioner 

Flera av pedagogerna använde sig av språklig träning där de utmanar barnen genom olika 

instruktioner. Detta observerade vi i observationerna 5 och 6 där pedagogernas arbetssätt 

liknade varandra. 

 

Observation 5 

Observation 5 sker på Rödluvan tillsammans med fem barn och förskolläraren Sara. På 

avdelningen delas barnen ofta in i tre mindre språkgrupper. Varje pedagog ansvarar för varsin 

språkgrupp. Vi observerade språkgruppen som förskolläraren ansvarade för vid två tillfällen. I 

början av samlingen lägger Sara tre olika bilar på golvet och en figur som föreställer 

babblarna.  

 
Sara: Vilken färg har bilen? (pekar). 

David: Blå. 

Diana: Grön. 

Sara: Vilken färg har denna figur? 

Diana: Blå. 

David: Samma som bilen. 

Sara: Vilken sak tillhör inte de andra? 

 

David går fram och tar bort figuren och sedan fick alla barn göra det. Pedagogen Sara tar 

sedan en liten säng, en matta och ett litet bord och gjorde samma sak. Aktiviteten fortsätter 

med att alla barn får instruktioner att lägga de andra leksakerna vid olika ställen. 

 

Observation 6 

Klockan är strax över elva och barnen på Snövit har precis kommit in från utevistelsen. De 

väntar på att äta lunch och har samling. Alla barn sitter på den stora puffen och en pedagog 

börjar läsa en bok. Boken heter ”Var är Babbas saker”. Pedagogen Ann-Marie har även med 

sig bilder på sakerna utifrån bokens handling som barnen får i uppdrag att lägga på 

motsvarande föremål. Pedagogen Ann-Marie lägger alla bilder på mattan och ger 

instruktioner till barnen. 

 
Ann- Marie: Elias, kan du hitta bilden på Babbas boll och lägga den på stolen? 

Barnet hittar bilden och tar den där det står Babbas boll och lägger den på stolen. 

Ann-Marie: Vad har den för färg?  

Barnet: Brun. 

 

Samlingen fortsätter med att alla barn får olika uppdrag. 

 

Sammanfattning 

I observationerna 5 och 6 är pedagogernas arbetssätt att utmana barnet till att följa 

instruktioner samtidigt som det beskriver olika föremål. Pedagogen fanns till stöd för barnen 

under hela aktivitetens gång. Språklig träning är ett sätt för barnen att få kunskap om 

propositioner, kunna ta instruktioner på svenska och visa förståelse.  

 

4.1.4 Språklig träning genom kodväxling 

Vid ett tillfälle använde pedagogen sig utav kodväxling med barn som ännu inte kunde tala 

svenska. 
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Observation 7 

På avdelningen Rödluvan sitter en pedagog med två barn som inte pratar svenska och spelar 

spel. Pedagogen är arabisktalande och barnen talar samma språk. De spelar quilips och ett av 

barnen kastar tärningen och får orange färg.  
 

Pedagogen: Denna färg heter orange, o-r-a-n-g-e. 

 

Det andra barnet slår i tärningen och får blå färg. Pedagogen säger på arabiska att barnen ska 

leta efter blå plupp och att den färgen heter blå på svenska. Pedagogen använder sig av 

kodväxling. Pedagogen benämner också vad som finns på spelplattan genom att peka. 

 
Pedagog: En ballong, ett flygplan, röd färg, blå färg (pekar samtidigt). 

 

Sammanfattning 

Pedagogens arbetssätt i observation 7 är att spela spel tillsammans med barnen samtidigt som 

pedagogen pratar arabiska och översätter till svenska. Pedagogen visar och benämner vad 

olika saker heter på svenska. Pedagogen använder sig även av kodväxling i samtalet med 

barnen genom att använda sig av svenska och arabiska i samtalet. 

4.2 Situationer då pedagoger arbetar med språkstimulans 

Samling är en av de vanligaste situationerna i förskolan där det sker språkstimulans för barn 

som har svenska som andraspråk men även för de andra barnen. Det är en aktivitet som 

barnen brukar ha på förskolan och musik förekommer ofta under samlingarna. Pedagoger 

arbetade även med språkstimulans i matsituationer, fri lek, högläsning och under spel. 

4.2.1 Samling 

Utifrån våra observationer såg vi att språkstimulans skedde en hel del under samlingar. Nedan 

kommer vi att beskriva vilka arbetssätt pedagogerna använde under samlingarna för att 

stimulera språkutvecklingen för barn som har svenska som andraspråk. 

 

Observation 8 

I observation 8 på Rödluvan använder pedagogen samlingen till en språkstimulerande 

situation. Alla barn sitter på den röda mattan i en ring och det är en pedagog som ska hålla i 

samlingen. 

 
Pedagog: Vi ska i dag öva på Luciasånger (visar en bild på ett barn som sjunger). 

Pedagogen: Nu ska vi sjunga Luciasången. Först ska jag läsa texten och ni kan upprepa efteråt. Ute är 

mörkt och kallt. 

Barnen: Ute är mörkt och kallt. 

Pedagogen: I alla husen. 

Barnen: I alla husen. 

 

Pedagogen fortsätter med att gå genom hela texten innan de börjar sjunga och barnen 

upprepar efteråt. Pedagogen och barnen gör rörelser samtidigt som de sjunger. Vissa 

barn gjorde enbart rörelserna istället för att sjunga. De flesta barn log under samlingen. 
 

Sammanfattning: 

På avdelningen Rödluvan används samlingen som en språkstimulerande situation för barn 

med svenska som andraspråk. Pedagogens arbetssätt är att förtydliga sångens text med 

rörelser och gå igenom sångtexten. 

I observationen använder pedagogerna bilder för att förtydliggöra för barnen vad som 

kommer att ske.  
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4.2.2 Matsituationer 

I våra observationer kom vi fram till att matsituationer ofta används av pedagogerna som 

språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk. Vid flera matsituationer samtalade 

pedagogerna med barnen om det som pågick exempelvis genom att pedagogen pekade på 

maten, benämnde och att barnen fick upprepa efteråt. 

 

Vid en annan matsituation som vi observerade pratade pedagogen med ett barn då barnet 

enbart svarade genom gester men pedagogen fanns till stöd och vägledde barnet. Pedagogerna 

använder matsituationerna till språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk 

genom att benämna allt som finns på bordet. Vid det andra tillfället hjälpte pedagogen barnet 

att uttrycka sig samt låta barnet att kommunicera på sitt eget sätt. 

4.2.3 Fria leken 

Andra situationer som förekom i våra observationer var den fria leken där pedagogerna 

använde sig av språkstimulans. Pedagogerna fångade tillfällen där barnen lekte fritt och hade 

samtal med barnen kring deras lek samt benämnde det barnen gjorde. Genom att pedagogerna 

fångade tillfällena och hade samtal med barnen hjälpte det barnen att uttrycka sig. När 

pedagogen benämner vad barnet gör samtidigt som samtal skapas får barnen möjligheten till 

att öva sig på det svenska språket. 

4.2.4 Högläsning 

Högläsning är även en situation som används av pedagogerna för språkstimulans vilket vi såg 

utifrån våra observationer. Under flera tillfällen hade pedagogerna högläsning med barnen 

samtidigt som textens innehåll diskuterades. Bilderna var även i fokus som pedagogen och 

barnen kunde titta på. Genom detta kan barnen öka sitt ordförråd, lära sig nya ord och 

begrepp. Barnen får också här möjligheten att öva sig på att använda det nya språket. 

4.2.5 Spel 

I en av våra observationer använde pedagogerna sig av en situation där barnen spelade spel 

för att ge språkstimulans. Pedagogen talade samma språk som barnen vilket är arabiska och 

växlade mellan dessa språk samtidigt som spelet pågick. Genom att pedagogen växlar på två 

olika språk hjälper hon barnen att höra nya ord. Pedagogen säger orden på svenska och på 

arabiska samtidigt som hon pekar på sakerna på spelplattan. 

4.3 Användning av olika verktyg för språkstimulans 

Pedagogerna använder olika verktyg för att stimulera språkutvecklingen hos barn som har 

svenska som andraspråk bland annat artefakter, rörelser, gester, högläsning och bilder.  

 

Observation 9 

I observation 9 på Snövit använder pedagogerna samlingen som en språkstimulerande 

aktivitet. Samlingen börjar med att pedagogen och barnen sjunger en namnsång. Pedagogen 

hade ställt olika saker på mattan som de hade plockat upp dagen före i skogen. 

 
Pedagogen: Vad är det här för något? (pekar på kastanjer). 

Barn: kastanjer.  

Pedagogen: Kommer ni ihåg att vi var i skogen igår och plockade kastanjer och mossa? 

Barnen: Ja. 

Pedagogen: Husmossa (håller upp), björnmossa (håller upp), väggmossa (håller upp). 

Barnen: Husmossa, björnmossa, väggmossa. 

 

Samlingen fortsätter med att pedagoger och barn sjunger Luciasånger. 
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I slutet av samlingen visar pedagogen en bild på en cykel för att förtydliggöra vad barnen ska 

göra efter samlingen.  

 

Sammanfattning 

I denna observation använder pedagogen sig av konkreta material för att stimulera 

språkutvecklingen. Pedagogen använder kastanjer, mossor och bilder. Genom att pedagogen 

benämner och pekar på sakerna förtydligas innehållet för baren. Pedagogen ställer även frågor 

till barnet om något som har hänt dagen innan. 

4.4  Användning av gester 

Vi observerade att pedagoger använde sig av gester som ett sätt för kommunikation vilket 

förekommer i observation 10. 

  

Observation 10 

Pedagogen sitter med tre barn vid bordet och det är dags att äta frukost.  

 
Pedagogen: Idag finns det mjölk (pekar), vatten (pekar), gröt (pekar), sylt (pekar), bröd (pekar), ost 

(pekar) och gurka (pekar). 

Barnen: Mjölk, vatten, gröt, sylt, bröd, ost, gurka. 

Pedagogen: Ida, vill du ha gröt? (pekar på gröten). 

Barnet: Pekar på brödet (nickar). 

Pedagogen: Ja, du ska få en smörgås. 

 

Sammanfattning: 

Pedagogen använder sig av gester för att förtydliga det hon säger för barnen. Hon frågar 

barnet vad den vill ha och barnet svarar genom att samtidigt peka på brödet och nicka. I den 

här situationen används gester som ett sätt för kommunikation. 

4.5  Pedagogers användning av bilder i samband med högläsning 

Vi har observerat att pedagogerna använder sig av bilder i samband med högläsning som ett 

språkstimulerande material för barn som har svenska som andraspråk.  

 

Observation 11  

I observation 11 vilket sker på Snövit börjar pedagogen Emilia med att läsa en bok som 

handlar om ekorren och visar en leksaksekorre för barnen. Aktiviteten fortsätter vidare med 

att barnen får en utmaning att leta efter ekorren i skogen. Efter att barnen har hittat ekorren 

påbörjar pedagogen Emilia en diskussion med barnen. 
 

Emilia: Vad äter ekorren för mat? 

Gabriella: Träd. 

Aishe: Kottar. 

Emilia: Ja, ekorren äter kottar. 

 

Observation 12 

I observation 12 förkommer även högläsning på avdelningen Rödluvan.  

En arabisktalande pedagog sitter med två barn som talar arabiska. Hon läser boken ”Mamma 

Mu” på arabiska för barnen och översätter orden på svenska. Pedagogen pekar samtidigt på 

bilderna när hon pratar med barnen. Barnen sitter nära pedagogen och har möjligheten till att 

se bilderna som pedagogen pekar på. 
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Sammanfattning: 

Gester och rörelser används i observation 10 där pedagogen benämner allt som finns på 

bordet och pekar samtidigt för att barnen ska se vad orden innebär och lära sig dessa. Barnen 

får upprepa orden efter pedagogen.  

Det förekommer också att pedagogen kommunicerar med ett barn på svenska då barnet svarar 

med gester. Barnet visar förståelse för pedagogens fråga fast att hon inte uttrycker sig verbalt. 

I observation 11 utgår pedagogen från bokens innehåll och använder en leksaksekorre som 

verktyg för att förtydligöra textens innehåll. Utifrån boken har pedagogen en diskussion med 

barnen samt att de får uppdrag kopplad till boken och artefakten som finns som stöd. 

I observation 12 använder pedagogen boken som verktyg och hjälper barnen att förstå textens 

innehåll genom att översätta boken från arabiska till svenska samtidigt som hon pekar på 

bilderna i boken. Bilderna i boken användes på två olika sätt i dessa observationer och är ett 

verktyg som används att förtydligöra textens innehåll. 

Utifrån våra observationer såg vi att pedagogerna har olika arbetssätt kring språkstimulans för 

barn som har svenska som andraspråk. Pedagogerna använder sig av kodväxling som 

förekommer i en av våra observationer. Ett annat arbetssätt som pedagogerna har är att 

använda sig av benämningar, upprepningar, gester samt olika samtal med barnen som utmanar 

dem att använda språket. 

5. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet utifrån våra observationer. Vi kommer att 

presentera pedagogernas arbetssätt, språkstimulerande situationer som förekom i våra 

observationer samt olika metoder och verktyg pedagogerna använde sig av.  

Språkstimulerande situationer 

Utifrån vårt resultat kom vi fram till att pedagogerna använde många olika situationer för att 

stimulera barns språkutveckling. De situationer som vi såg utifrån våra observationer är 

måltider, sångsamlingar, fria leken och högläsningsstunder. Kultti (2013, s.1) redogör för att 

pedagogerna använder måltiderna på förskolan som en språkstimulerande situation för barn 

som har svenska som andraspråk.  

 

I resultatet av våra observationer kom vi fram till att pedagogerna använder barnens fria lek 

som en språkstimulerande situation för barn som har svenska som andraspråk. Ladberg (2003, 

s.147) redogör för att barnens fria lek är en viktig del av barnens vistelse på förskolan. Fria 

leken har stor betydelse för språkutvecklingen då barnet övar sig på att använda språket. I vårt 

resultat av observationerna kom vi fram till att pedagogerna fångar tillfället i barnens fria lek 

och ställer frågor som blir en del av barnens lek vilket Ladberg (2003, s.147) betonar att det är 

pedagogernas ansvar att föra diskussioner och att barnen ska få möjlighet till lugna 

leksituationer. Svensson (2012, s.30) anser att om vissa barn är ointresserade av att lära sig 

det nya språket ska pedagogen erbjuda språkstimulerande aktiviteter utifrån barnets intresse. 

Resultatet av våra observationer visade att pedagogerna utgick ifrån barnens intresse vilket 

Ladberg (2002, s.48) beskriver som positivt för barnens språkutveckling. 

Pedagogiskt arbetssätt 

I resultatet framgick det att pedagoger ställer följdfrågor i samtalet med barnen för att utmana 

barn som har svenska som andraspråk till att uttrycka sig och använda språket. Håkansson 

(2014, s.25) menar att barnen lär sig språket genom interaktion som är utgångspunkten i den 

sociokulturella teorin. I resultatet av våra observationer framgick det att pedagogerna skapade 

interaktion med barnen som utgångspunkt i barns språkinlärning. Genom att pedagogerna 

samtalade och kommunicerade med barnen skapade de en konstant interaktion. I en av 



 

18 

observationerna frågar pedagogen vad barnet har gjort under helgen och utmanar barnet att 

berätta om dennes upplevelser. Just detta arbetssätt anser Wedin (2011, s.41) viktigt när det 

gäller barn som har svenska som andraspråk att pedagogen utmanar barnen till att uttrycka sig 

och detta kallar vi för samtal som stimulerar barnen att berätta om sina upplevelser i vår 

undersökning. Wedin (2011, s.41) redogör för att det är viktigt eftersom barnets 

kunskapsutveckling kan vara som stöd till språkutvecklingen. 

 

I resultatet framkom det att pedagogerna utgår ifrån barnets utvecklingszon då de ger tid för 

barnet att svara samtidigt som barnet utmanas att uttrycka sig verbalt vilket Ladberg (2007, 

s.145) anser är viktigt att barnet får lugn och ro för att kunna förstå och uttrycka sig. I vårt 

resultat utmanar pedagogerna barnen till att uttrycka sig samtidigt som de finns tillgängliga 

för stöd och genom detta utgår pedagogerna ifrån barnens proximala utvecklingszon. Den 

proximala utvecklingszonen handlar om att pedagogen utgår ifrån barnens utvecklingsnivå 

och utmanar barnet samtidigt som pedagogen finns till stöd. Genom detta utmanas barnet till 

at lära sig det språket över den nivå som barnet redan behärskar och få möjlighet till att 

utveckla sina språkkunskaper. Under de flesta observationerna förekom det samtal mellan 

barn och pedagoger om något som händer just nu som även Wagner & Paulsson (2013, s.199) 

anser är betydelsefullt då barnet språkkompetens utvecklas i samtal. 

 

I resultatet i en av våra observationer delade pedagogerna in barnen i tre grupper. Genom att 

göra detta fick alla barn möjligheter att uttrycka sig. Enligt Ladberg (2007, s.145-149) är det 

viktigt att för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn att pedagogerna skapar en atmosfär där 

alla barn kan ta plats och komma till tals. Det kan göras genom att barnen delas i mindre 

grupper.  

Språkstimulerande verktyg 

Pedagogerna använde sig även av rörelser i sångsamlingarna som ett verktyg för 

språkstimulans och därmed gavs det möjlighet för alla barn at vara delaktiga i aktiviteten. 

Kultti (2012, s.8) beskriver rörelser som ett sätt att engagera alla i aktiviteten. Under 

sångsamlingarna gick pedagogerna igenom texten med barnen innan de började sjunga och 

barnen fick upprepa texten efteråt. Detta betonar även Lindgren & Modin (2012, s.15) är 

betydelsefullt för barnets språkinlärning då de hör orden ett flertal gånger och känner till slut 

igen dessa. 

 

Enligt Wedin (2011, s.40) ska pedagogerna vara extra noga med att använda rätt språk och 

begrepp under samtal med barn som har svenska som andraspråk. Det är viktigt för barnen att 

höra rätt språk och begrepp så det kan lära sig rätt. Utifrån vårt resultat såg vi att pedagogerna 

använde en hel del benämningar och begrepp. Barns lärande sker i interaktion med pedagogen 

genom att det samtalar och barnen lär sig nya orden. 

 

Vi har även kommit fram till att pedagogerna använde gester som ett alternativt sätt för 

kommunikation. Detta såg vi i resultatet av en observation där pedagogen frågar ett barn om 

hon vill ha gröt medan barnet istället pekar på smörgåsen utan att svara verbalt. Sandvik & 

Spurkland (2015, s.56) anser att ett barn som lär sig ett andraspråk successivt kan ha en icke-

verbal period som innebär att barnet visar förståelse utan att uttrycka sig verbalt. Under 

observationen svarar pedagogen istället att barnet ska få smörgåsen som hon pekade på. 

Därmed hjälper pedagogen barnet att sätta ord på det hon vill säga. Sandvik & Spurkland 

(2015, s.56) betonar att pedagogen ska acceptera barnens icke-verbala period av 

språkutvecklingen och samtidigt hjälpa barnen att uttrycka sig. Alla människor lär sig språk 

på olika sätt och man ska vara medveten om det som pedagog.  
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Det visade sig också att pedagogerna använde böckerna som språkstimulerande material.  

Exempel på det är när en av pedagogerna utmanar barnen att leta efter olika saker som är 

kopplade till bokens innehåll. Wedin (2011, s.111) betonar att högläsning är viktigt för barn 

som har svenska som andraspråk då pedagoger och barn kan samtala kring böckerna för att få 

mer förståelse om texten och dess innehåll.  

Under lässtunden satt pedagogen och barnen nära varandra för at barnen skulle se bilderna 

som pedagogen pekade på vilket Kultti (2014, s.52) beskriver som delaktighet.  

I resultatet fann vi att pedagogerna använde sig av artefakter för att förtydliga bokens innehåll 

för barnen. Enligt Kultti (2012, s.1) skapar artefakter förutsättningar för barns språkutveckling 

och kommunikation. 

 

Under en av observationerna i vår undersökning läser en pedagog en bok på svenska och 

översätter sedan texten för de arabisktalande barnen på arabiska. Pedagogen använde sig av 

bilderna i boken vilket Wedin (2011, s.15) betonar är viktigt för barnens språkutveckling och 

att bilderböcker är ett bra verktyg för barnen att förstå innehållet.  

Pedagogen använde sig även av kodväxling i sitt samtal med barnen som Gort & Francesca 

Sembiante (2015, ss.14-15) beskriver är ett sätt för att kunna stödja barnen i sitt deltagande 

inom olika språkliga aktiviteter. Barnen lär sig genom interaktion med pedagogen. 

6. Didaktiska konsekvenser 

Enligt Svensson (2009, s.32) är det som påverkar barnets språkutveckling sociala erfarenheter 

och barnets första levnadsår. Barn som går i förskolan tillbringar en stor del av sin vardag i 

verksamhet och pedagogerna har en stor betydelse för barnets språkutveckling. Utifrån våra 

resultat har vi sett hur pedagogerna arbetar med att stimulera språkutvecklingen hos barn som 

har svenska som andraspråk. I Skolverkets rapport (2012, s.14) redogörs det att flerspråkiga 

barn ska lära sig ett språk som fungerar i olika sammanhang vilket kan ske genom att barnen 

får hjälp av professionella pedagoger som är ämneskunniga, ämnesdidaktiska och medvetna 

om språkets roll för barnets kunskapsutveckling. Enligt Sandvik & Spurkland (2015, s.44) är 

det viktigt för pedagogerna att veta var ett barn som har svenska som andraspråk befinner sig 

språkligt. Det är viktigt som pedagog att man har den kunskapen för att få mer förståelse för 

barnets språkutveckling och stödja barnet på bästa sätt. Det sker oftast genom samtal mellan 

barnen och pedagogerna. Om en pedagog inte utmanar barnen till samtal och inte ställer 

frågor kan det begränsa barnets språkutveckling. 

 

I vårt resultat framkom det att pedagogerna arbetar med språkstimulans med barn som har 

svenska som andraspråk i olika situationer såsom under måltider, sångsamlingar, den fria 

leken och högläsningsstunder. Gjems (2009, s.71) redogör för att det som är avgörande för 

barnens språkutveckling är vuxnas lyhördhet. I resultatet av våra observationer lyssnade 

pedagogerna på barnen, lät barnen uttrycka sig samt fångade olika tillfällen. Det är viktigt 

som pedagog att kunna fånga varje tillfälle och omvandla det till en språkstimulerande 

situation.  

 

Utifrån våra observationer har vi sett att sångsamlingar är en av den vanligaste situationen i 

förskolan där språkstimulans förekommer för barn som har svenska som andraspråk. Det är en 

språkstimulerande aktivitet som barnen har intresse för vilket var tydligt i våra observationer. 

Barnen var glada och delaktiga under sångsamlingarna som vi observerade. Pedagogerna kan 

använda sig av sångsamlingarna som språkstimulerande aktivitet för barn som har svenska 

som andraspråk och forma det på olika sätt utifrån barnens intresse och förutsättningar. Enligt 

Kultti (2012, s.8) ger sångaktiviteter många språkliga möjligheter att vara delaktig i till 



 

20 

exempel genom att titta på de andra barnen, använda gester och språkliga handlingar där man 

använder svenska ord och delar av meningar. Genom sångsamlingarna kan pedagogerna 

erbjuda alla barn möjligheten till att vara delaktiga på sitt sätt.  

 

Några andra språkstimulerande aktiviteter som förekommer i vårt resultat är högläsning. 

Enligt Wedin (2011, s.15 & s.111) är högläsning med barn som har svenska som andraspråk 

viktigt för att barnen kan få mer förståelse för textens innehåll. Det är en aktivitet som kan 

användas av pedagogerna på olika sätt för att språkstimulera barn som har svenska som 

andraspråk. Ladberg (2003, s.46) redogör för att alla är olika och lär sig språk på olika sätt. 

Det finns människor som trivs bättre av att lyssna och då är det också ett inlärningssätt. Det 

betyder inte att människan inte har lärt sig något språk om den inte pratar. Den tysta 

människan kan lära sig lika mycket språk som den som pratar hela tiden (Ladberg 2003, s.46). 

Det är viktigt som pedagog att vara medveten om det för att kunna hjälpa barnet på bästa sätt. 

Som tidigare togs upp i resultatet kan pedagogerna använda sig av olika verktyg och material 

såsom bilder, artefakter och gester för att ge barn som har svenska som andraspråk 

språkstimulans. Det är viktigt att pedagogerna använder rätt verktyg utifrån barnens 

individuella behov och förutsättningar. 

 

Ladberg (2003, s.45) och Svensson (2009, s.190) redogör för att ordförrådet som en människa 

lär sig i olika språk är beroende av vilka sammanhang det används i. Därför är det viktigt att 

pedagoger använder benämningar på ord, begrepp och upprepningar för att barnet ska öka sitt 

ordförråd och kunna använda språket.  

7. Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagoger arbetar med att stimulera 

språkutvecklingen hos barn som har svenska som andraspråk. För att genomföra vår 

undersökning har vi använt oss utav observationer. I fyra dagar observerade vi två 

avdelningar Snövit och Rödluvan där observationerna skedde i fyra timmar per dag. Vi tyckte 

att vi fick tillräckligt med data till vårt resultat. Under tiden som vi har observerat har vi fört 

fältanteckningar. Förskolans verksamhet har bestämda rutiner och det hände att vi 

observerade samma situationer fast på olika avdelningar. Det positiva var att vi fick mycket 

insamlat material som vi analyserade.  

 

Det som gjorde det svårt att observera i vissa stunder var att barnen blev nyfikna på vilka vi 

var och kom fram till oss vilket gav en påverkan. Vi hade inte kunnat göra på ett annat sätt än 

att kanske använda oss utav deltagande observation och vara delaktiga i det barnen gör men 

då kanske vi inte hade fått svar på vårt syfte och frågeställningar där en av frågorna är vad 

pedagogerna har för arbetssätt. Det tog även en hel del tid att få tillbaka de medgivande 

blanketterna ifrån vårdnadshavarna. Inför nästa gång skulle vi kunna skicka ut missivbrevet 

och blanketterna ännu tidigare. Om vi skulle göra undersökningen på nytt hade vi valt att få 

ha observationer och intervjuinspelningar som metod för att få mer förståelse om hur 

pedagogerna tänker kring sitt arbetssätt och vilket syfte de har med aktiviteterna. 

8. Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur pedagoger stimulerar språket för barn 

som har svenska som andraspråk fast i längre perioden för att hela processen ska följas upp. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev till vårdnadshavarna 

Hej!  

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås och går nu sista terminen 

av vår utbildning. Detta innebär att vi nu kommer genomföra en undersökning för vårt 

examensarbete. Vi kommer att göra observationer vid den förskola där du/ni har ditt barn, för 

att få kunskap om hur pedagogerna arbetar med språkutveckling för barn med svenska som 

andraspråk. 

 

Vi kommer i första hand observera pedagogernas arbetssätt och det innebär att barnen också 

kommer att bli observerade i de situationerna. 

 

Vi respekterar de forskningsetiska principerna som betyder att varken barns namn eller 

förskolan kommer att nämnas i vårt examensarbete. Observationerna kommer bara att 

användas för vårt examensarbete. Ni kan läsa mer om de etiska principerna på www.vr.se.  

 

Du/ni som vårdnadshavare bestämmer om vi får observera ert barn eller inte. Fyll i bifogad 

blankett och lämna den till förskolans personal. 

 

Det skulle vara mycket betydelsefullt för oss om ni låter ert barn vara med i undersökningen i 

samband med att vi observerar hur pedagogerna arbetar. 

 

Om ni har några frågor så når ni oss på: 

 

Miranda Karjagdiu: S133***@student.hb.se 

 

Milka Veleva: S130***@student.hb.se 
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Bilaga 2 - Missivbrev till pedagogerna 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås och går nu sista 

terminen. Detta innebär att vi nu kommer genomföra en examensuppsats.  

 

Barngrupperna i förskolorna har blivit mer mångkulturella och därför söker vi som blivande 

förskollärare kunskap om vilka arbetssätt och verktyg det behövs för barn med svenska som 

andraspråk. Det är viktigt för oss att utveckla vår kunskap och kompetens inom detta område. 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur ni pedagoger arbetar med att stimulera 

språkutvecklingen för barn med svenska som andraspråk. 

 

För att vi ska kunna undersöka detta behöver vi genomföra observationer av hur du arbetar 

med barnen. 

 

Vi utgår ifrån de forskningsetiska principerna som ni kan ta del av på www.vr.se. De 

forskningsetiska principerna innebär att varken barns, pedagogers eller förskolans namn 

kommer att nämnas i vår uppsats. Observationerna kommer bara att användas för vårt 

examensarbete. 

 

Vi har skrivit ett informationsblad till barnens vårdnadshavare. Informationsbladet innehåller 

även en medgivande blankett som vårdnadshavarna tar ställning till om barnet får delta i 

studien eller inte. 

 

Det är väldigt betydelsefullt för oss om du väljer att delta i undersökningen. 

 

Om ni har några frågor så når du oss på: 

 

Miranda Karjagdiu: S133***@student.hb.se 

 

Milka Veleva: S130***@student.hb.se 
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Bilaga 3 – Medgivande blankett 
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