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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Literacy ett begrepp som fått mer och mer utrymme de senaste åren. Begreppet literacy 

innefattar inte endast läsande och skrivande, men idag innefattar det dessutom bilder och 

andra tecken. Literacy är även något som utvecklas i samspel med den miljö man vistas i och i 

sampel med de individer som man samspelar med. Det handlar dessutom om en förmåga att 

kunna ta till sig, förstå och tolka olika typer av texter. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur pedagoger tillämpar literacy i arbetet med barn som har svenska 

som andra språk, huruvida de gör det överhuvudtaget och vilka material de i så fall tar hjälp 

av.  

Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har använts. De 7 

intervjuer som gjordes genomfördes på två olika förskolor vid två olika tillfällen. Det 

insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av kodning.  

 

Resultat  

Resultatet visar att literacy inte är ett vedertaget begrepp i förskolans verksamhet även om 

pedagogerna arbetar med hur forskning och litteratur beskriver literacy. Literacy är inget som 

pedagogerna arbetar medvetet med. Det visar också att bokläsning är något som finns 

svårigheter runtomkring på grund av brist på tid och personal.  
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INLEDNING  
 

Vart femte barn i förskolan har idag mer än ett språk som det använder sig av dagligen. Trots 

detta är enspråkighet norm i Sverige. Att ha mer en ett språk är en tillgång i den språkliga 

utvecklingen. Detta förutsätter dock att pedagogerna bemöter barnets olika språk med respekt, 

nyfikenhet och med uppmuntran. Pedagogers öppenhet för andra språk än svenska är 

väsentlig. Genom att pedagoger visar sitt stöd för barnets olika språk kan dess 

språkutveckling underlättas. Barnet bör alltså få tillfälle att använda sig av båda språken i 

meningsfulla sammanhang, som exempelvis bokläsning eller lek. Det är också viktigt att man 

som pedagog tar tillvara på varje samtalsinteraktion och bygger vidare på dessa utifrån 

barnets erfarenheter och intressevärld (SKOLVERKET, 2013).   

 

Migrationen till Sverige från andra länder är större än någonsin, inte bara i storstäder utan 

även i mindre städer. Detta betyder att personal på förskolan möter flera olika språk och inte 

nödvändigtvis kan se på det svenska språket som det enda språket som får uttryckas på 

förskolan (Wedin, 2011). 

 

Det är dessutom viktigt att barn som inte har svenska som första språk vistas i en miljö där de 

får tillfälle att höra och tala svenska. Det är de sociala, kulturella och pedagogiska 

sammanhang som barnet befinner sig i som präglar barnets språkutveckling (SKOLVERKET, 

2013).  

 

Ämnet och syftet för denna undersökning motiveras av ovanstående faktorer då detta tillför ett 

ökat krav på kunskap hos pedagoger på förskolan. Dessa pedagoger har dessutom en Läroplan 

att följa, där flera punkter nämner språkutveckling.  

 

Läroplanen säger att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den 

skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får 

bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden”(Läroplanen för förskolan, Lpfö98, rev.10, s.7).  
 

Dessa punkter från läroplanen tycks föreslå att pedagogens ansvar att ge alla barn i en grupp 

samma möjlighet till språkutveckling oavsett språklig bakgrund. Det är dessutom punkter som 

blir alltmer relevanta med den ökade immigrationen till Sverige och det är därför av intresse 

för mig att undersöka hur dessa punkter tillämpas i verkligheten.  
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SYFTE  
 

Hur tillämpar pedagoger i förskolan literacy i arbetet med barn som har svenska som 

andraspråk?  

 

Frågeställningar  

 

Vad betyder literacy för pedagogerna? 

 

Tillämpas literacy i arbetet med de barn som har svenska som andra språk, och i så fall hur? 

 

Vilka olika material används i arbetet på förskolan med barn som har svenska som andra 

språk?  

 

Begreppsdefinitioner  
 

Literacy: En förmåga att ta till flera olika typer av texter, tecken och symboler och tolka 

dessa.  

 

Flerspråkig: En individ som simultant talar mer en ett språk 

 

Första språk: Det språk som utvecklas först. Oftast i samband med föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. Även kallat modersmål. 

 

Andra språk: Det språk som lärs in efter förs ta språket. Oftast i samband med formella 

sammanhang såsom skola eller förskola.  
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BAKGRUND 
I bakgrunden kommer tidigare forskning lyftas fram. Forskning gällande literacy och 

flerspråkighet ligger i fokus. Dessutom redogörs för det sociokulturella perspektiv som denna 

undersökning har som utgångspunkt. De källor som refereras till är framsökta med ändamål 

att ge bakgrund till det syfte denna studie har att undersöka hur pedagoger tillämpar literacy i 

arbetet med barn som har svenska som andra språk. 

 

Literacy 
Literacy som begrepp var förbisett fram till 1970-talet. Literacy kunde till och med anses 

skadligt att arbeta med i för ung ålder. Då var förskolan mer fokuserad på talutveckling. Det 

var inte förrän på 1980-talet literacy blev ett etablerat begrepp i förskolan i takt med att lärare 

blev mer medvetna om hur språkutveckling och literacy gick till (Nutbrown & Clough, 2014).  

 

Literacy innebär bland annat att kunna granska texter kritiskt, se olika problem från olika 

perspektiv, ifrågasätta och analysera texter och läsa ”emellan raderna”. När literacy diskuteras 

i samband med förskolan handlar det oftast om att kunna svara på frågor, att kunna återberätta 

historier, berättelser och sagor samt berätta egna historier. Det innebär dessutom att kunna 

förstå det som är underförstått i texten. Detta kan anses relevant i förskolans yngre åldrar då 

ett barns vokabulär i förskolan är avgörande för hur barnet sedan lyckas när denna börjar 

skolan (Foote, Smith & Ellis, 2004).  

 

Enligt Björklund (2010) har det tidigare mestadels handlat om läsande och skrivande, men 

idag innefattar det dessutom bilder och andra tecken. Detta är viktigt för att barnen senare i 

livet ska kunna bli demokratiska medborgare i samhället, eftersom mycket i samhället bygger 

på en förmåga att kunna avkoda det som finns runtomkring i textform. Literacy, som inte bara 

innehåller läs och skriv-förmåga utan även ny teknik och media, är ett villkor för att kunna ta 

del i kulturella och politiska aktiviteter. Att kunna läsa och skriva är alltså en demokratisk 

rättighet.   

 

Även Svensson (2009) hävdar att Literacy inte bara handlar om läs och skrivkunnighet utan 

även en förmåga att kunna tolka texter och dra slutsatser från både texter, bilder, filmer och 

annan media. Literacy är även något som utvecklas i samspel med den miljö man vistas i och i 

sampel med de individer som man samspelar med. Det handlar dessutom om en förmåga att 

kunna ta till sig, förstå och tolka olika typer av texter. Detta styrks vidare av Björklund (2010) 

som menar att literacy är ett kulturellt betingad begrepp, som utvecklas i samband med andra 

individer. I detta fall är det alltså förskolan som är den kultur vi pratar om, en kultur där barn 

agerar i samspel med andra individer, både jämnåriga och vuxna.  

 

Barnens delaktighet är en viktig roll för språkutveckling. Genom att inkludera barnens egna 

historier och att värdera deras befintliga språkliga förstaspråkskunskap gynnar man 

andraspråksutvecklingen. Dessutom stämmer nödvändigtvis inte barnets erfarenheter av språk 

och kultur i hemmet överens med det språk och kultur som finns i förskolan. Ibland kan till 

och med ett barn som har ett minoritetsspråk och kultur bli negligerat av en läroplan som har 

en tendens att vara fokuserat på det rådande majoritetsspråket. De barn som har ett annat 

förstaspråk än majoritetsspråket gynnas av att vistas i en förskolemiljö där deras modersmål är 

högt värderat och respekterat. Genom att barnens egna språk, erfarenheter och historier 

inkluderas i förskolans vardagliga verksamhet visas barnets första språk och kultur respekt 

(Lotherington, Holland, Sotoudeh & Zentena, 2008). Enligt Rahn, Coogle och Storie (2016) 

anländer alla barn till förskolan med olika nivåer i sin språkutveckling. Barn som kommer 
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från låg socioekonomisk status löper större risk att hamna efter i utvecklingen av vokabulär 

och ordförståelse vilket i sin tur påverkar senare akademiska studier.  

 

Även enligt Vásquez (2014) kan barn som har annat språk än majoritetsspråket missgynnas av 

det sätt som läroplanen är uppbyggd. Hon hävdar också att genom att öka inkluderingen av de 

frågor som dessa barn har kan man gynna deras språkutveckling ännu mer. Hon menar att 

genom att ”göra språket levande” kan man inkludera samtliga barn i en barngrupp. Detta kan 

man göra genom att observera barnen för att ta reda på vad som involverar deras intressevärd. 

Detta kan man sedan inkludera i förskolemiljön och bygga verksamheten utifrån detta.  

 

Nutbrown och Clough (2014) understryker vikten av att barn omges av olika form av text i sin 

vardag. Det kan handla om skyltar av olika slag, med exempelvis deras namn. Det kan också 

handla om att uppmärksamma att text finns överallt, på exempelvis mjölkpaketen barnen 

dricker ifrån vid lunchen eller utanför affären de går förbi på vägen till förskolan. Detta är 

betydelsefullt eftersom barns läsande börjar då de blir medvetna om att text finns överallt 

runtomkring dem. Denna medvetenhet kan i sin tur leda till frågor som ”vad står det där?” och 

stimulera till att börja skriva. Det kan också bidra till en förmåga att tolka olika symboler och 

tecken. Det betyder alltså att för att förskolemiljön ska stimulera språkutveckling bör den 

omgivas av mycket text och olika symboler och tecken för att barnen i sin tur ska inspireras 

till att utveckla literacy.  

Literacy genom bokläsning  

Literacy kan exempelvis tillämpas genom bokläsning. En metod då är att exempelvis göra 

detta tillsammans med barnen genom att ställa frågor runtomkring en bok och diskutera den. 

Frågor såsom vems perspektiv boken tar och vems röst som är dominerande i historien kan 

tyckas väl komplexa för en ung barngrupp, men bör icke desto mindre tas upp i ett samtal 

runtomkring en bok. Detta betyder nödvändigtvis inte att se på ämnet som boken i fråga tar 

upp. Det innebär däremot att se det hela från ett annat perspektiv och analysera och ifrågasätta 

det som en text tar upp för att sedan kunna föreslå förbättring och förändring (Vásquez, 2014).  

Detta stärks av Beltchencko (2016) som studerat hur pedagoger i Italien använder sig av 

bilderböcker i arbetet med barns språkutveckling. Hon hävdar att genom bilderböcker får barn 

en möjlighet att utveckla en tolkningsförmåga av bilderna i boken och sedan kunna använda 

sina ord för att samtala om bilden. Genom att tolka bilderna kan barnen själva berätta en 

historia runtomkring dessa och på så vis utveckla sin språkliga förmåga. Det är också ett 

tillfälle för barn att se bitar av världar som de själva inte befinner sig i. De får en chans att se 

världen från någon annans perspektiv utan att behöva flytta på sig. Det är ett sätt att besöka 

nya platser utan att behöva resa.  

 

Literacy är inget som kan uppnås genom att rabbla alfabetet eller jobba med böcker och 

arbetsblad. Däremot kan det uppnås genom att stimulera barnens undringar och funderingar 

samt bejaka deras naturliga nyfikenhet. Detta kan pedagogen göra genom att ställa frågor 

runtomkring det som händer i boken. Genom att ställa frågor om vad barnet ser på bilden, vad 

som händer på bilderna och vad de tror kommer hända härnäst kan barnet utveckla en 

förmåga att analysera och reflektera över historien de har framför sig. Detta förutsätter dock 

en interaktion barn och pedagog emellan. Det ger pedagogen ett viktigt ansvar i att faktiskt 

ställa dessa frågor och exempelvis peka på bilderna för att i sin tur stimulera barnens 

nyfikenhet (Beltchencko, 2016).  Även Skolverket (2013) nämner bokläsning som en stor 

tillgång i barns språkliga utveckling. Detta är dock inte helt utan problem när det gäller en 

grupp där några av barnen har svenska som andra språk vilket i sin tur eventuellt kan leda till 

att barnen i gruppen har kommit olika långt i sin språkutveckling. Pedagogen i fråga ställs 
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inför frågor såsom vilken bok är lämplig för just denna grupp, hur många barn ska jag läsa för 

samtidigt och hur delar jag in gruppen. För att kunna svara på dessa frågor ställs återigen krav 

på pedagogens kunskap om hur barns andraspråksutveckling sker.  

 

Enligt Svensson (2009) har bokläsning i hemmen minskat markant. Detta betyder att 

högläsning i förskolan blir ännu viktigare. De barn som inte får tillgång till böcker eller 

tillfällen att läsa i hemmet bör få redskap för detta i förskolan. I Förskolan kan de få chans att 

tillsammans med personal och jämnåriga att diskutera runt olika typer av texter. Utvecklingen 

av literacy utvecklar redan under barnets första år, då barnet exempelvis barnet ser bilder i 

boken som föräldrar läser för dem. Genom att barn ofta blir lästa för sig lär de dig hur en text 

fungerar och är uppbyggd. Barn kan ibland visa tecken på denna förståelse genom att de 

bläddrar i böcker och ”låtsasläser” (Svensson, 2009).  

 

 
Andra medier 

I skolan och förskolan är lärandet oftast limiterat till böcker och texter som är tryckt i 

pappersform. Detta går dock emot de läroverktygen som de möter i sin hemmiljö vilket oftast 

är i form av surfplattor, datorer och andra digitala läromedel. I hemmiljön är dessutom dessa 

digitala verktyg dessutom inte sällan kopplade till populärkultur i media vilket oftast är 

negligerat i skolmiljön. Enligt Arthur (2001) kan barn tillämpa literacy i sampel med sin 

sociala omvärld i hemmet. Då skolan mest är fokuserat på att lära genom ”kvalitetsböcker” 

och ”barnlitteratur” löper man en risk att negligera de barn som mestadels är i kontakt med 

andra former av media. Populärkultur är en stor del i många barns liv (Arthur, 2001). 

 

Nutbrown och Clough (2014) hävdar att böcker som är baserade från barns populärkultur inte 

bör negligeras eftersom detta kan vara gynnsamt och stimulerande för barns språkutveckling. 

Populärkultur och media har idag en hög position i samhället och kan ibland användas som 

bränsle för barns språkutveckling. Detta bör alltså inte motarbetas av pedagoger som i 

förskolan möter barn vars liv till stor del involverar populärkultur och allt vad det innebär.  

 

 Wiseman, Mäkinen och Kupiainen (2015) beskriver en metod där en lärare har använt sig av 

fotografier för att utveckla barnens literacy. I detta fall får de i grupp diskutera vad som 

händer på bilden och sedan analysera och reflektera över detta. Detta beskrivs som en bra 

metod för de som ännu inte utvecklat läs eller skriv-förståelse. Dessutom främjar pedagogen 

mångfald genom att inkludera många olika metoder för att tillämpa literacy.  

 

Barnyak och McNelly (2016) beskriver elektroniska böcker som användbart verktyg för 

förskolebarn att utveckla literacy. De beskriver dessutom att för barn som upplevs som 

omotiverade att ta till sig böcker kan e-böcker på exempelvis läsplattor vara en motiverande 

faktor. E-böcker kan för vissa barn, som är vana med tv-och datorer, vara mer tillgängligt och 

lättare att ta sig till. Det är heller inte ovanligt att e-böcker innehåller ljud och rörande bilder 

vilket för barnen eventuellt kan upplevas som stimulerande. Det faktum att de innehåller 

ljudeffekter och videos kan även bidra till en förmåga att sätta samman bild och ljud och på så 

vis utvecklar barnen en förmåga att dra paralleller emellan ljud och bild. I vissa E-böcker kan 

dessutom barnen själva påverka vad som händer i boken. Arbetet med E-böcker förutsätter 

dock samma närvaro av lärare som vid högläsning av vanliga böcker.   

 

Förstaspråk och andraspråk 

Enligt Svensson (2009) innebär att vara flerspråkig att med lätthet kunna använda två eller 

flera olika språk parallellt och i flera situationer. När man pratar om förstaspråket, även kallat 
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modersmålet, avser man det språk som barnet lär sig allra först. Detta är oftast i samband med 

vårdnadshavare och inom hemmets ramar. Första språket är dessutom oftast kopplat till 

känslor och tidiga upplevelser. Andra språket är det språk som barnet lär sig först när 

baskunskaperna i förstaspråket sitter där ska. Vanligen sker detta när barnet är runt tre år. 

Både första och andra-språket utvecklas i samband med den sociala miljö, och den kultur som 

barnets vistas i. En aspekt som skiljer första och andra-språks inlärningen är vilken kognitiv 

nivå barnet befinner sig i. När barnet lär sig förstaspråket så utvecklas den kognitiva förmågan 

i takt med språkutvecklingen. I utvecklandet av andraspråket har barnet vanligtvis redan 

uppnått en viss kognitiv förmåga. Detta innebär att barnet inte lär sig första och andra språket 

på samma sätt (Svensson, 2009).  

 

Svensson (2009) hävdar dessutom att då ett barn lär sig fler språk simultant blir det tydligt att 

språkutvecklingen är en social process. Det är i samspel med andra som barnet lär sig språket. 

Därför är det av hög vikt att barnet får många samtalstillfällen med en samtalspartner som kan 

stimulera genom att fylla i och kanske omformulera med mer målande ord. På detta får barnet 

i fråga att se specifika drag i språket som lärs in.  

 

Wedin (2012) menar att det är viktigt för barn som är andraspråksinlärare att de exponeras för 

en miljö som är utmanande och stimulerande för språkutveckling då språket är en företeelse 

som lärs in i samspel med den omgivning och de individer som finns i den. 
 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Den valda teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är Lev Vygotskij’s 

sociokulturella perspektiv. Detta motiveras av det faktum att det sociokulturella perspektivet 

handlar till stor del om att språket utvecklas i samspel med andra individer vilket är relevant 

för undersökningens syfte hur pedagoger tillämpar literacy i arbetet med barn som har 

svenska som andra språk. Undersökningen är dessutom granskad igenom Vygotskij’s teori om 

den proximala utvecklings zonen, som är en del av det sociokulturella perspektivet. Denna 

utgångspunkt är val med anledning av att det är intressant att se huruvida pedagoger tillämpar 

detta.  

Sociokulturellt perspektiv   

Enligt Vygotskij (1995) krävs det en viss nivå av erfarenhet och personliga upplevelser, samt 

en förmåga att kunna reflektera över och analysera över hur människor interagerar med 

varandra för att själva kunna berätta om sin upplevelse i ord. Just därför bör man som 

pedagog se till att barnen ges många erfarenheter och upplevelser som de sedan vill berätta 

om. Detta betyder alltså att man stimuleras barns lust till ett berättande och språklig 

utveckling genom att ge dem kontakt med ämnen som de själva kan knyta an till och som de 

själva uppfattar som intressant och spännande, och sådant som de känner väl till och kan 

relatera till.  

 

Vygotskij (1995) menar att också att barns språk är höst påverkat av den aktivitet som finns i 

dess omgivning. Barn tycker oftast om att härma det vuxna säger och tar gärna efter vad de 

säger. Barnets språk är således en avbild av det språk som det utsätts för (Vygotskij, 1995).  

Barn lär sig inte när de är isolerade ifrån sin omvärld, Tvärtom lär de sig i samspel med andra 

individer, både vuxna och jämngamla. Dessa samspel formas genom relationer till sina 



 

7 

 

medmänniskor med vilka de kan jobba tillsammans emot ett gemensamt mål (Gray & 

Macblain, 2012).  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) menade Vygotskij att barn utvecklas beroende på vilken 

social och kulturell miljö den vistas i. Utveckling sker som ett resultat av det sociala samspel 

det utsätts för. Han menade dessutom att språket är essentiellt för att barnen ska kunna ta del 

av sociala situationer och för att kunna utveckla en kognitiv förmåga. Vygotskij menade att 

det är genom sociala och kulturella erfarenheter som barn formas som tänkande individer. 

Han såg på språket som ett kollektivt redskap. Människors kognitiva förmåga formas med 

hjälp av att barnet får chans att ta del av gemensamma språkliga och kommunikativa 

erfarenheter (Säljö, 2011).  

Proximala utvecklingszonen 

En av de största och mest framstående aspekterna av Vygotskij’s socialkulturella teori var den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij beskrev detta som zonen mellan vad barn har förmåga 

till utan hjälp och vad de har förmåga till med hjälp av en vuxen. Ett barn i den lägre delen av 

zonen har alltså mer behov av hjälp av en vuxen. Detta är alltså en metod för pedagoger att 

lokalisera barnens befintliga nivå för att sedan kunna avgöra vilket behov barnet i fråga har 

(Gray & Macblain, 2012).  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2011) innebär den proximala utvecklingszonen att barnen bör 

möta krav och utmaningar om än inte alldeles för höga. Detta innebär alltså att man som 

pedagog bör skapa individuella mål för varje barn som är baserat på varje enskilt behov. 

Dessa mål bör inte vara alldeles för höga men samtidigt utmanande, inspirerande och 

stimulerande. Det gäller att man som pedagog försöker hålla intresset vid liv. Vygotskij lade 

stor vikt vid att ”klara av saker tillsammans” i grupp. Detta sker både genom informellt och 

formellt lärande. Barn kan alltså få stor hjälp av en mer erfaren vuxen som redan utvecklat ett 

komplext och abstrakt tänkande.  

 

Även Wedin (2012) redogör för Vygotskij’s teori om den proximala utvecklingszonen. Hon 

menar att för att barns språkutveckling ska gynnas på bästa sätt bör de utsättas för många 

situationer som är präglande av interaktion med en mer erfaren vuxen. Barnen bör hela tiden 

ligga snäppet över sin nuvarande behärskningsnivå för att stimuleras till språkutveckling. Det 

blir alltså pedagogens uppgift att se att barnen exponeras för ett språk som är lite högre än vad 

de egentligen behärskar.  

 

Lindahl (1998) beskriver också den proximala utvecklingszonen. Även hon syftar på att zonen 

utgör det område som omfattar den zon som är emellan det som barnet klarar av själv och det 

som barnet klarar av med hjälp av andra.  Hon menar också som ett resultat av detta utvecklas 

barn som bäst när de får möjlighet att ta del av aktiviteter som ligger över deras befintliga 

nivå. Eftersom barn enligt Vygotskij lär sig i samspel med varandra lär de sig bäst då de 

interagerar med vuxna eller äldre barn som har nått en högre nivå. Även här är barnens 

förmåga att imitera och ta efter nyckeln till utveckling. Det blir alltså viktigt att barnen får 

vistas i en miljö som inbjuder till ett välutvecklat samspel som de sedan kan imitera. Lindahl 

(1998) hävdar också att den proximala utvecklingszonen öppnar upp för, och ger möjlighet 

till, utveckling.  

Sammanfattningsvis, handlar den proximala utvecklingszonen om att identifiera barnens 

befintliga nivå och sedan höja ribban för att ge barnen något att försöka uppnå.  
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METOD 
I denna del av texten redogörs för den kvalitativa metod som är använts i denna undersökning. 

Genomförandet av undersökningen beskrivs, samt de etiska ställningstaganden som har tagits 

hänsyn till.  

 

Semistrukturerade intervjuer 
I en kvalitativ forskning är fokus på ord och hur individer upplever och uppfattar olika 

fenomen, till skillnad från en kvantitativ forskning där fokus istället är på mängd och siffror 

(Bryman, 2015).  

 
Enligt Bryman (2015) är intervju den metod som är mest vanlig inom kvalitativa studier. Det 

är framförallt passande när det är en persons uppfattning man vill ta reda på. Det är därför bra 

att låta intervjun och dess frågor gå i olika riktningar för att låta den som intervjuas bestämma 

vilket håll samtalet går. Det finns två typer av kvalitativa intervjuer. Den ena är ostrukturerade 

intervjuer och den andra är semi-strukturerade intervjuer. Vid en ostrukturerad intervju 

använder sig forskaren endast en fråga som utgångspunkt vid intervjun och ställer sedan 

följdfrågor utifrån de svaren som ges (Bryman, 2015).  

 

Den metod som är vald för denna undersökning är det som Bryman (2015) kallar för 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att intervjuaren har ett antal frågor men personen 

som blir intervjuad har relativt stor frihet att svara på frågorna helt som denna själv önskar. 

Dessutom kan frågor som inte tillhör ”original-frågorna” ställas. Detta gör att denna metod 

kan definieras som flexibel. Den är också användbar om man som intervjuare vill ta reda på 

hur någon eller några uppfattar och uppfattar ett visst fenomen. Av just den anledningen 

ansågs denna metod lämplig för denna undersökning eftersom syftet är att undersöka hur 

pedagoger tillämpar literacy i arbetet med barn som har svenska som andraspråk. Det var 

alltså pedagogernas uppfattning och upplevelse runtomkring literacy i arbetet med barn som 

har svenska som andra språk som har varit relevant.  En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer gav de intervjuade möjlighet att relativt fritt få beskriva sina 

tankar och känslor kring det valda syftet.  

 

För att kunna gå tillbaka och analysera det insamlade materialet från intervjuerna spelades de 

in med hjälp av en mobiltelefon. Detta användes då det var essentiellt för att kunna få en 

helhetsbild av det intervjupersonerna svarade. Då inspelning inte används löper forskaren risk 

att inte fokusera på vad och hur de intervjuade svarade eftersom anteckningar för hand sker 

simultant. Andra motiverande faktorer för att spela in dessa intervjuer var för att kunna 

använda som ett slags ”förlängt minne” att kunna gå tillbaka vilket gör att det underlättar 

analysarbetet markant. Inspelningarna kan sedan användas som ett slags skydd eftersom 

undersökningen då blir offentlig och kan granskas av andra forskare. Genom inspelningarna 

kan man alltså som forskare bevisa att man inte påverkat intervjun med egna personliga 

åsikter och värderingar (Bryman, 2015). 

 

Urval 

Urvalet ör denna undersökning är två förskolor i 2 olika städer. Förskola nummer 1 ligger i en 

mindre stad mitt i ett villaområde. Majoriteten av barnen på denna förskola har svenska som 

förstaspråk. ”Förskola nummer 2” ligger i en lite större stad i ett hyreshus-område. 

Majoriteten av barnen på denna förskola har svenska som andraspråk. Dessa förskolor är 
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medvetet val på grund av deras olikheter eftersom jag har varit intresserad av att ta reda på 

huruvida pedagogers arbetssätt skiljer sig beroende på vilken förskola de arbetar på.  

 

De som valts för intervjuer är 7 stycken pedagoger på två olika förskolor. Det innefattar tre 

pedagoger på förskola nummer 1 och fyra pedagoger på förskola nummer 2.  Pedagogerna på 

avdelningarna i fråga fick själva diskutera sinsemellan och bestämma vem som skulle ”ställa 

upp”. Samtliga pedagoger arbetar dock på syskon-avdelning vilket innebär att det gäller barn 

som är tre till fem år. Denna avgränsning är gjord eftersom ämnet för undersökningen kan 

anses vara för avancerat för de yngre barnen som ännu inte börjat sin verbala förmåga.  

 

Bryman (2015) redogör för målstyrda urval. Detta definieras som då forskaren valt 

intervjupersoner som har direkt koppling till det syfte som ska undersökas. Forskaren väljer 

alltså intervjupersoner som anses relevanta och användbara för den forskning som genomförs. 

Bryman (2015) redogör dessutom för bekvämlighetsurval. Detta definieras som då forskaren 

väljer de individer som finns tillgängliga för intervjuer. Urvalet för denna undersökning är en 

blandning av båda dessa eftersom de förskolor som är valda är för mig tidigare kända. 

Dessutom är de passande för min undersökning på grund av sina olikheter.   

Genomförande 

Förskolecheferna på respektive förskola kontaktades för att få tillåtelse till intervjuerna. 

Missivbrev skickades ut till en pedagog på varje avdelning för vidarebefordran till övrig 

personal på förskolan. Missivbrev skickades även till förskolecheferna. Intervjuerna skedde 

vid två olika tillfällen och på två olika förskolor. 

 
Förskola nr 1.  

Intervjutillfälle nummer 1 ägde rum på förskola nummer 1. Då jag anlände till förskolan var 

barnen och personalen i full fart med att klä på sig för att gå ut. Av denna anledning fick 

intervjuerna vänta ett tag tills personalen i fråga var mindre upptagen och ledig för att svara 

på frågor. Då första personalen blev ledig satte vi oss vid ett bord inne på en avdelning som 

för tillfället var tom eftersom hela barngruppen var ute just då. Efter lite småprat togs mobilen 

fram och sattes på bordet för inspelningen av samtalet. De intervjuade fick dessutom muntligt 

ge sitt samtycke till att bli inspelade. Frågeställningar var nedskrivna och ställdes allt eftersom 

pedagogen svarade på frågorna och resonerade med sig själv och utifrån dessa resonemang 

och svar ställdes följdfrågor. Detta gjorde att intervjun fick karaktären av ett samtal. De två 

andra pedagogerna intervjuades på samma vis fast dessa gånger i förskolans personalrum. 

Varje intervju varade i cirka 15 minuter.  

Förskola nr 2.  

Intervjutillfälle nummer 2 ägde rum på förskola nummer 2. Detta tillfälle skedde på ett 

liknande vis som det första tillfället. Även här var deltagarna inte tillgängliga direkt eftersom 

rutiner så som fruktstund samt påklädnad av kläder skulle genomföras. När första deltagaren 

fick tid över satte vi oss ensamma på kontoret på förskolan. Mobilen togs även här fram för 

inspelning och frågorna ställdes. Varje deltagare fick ge ditt godkännande till att bli inspelade 

och samtliga gav sitt medgivande.  

Intervjun med deltagare nummer 2 genomfördes på samma vis. Endast deltagare nummer 3 

blev intervjuad på en annan plats än kontoret. Deltagare nummer 3 blev intervjuad i 

förskolans personalrum. Varje intervju tog allt mellan 15- 25 minuter.  
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Analys 
 

Det inspelade datamaterialet transkriberades och därefter påbörjades analysen. Detta gjordes 

genom det som Thornberg och Forslund Frykedal (2015) kallar för kodning. Enligt Bryman 

(2015) är kodning utgångspunkten för de flesta typer av kvalitativ dataanalys. De definierar 

kodning som en process där forskaren försöker förstå sig på det insamlade datamaterialet och 

försöker inse vad det faktiskt handlar om. Forskaren försöker hitta kategorier eller 

återkommande begrepp i det insamlade materialet som sedan tillsammans bildar koder. Enligt 

Bryman (2015) innefattar kodning att utifrån det insamlade materialet från intervjuerna ställa 

sig själv frågor såsom ’vad handlar detta om?’, ’vad säger de intervjuade egentligen?’ och 

’vilka gemensamma kategorier är dessa svar exempel på?’ Detta kräver alltså att man 

renskriver de utskrifter som är gjorde utifrån intervjuerna och gör noteringar för att hitta 

gemensamma nämnare och nyckelord. Bryman (2015) beskriver dessutom att man som 

forskare bör fundera på hur det insamlade materialet kan kopplas till den litteratur och 

forskning som ligger till bakgrund för gällande undersökning.  

 

Det var alltså på detta vis som analysarbetet för det insamlade materialet genomfördes. Efter 

intervjuerna gjorts och spelats in renskrivs intervjuerna. När de renskrivit lästes de igenom för 

att göra det möjligt att reflektera över vad det verkligen handlar om och vad de intervjuade 

verkligen sa. Från detta skapades kategorier som ansågs återkommande och därmed relevanta. 

Utifrån detta sammanställdes resultatet.  

 

Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet 

För att säkerställa att den undersökningen som genomförs har kvalitet finns det ett antal 

begrepp att se till. Ett begrepps som ofta nämns i dessa sammanhang är validitet. Validitet 

handlar om huruvida den undersökning som genomförs och de frågor som ställt är 

undersökningsbara och om de ger svar på det som avses. Dock finns det olika uppfattningar 

om just validitet är lämpligt för en kvalitativ studie som denna. I kvalitativa studier pratar man 

oftast istället om tillförlitlighet (Thornberg & Fejes, 2015).  

 

Enligt Bryman (2015) har tillförlitlighet fyra olika huvudkomponenter. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär 

att forskaren har tagit hänsyn till de regler som finns gällande forskning, samt att de kan delge 

sin forskning till de som deltagit för att säkerställa att de har uppfattar resultatet på ett 

likvärdigt vis. Överförbarhet innebär att forskaren bör se över om undersökningen som 

genomförts är överförbar på en annan situation och en annan grupp och inte endast giltig i det 

sammanhang som undersökningen ägt rum. Pålitlighet handlar om att forskaren bör redovisa 

för samtliga delar av den forskning som genomförts. Sist men inte minst bör forskaren kunna 

styrka och konfirmera sin undersökning.  Detta innebär att forskarens personliga värderingar 

och teoretisk inriktning inte får vara synbar i resultatet.  

 

Dessa begrepp har tagits hänsyn till genom att till största möjliga mån ha framställt 

intervjufrågor som är relevanta för syftet och som är undersökbara. Dessutom bidrar 

inspelningarna av intervjuerna till undersökningens tillförlitlighet eftersom den då enkelt kan 

granskas av andra forskare. Det kan då också bevisas att personliga åsikter och värderingar 

inte har påverkat de intervjuades svar. Undersökningen är dessutom överförbar på förskolor 

och skolor runtom i landet, och kanske tillochmed i världen, och inte bara aktuell på de 

förskolor där intervjuerna är gjorda. 
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Etiskt förhållningssätt  
 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra kriterier för att en forskning ska kunna klassas som 

etiskt korrekt. Dessa kriterier benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de deltagande ska 

i förväg ges information om forskningen, om vad den handlar om och att de tar del i 

forskningen. Detta gjordes i denna undersökning då ett missivbrev skickades ut till de 

deltagande förskolorna. Brevet skickades ut till både avdelningarna och till respektive 

förskolechef. Dessutom kontaktades avdelningarna i fråga och informerades om 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har gett sin samtyckte till att delta i 

undersökningen. Samtliga deltagande i denna undersökning har gett sitt muntliga samtycke 

till att delta i intervjuerna. Konfidentialitetskravet innebär bland annat att de deltagarnas 

identiteter ska förbli oröjbara, och omöjliga att urskilja. Detta har i denna undersökning tagits 

hänsyn till genom att inga namn delges i denna text. På så sätt kan deltagarna förbli anonyma. 

Förskolorna i fråga har inte heller namngetts. Ingen annan information som gör det lätt för 

eventuella läsare att urskilja vilken skola det handlar om finns i denna text.  

Nyttjandekravet innebär att denna undersökning endast får användas i forskningsändamål och 

inte för kommersiellt bruk (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2011) 
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RESULTAT  
I följande del av texten redovisas det resultat som kommit fram av den undersökning som 

gjorts med hjälp av intervjuer. De två intervjutillfällen som redogörs för i föregående del av 

texten är även separerade i rubriker, Förskola nr1. Och förskola nr.2, i denna del för att belysa 

skillnader och likheter i de två intervjutillfällena. På grund av de olika svaren från de olika 

förskolorna ser dessutom vissa av rubrikerna olika ut.  

 

Förskola nr.1  

 

Böcker och bokläsning  
Samtliga pedagoger är överens om att böcker och att läsa böcker är viktiga byggstenar i 

arbetet med literacy.  

 

”Böcker leder till mycket”( Deltagare 1) 

 

”Böcker är nästan ursprunget till allt” (Deltagare 2) 

 

Dessa deltagare utvecklar vidare hur de utifrån böcker tagit tillvara på barnens kommentarer 

för att ta verksamheten vidare. Deltagare 1 beskriver hur hon läst en bok om en pappersdrake. 

Barnen sa då att de ville bygga en egen drake. I detta blev det möjligt att ge både språkliga 

begrepp men även matematiska.  

Det ges dessutom ett exempel om hur de deltagande har arbetat utifrån en faktabok om 

vulkaner. Barnen ville sedan bygga en egen vulkan. Tanken är att de sedan ska ”göra en saga” 

utifrån detta. Barnens eget berättade ska ligga till grund och de ska tillsammans komma på en 

saga om vem som bor i vulkanen osv.  

Samtliga pedagoger är överens om att barnen genom att barn som har svenska som andra 

språk får höra böcker på svenska som de redan kan på sitt första språk kan deras 

språkutveckling gynnas. Samtidigt hävdar de att det är viktigt att de böcker som valts är kända 

för pedagogen som ska läsa.  

 

En deltagare berättar om hur hon brukar berätta sagor istället för att läsa böcker rakt av. Hon 

använder gärna figurer till hjälp för att göra sagan mer levande och mer engagerande. Hon 

hävdar dessutom att det blir lättare för barn som har svenska som andra språk att hänga med 

eftersom de har rörelser och figurer som illustrerar sagan samtidigt som den berättas. Icke 

desto mindre blir det roligare och mer stimulerande för alla barn, inte bara de som har svenska 

som andra språk. 

 

Det verkar dock som att det finns det en gemensam nämnare i att pedagogerna anser sig ha för 

lite tid och för stora barngrupper. Samtliga pedagoger uttrycker att barngrupperna är för stora 

för att kunna tillgodose alla barns behov. De tycks se en problematik i att läsa för en 

barngrupp som har olika språkliga nivåer. Om ett barn i en grupp inte förstår tappar den 

snabbt intresset, och det verkar finnas en svårighet i att hitta böcker som passar alla barn. Alla 

pedagogerna hävdar att det ultimata är att läsa för ett eller två men att detta inte finns 

möjlighet till på grund av brist på tid och personal.   

 

”När det finns få barn har man tillfälle att göra det man verkligen vill göra” (Deltagare 1)  
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”Det här med högläsning är svårt, vi har inte riktigt fått kläm på det eftersom vi nu är så få 

personal och så många barn” (Deltagare 2) 

 

Samtliga pedagoger hävdar att det krävs mer tid att läsa för barn som håller på att lära sig 

svenska. Vidare berättar de att med barn som har svenska som andra språk kräver det att de 

tar sin tid att titta på bilderna och benämna det som är på bilderna.  

 

Digitala läromedel 
Samtliga pedagoger ser surfplattor som ett bra hjälpmedel i arbetet med flerspråkiga barn.  

 

”Surfplattor är ju bra för det finns spel och andra appar på olika språk, Framförallt på 

engelska. Vi försökte hitta en app på arabiska men tyvärr lyckades vi inte” (Deltagare 3)  

 

Surfplattor nämns dessutom som ett bra hjälpmedel, och ett bra material, för att leta fram 

information och fakta som barnet undrat efter. Även Youtube omnämns som ett bra program 

att gå till på surfplattan, för att titta på filmer som barnen tycker om.  

Pedagogernas förhållande till literacy  

Det tycks finnas en inställning att literacy är ett fenomen som pedagoger alltid har arbetat med 

på förskolan men att det har getts en definition på senare år. Samtliga pedagoger benämner 

literacy som ett sätt att ge barn begrepp för att kunna relatera till det de läser.  

Det tycks dock som att just begreppet literacy inte är ett ord som de intervjuade inte är 

bekväma att använda även om de anser sig arbeta med det. Ordet Literacy är inte ett ord som 

används för att beskriva det som genomförs i verksamheten även om det arbetssätt som 

beskrivs i intervjusvaren är överensstämmande med hur litteratur och forskning beskriver just 

literacy. Det påpekas att literacy är ett tillvägagångssätt som alltid använts på förskolan, men 

att det nu har getts ett begrepp och en benämning. En benämning som inte används i stor 

utsträckning.  

 

”Jag har inget förhållande till Literacy. Säkert gör jag literacy utan att veta om det” 

(Deltagare 2)  

 

Under intervjuns gång ändrar dock deltagare 2 inställning något. Under samtalets gång tycks 

det som att hon verkar vara med ”med på noterna” och ändrar sig och tillägger att hon nu hör 

att hon visst jobbar med literacy.  

 

 

Tydlighet  

Samtliga pedagoger nämner att vara tydlig som en viktig faktor i arbetet med barn som har 

svenska som andra språk.  

 

”Det jag gör för att underlätta för dessa barn är att använda ett tydligt kroppsspråk” 

(Deltagare 2)  

 

Att ”visa samtidigt som man säger” är ett fenomen som återkommer i dessa intervjuer. Att 

tydligt benämnda saker och ting och även vad man gör tycks vara viktigt. Det anses dessutom 

viktigt att inte prata i långa utbredda meningar utan benämna saker med ett eller två ord. 

Deltagare 2 anser det dessutom viktigt att vara tydlig i sina ansiktsuttryck och kroppsspråk. 
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Hon jämför det med arbetssättet man tar till ”med de små barnen”. Även Deltagare 1 jämför 

det på samma sätt.  

Miljön  

Samtliga intervjuade tycks uttrycka en önskan om att på något sätt förbättra miljön. De visar 

på medvetenhet över hur de skulle vilja ha det, men det tycks inte hända. Det verkar mer 

något som de pratar om men inget de ger. Det framkommer dock inte varför detta inte görs. 

Deltagare 2 beskriver också miljön som att det är mestadels är böckerna som finns utspridda 

på avdelningen som representerar språkutveckling i verksamheten. Hon går vidare med att 

påpeka att de inte har en renodlad skrivhörna där barnen kan öva på att skriva.  

 

”Vi har pratat om att ta in skriftspråket mer i miljön” (Deltagare 2)  

 

Förskola nr. 2 

Pedagogers förhållande till literacy  
 

Det finna en rådande känsla av obekvämlighet runt just ordet literacy.  Pedagogerna inser 

vikten av det, även om de inte riktigt känner sig bekväma med att använda literacy som 

begrepp. Det är heller inte något de arbetar med medvetet i exempelvis ett temaarbete. Det 

omnämns i en av intervjuerna att det inte är som matematik där man arbetar mer medveten på 

grund av ett projekt som är subventionerat av kommunen. Literacy är inte närvarande i 

planeringen av aktiviteterna på förskolan. 

Det kan uppfattas som att pedagogerna upplever begreppet som allt för stort och det blir 

därför svårt att veta vart gränsen för vad man ska plocka in i begreppet går.  

 

Pedagogerna visar i sina svar på kunskap om vad literacy innebär och vad det kan tillföra. 

Leksakskataloger nämns som en sak som har setts leda till skrift och språkutveckling då det 

stimulerat barn till att vilja skriva en egen önskelista på leksaker barnet vill ha. Samtliga 

pedagoger benämner det som något viktigt och relevant men inte som ett ord eller ett begrepp 

som de använder. Pedagogerna tycks entusiastiska över begreppet, trots att de inte använder 

det.  

 

”Jag tänker att literacy handlar om språk i text, och det gör man ju. Det är ju själva ordet 

literacy som man inte använder så mycket.”(Deltagare 1)  

 

”Jag känner att Literacy inte är ett begrepp som jag äger” (Deltagare 2).    
 
Att våga kräva/Barns kompetens  
 

Gemensamt för samtliga intervjuade är att de alla ansåg att man måste våga ställa krav på 

barnen. Det tycks finnas en uppfattning om att barn behöver krav för att stimuleras. Det 

hävdas att det är viktigt att få igång en dialog och ett samspel.  

Det beskrivs som viktigt att vara ihärdig och tålmodig. Ibland gäller det att kanske tillochmed 

sätta sig ner bredvid barnet som börjar uttrycka något men sedan slutar och nyfiket invänta ett 

svar 
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”Man måste våga sätta ribban högt, och våga använda svenska språket, och våga ställa krav. 

Usch nu låter jag så tuff, men ibland räcker det inte med att nöja sig med ett ord eller en nick 

utan kräva en hel mening” (deltagare 4)  

 

Barnen har så mycket med sig, de är mycket kompetenta, det handlar om hur vi ska möta och 

utmana dem i det. Där är den största svårigheten, men också det som är det 

spännande(Deltagare 3)  

 

Synen på andra språk än svenska 

Personalen ser även det som värdefullt att ta in andra skriftspråk en svenska i förskolemiljön. 

Det verkar anses att detta bidrar till en ökad förståelse för att svenskan inte är det enda 

skriftspråket som finns i världen. Samtliga pedagoger pratar om hur viktigt det är att man som 

pedagoger bemöter barnen med en inställning som säger att deras modersmål också är 

relevanta. Nyfikenhet gentemot barnens olika modersmål är ett återkommande tema igenom 

dessa intervjuer. Stolthet över sitt modersmål likaså.  

 

Deltagare nr 2 nämner att hon brukar visa på detta genom att exempelvis be barnen lära dem 

ord och fraser på deras förstaspråk, och vilken glädje barnen finner i att höra henne försöka 

sig på att uttala dessa fraser. Hon pratar om flerspråkighet som en tillgång och en vinst 

eftersom det ger barnen flera olika sätt att kommunicera. Hon vill också poängtera att det 

faktum att ett barn kan prata svenska betyder det just bara att barnet inte kan prata svenska, 

inte att barnet inte kan prata överhuvudtaget. Troligtvis kan barnet i fråga prata något annat 

språk.  

 

”Det handlar inte om att barnen inte kan prata, men det kanske inte kan just det språket vi 

kan” (Deltagare 2).  

 

Samtliga pedagoger som är intervjuade nämner dessutom att de inkluderar andra alfabet än 

det svenska alfabetet i förskolans miljö. Deltagare 3 berättar om att hon bland annat tagit hjälp 

av föräldrar som har annat förstaspråk än svenska att inkludera andra alfabet. Hon ger ett 

exempel på en mamma vars förstaspråk var ryska och hon hjälpte mer än gärna till att skriva 

de ryska symbolerna för att sedan sätta upp dem på väggarna på förskolan.  

 

Genom att ha andra bokstäver på förskolan visar jag på att det svenska skriftspråket inte är 

allenarådande i världen. I världens finns fler språk och här har vi många olika språk och en 

del skriver på att annat sätt. (Deltagare 3).    

 

Böcker och bokläsning 

Det finna en syn på böcker och bokläsning som något viktigt och som något som är essentiellt 

för barnens språkutveckling. Det finna en ambition för samtliga pedagoger att läsa för barnen 

varje dag, men som något som kanske inte alltid hinns med. Böcker ses på något som kan 

inspirera till lek samt ett korrekt språkbruk. Bibliotek nämns som ett bra sätt att få tag på 

böcker och de går dit ofta. Något de vill få in mer är dock att låna böcker på andra språk än 

svenska.  

 

”Vi läser varje dag, för det mesta efter maten” (Deltagare 1)  
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”Vi jobbar alldeles för lite med bokläsning just nu. Tyvärr har det fallit lite just denna termin 

rent organisatoriskt ” (Deltagare 2)  

 

Det verkar också som att klassiska sagor som är välkända för pedagoger och barn är att 

föredra.  ”Sagan om den lilla gumman” nämns som en klassisk berättelse som många anser 

som gammaldags och tråkig men som istället kan ses som en utomordentlig bok som ger 

många bra begrepp på ett enkelt vis.  

Samtliga pedagoger understryker att de arbetar med att berätta sagor istället för att läsa böcker 

rent av. De hävdar att böcker kan bli tradigt och därför gör de sagan ”levande” och 

”tredimensionell”.  

De berättar att de använder sig av figurer och andra ting för att illustrera en saga eller 

berättelse. Detta tillför ett ökande intresse för barnen.  

 

”Exempelvis var det en bok om ett lok.  Den är väldigt lång och det funkar ju för de som har 

svenskan, men då fick jag ju leta fram ett lok.  Då ger jag begrepp genom att inte bara berätta 

sagan rakt av, göra det levande. Utan man hela tiden vara tydlig och noga med begrepp och 

fenomen. De vill gärna se saker i tredimensionellt” (Deltagare 4).  

 

Sen om det är en bok som vi tycker är bra kan vi ju göra en saga av den, exempelvis sago-

lådor.  Då blir det tredimensionellt och lite mer live. Boken är ju platt, den har inga rörelser, 

men sagan fascinerar mer om du gör rörelser med figurer till” (Deltagare 3).  

Miljön 
 

Miljön i förskolan verkar vara en faktor som är viktig för barns språkliga utveckling. En 

pedagog benämner exempelvis ”hemvrån” som en perfekt plats för språkutveckling, 

framförallt när barnen i fråga har olika språk eller olika språkutveckling.  

 

”Hemvrån är ett bra ställe, för oavsett hur mycket svenska du kan eller inte har du oftast en 

gemensam upplevelse kring hemmet och köket som gör att man kan komma in i leken även om 

du inte har språket” (Deltagare 2)  

 

Samtliga intervjuade betonar dessutom hur viktigt det är att barnen omges med text och 

symboler. Även från andra alfabet än svenskan. De beskriver hur de har skyltar överallt som 

benämner leksaker och färger. De har även namnskyltar under barnens bilder för att visa 

gruppindelningar inom den stora barngruppen. Där finns även bilder på personalen med 

tillhörande namnskyltar. Det tycks finnas en uppfattning om att detta bidrar till att de känner 

igen bokstäverna och använder detta som inspiration och en slags mall för sitt eget skrivande. 

Deltagare 4 beskriver exempelvis ett tillfälle då hon fick en lapp av ett barn där hon hade 

skrivit namnen på alla pedagoger som fanns i arbetslaget. När deltagare 4 frågade barnet hur 

hon hade gjort detta svarade hon att hon hade kollat på alla namnskyltar som fanns uppsatt på 

avdelningen.  

  

 

Tydlighet  

Även här var tydlighet en gemensam faktor för samtliga intervjuer. Ord som nämns i samband 

med detta sammanhang är betoning, att prata sakta och att tydligt benämna begrepp.  
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Tydlighet och inte vara rädd för att använda det svenska språket. När jag började här kom 

jag på mig själv med att förenkla språket. Man kommer sig på sig själv med att dumförklara 

barn och föräldrar. Men samtidigt vara tydligt, prata långsamt och betona. Det är viktigt för 

att de ska hinna registerna (Deltagare 4)  
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DISKUSSION  
I denna del diskuteras resultatet som framkommit av intervjuerna utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Den metod som är vald diskuteras också och reflekteras över. Sist men inte minst 

ges didaktiska konsekvenser, alltså eventuella tips och råd för framtida förändring av 

verksamhet.  

 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkom att pedagogerna arbetar med literacy, men att de inte gör det på ett 

medvetet vis. Literacy är inte ett ord som ofta omnämns i arbetet i förskolans verksamhet. 

Pedagogerna visar igenom alla intervjuer på kunskap på vad literacy är och vad det innefattar 

och innebär men det tycks finnas osäkerhet kring att beskriva det som literacy. Anledningen 

till detta är svår att säkert veta.  Nutbrown och Clough (2014) beskriver literacy som ett 

relativt nytt begrepp. Detta kan möjligtvis vara en bidragande faktor till varför det tycks 

finnas en osäkerhet runtomkring begreppet. Det skulle vara intressant att se vad som skulle 

hända om literacy blev ett vedertaget begrepp som ofta används i förskolans verksamhet. 

Kanske skulle barn få ett utökat ordförråd och en utökad förmåga till skrift och avkodning av 

symboler. 

 

Böcker och Bokläsning 
Övergripande för resultaten som framkommit är hur pedagogerna ser på bokläsning och 

böcker som värdefullt för alla barns språkutveckling, oavsett vilket förstaspråk de har. 

Beltchencko (2016) och Vazquez (2014) beskriver båda hur böcker kan användas för att 

tillämpa literacy. Genom att föra en diskussion kring boken och prata om bilderna som finns i 

boken får man som pedagog en chans att ge barnen begrepp och stimulans till 

språkutveckling. Detta stämmer överens med hur pedagogerna som är intervjuade beskriver 

sitt tillvägagångssätt och sin metod för att tillämpa literacy och stimulera till språkutveckling.  

Samtliga pedagoger beskriver dock att de upplever en brist på tid och personal samtidigt som 

barngrupperna är stora. Detta är oroväckande eftersom Svensson (2009) beskriver att 

bokläsningen i hemmen har minskat. Om barnen inte får bokläsning varken i hemmen eller i 

förskolan, vart ska de då få chans att möta det? Bokläsning för stora barngrupper kan ses som 

energi -och tidskrävande men bör inte negligeras eftersom man då går miste om det 

sociokulturella perspektivet och dess idé om att barn lär sig i grupp. Då barn endast blir 

placerade i grupp om 1-2 barn löper de risk att gå miste om många chanser att lära sig av 

varandra och framförallt av de barn som har svenska som andraspråk och eventuellt har extra 

stort behov av interaktion med andra individer som har nått en högre nivå i sin språkliga 

kompetens.  

 

Digitala läromedel 

Det verkar heller inte som att pedagogerna tar hjälp av digitala läromedel till en stor del. 

Surfplattor, datorer och smartboards finns i verksamheten och används till viss mån men inte i 

särskilt stor utsträckning. Möjligheterna inom detta område är oändliga om de bara tas till 

vara på. Barnyak och McNelly(2016) beskriver elektroniska böcker som användbart verktyg 

för förskolebarn att utveckla literacy. Ingen av de intervjuade nämner något om elektroniska 

böcker eller liknande. De nämner surfplattor men endast i syfte att se på film, söka upp 

information via internet eller försök att använda appar och spel på andra språk. Arthur (2001) 

beskriver att barn får möta digitala medel i hemmen, och då ofta i samspel med populärkultur. 
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Detta skulle kunna tas till vara på till en större mån i förskolans verksamhet. Barnens förmåga 

att snabbt snappa upp språk kan utnyttjas genom att ta in populärkultur som tilltalar dem,  

 

Miljön 
Nutbrown och Clough (2014) anser det viktigt att barn exponeras för olika former av text i sin 

vardag och i den miljö de vistas i. Detta stämmer överens med vad pedagogerna på förskola 

nr.2 visar på i sina svar. De berättar om hur de är måna om att inkludera så mycket text som 

möjligt i förskolans miljö och verksamhet. Däremot nämner pedagogerna i intervjutillfälle 1 

inget om text i förskolemiljön. De pratar inte om miljön överhuvudtaget.  

I samband med miljön nämner dessutom deltagare 2 på förskola nr.2 miljön som en faktor där 

man som pedagog kan lägga grunden till ett inkluderande av alla barn oavsett språklig nivå 

eller bakgrund. Hon nämner mer specifikt ”hemvrån” som en sådan miljö. I hemvrån som är 

som en imitation av hemmet, en mini-version av köket, kan alla barn inkluderas eftersom alla 

barn oavsett bakgrund har en gemensam upplevelse runt just hemmet, köket och allt vad det 

innebär. I denna lek kan då alla barn en chans att hänga med och tillochmed ges begrepp på en 

enkelt sett av lekkamrater(eller vuxna) som nått en högre språklig nivå. Detta svar från D2 

från F2 är högst präglad av ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Synen på andra språk än svenska 

En skillnad på resultaten från de två olika intervjutillfällena är hur pedagogerna som är 

intervjuade ser på barnens andraspråk som en tillgång eller inte. Pedagogerna vid förskola nr. 

2 är tydliga med att understryka vikten av att våga ställa krav på barnen, att våga höja ribban 

och att inte vara rädd för att använda ett språk som eventuellt kan ses som lite för avancerat 

för barnen i fråga, allt för att bidra till stimulans till språkutveckling. 

Detta kan tolkas som att de ser på barnens språkutveckling utifrån Vygotskij’s proximala 

utvecklingszon. Wedin (2012) hävdar att den proximala utvecklingszonen innebär att barnen 

hela tiden bör möta utmaningar och möta ett språk som egentligen ligger lite över deras 

befintliga nivå. Detta tycks vara ett synsätt som pedagogerna på förskola nr. 2 arbetar utefter. 

Samtliga svar på intervjutillfälle genomsyras av ett sociokulturellt synsätt. Detta visas när de 

nämner hur de som pedagoger måste skapa en miljö där alla barn, oavsett språklig nivå kan 

gynnas, för det är då de kan lära av varandra. Här skiljer sig dock svararen från förskola nr. 1 

och svaren från förskola nr. 2. När pedagogerna på förskola nr. 2 pratar om att våga kräva 

hela meningar från barnen och använda korrekt svenska för att inte dumförklara barnen pratar 

pedagogerna från förskola nr. 1 om att prata i två-ords meningar. Frågan blir då vad som 

händer med barnen som blir talade till i en och två-ords meningar trots att den har kommit upp 

i fem år ålder. Kan det tolkas som en brist på tilltro till barnens språkliga förmåga och hur 

påverkar i så fall barnens självförtroende och självtillit?  

 

En annan skillnad är att alla deltagarna på förskola nr. 2 berättar om vikten av att på det ena 

eller andra sättet inkludera barnens modersmål i förskolans verksamhet. Detta stämmer 

överens med vad Skolverket (2015) säger att miljön bör präglas av ett tillåtande av att utrycka 

sig i sitt förstaspråk. Ingen av de intervjuade vid förskola nr. 1 nämner något om att se 

barnens modersmål som en tillgång eller att inkludera andra språk i förskolans verksamhet. 

En anledning till detta kan vara att ett fåtal barn har svenska som andraspråk och kunskap 

inom just detta område kanske inte har ansetts relevant, Icke desto mindre kan det ses som 

relevant att dessa barns förstaspråk ses som värdefulla och som en tillgång. Det kan också ses 

som relevant då de barn som har svenska som förstaspråk då får en chans att se att svenska 

inte är det allenarådande språket i världen även om det är norm i deras omgivning. Det faktum 

att svenska är norm i Sverige kan också ses som ett argument för att de barn som har svenska 
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som andraspråk bör få samma möjlighet som övriga barn trots det faktum att deras språk är 

minoritet. I längden blir det en demokratisk fråga eftersom de barn som har svenska som 

andraspråk riskerar att hamna i ett utanförskap om deras förstaspråk och deras språkkunskap 

inte tas hänsyn till och om de bemöts som mindre vetande.  

 

Metoddiskussion  

 

Intervju 
Det faktum att samtliga intervjuer spelades in var till stor hjälp i då det insamlade materialet 

analyserades. Bryman(2015) beskriver dock att det finns några nackdelar med just inspelning 

av intervjuer. Det hävdas att inspelning kan upplevas som hämmande för de intervjuade. Det 

är dessutom en tidskrävande process att transkribera det inspelade materialet.  

Detta är något som upplevdes i processen även vid denna undersökning. De intervjuade 

upplevdes som något nervösa och som att de upplevde situation som pressad vilket kan ha 

påverkat hur de svarade på intervjufrågorna. Det tog dessutom mycket tid att transkribera 

intervjuerna efter det att de var färdiga.  

 

Urval 
Bryman (2015) understryker också vikten av att vara realistisk när det gäller mängden 

intervjuer som genomförs. Sju intervjuer genomfördes och det upplevdes som en hanterbar 

mängd för en som gör examensarbetet själv. Hade fler intervjuer genomförts hade det 

möjligtvis tagit allt för lång tid i relation till den tid som var avsatt för arbetet. Hade fler 

intervjuer genomförts hade dock resultatet troligtvis blivit mer generaliserbart.  

Bryman(2015) hävdar vidare att det i en kvalitativ intervju är relevant att vara flexibel och 

inte alltför strikt och vara öppen för eventuella komplikationer såsom krångel med 

ljudinspelningsapparat och liknande. Det är dessutom viktigt att vara flexibel i sina frågor och 

hur man ställer dem, på vilket sätt och i vilken ordning.  Intervjun löper annars risk att gå över 

till en mer strukturerad intervju vilket inte är passande för syftet för denna undersökning. 

Detta tog hänsyn till i denna undersökning genom att låta intervjupersonerna styra intervjuns 

riktning, vilket i sin tur ledde till att intervjun fick en karaktär av ett samtal. Detta bidrog 

troligtvis till att de intervjuade slappande av något under intervjuns gång när de insåg att det 

inte var frågor de kunde svara rätt eller fel på, utan att de var intervjuade av den anledning att 

de är pedagoger som har mer erfarenhet och kunskap än mig som studerande.  

 

Det kan också diskuteras huruvida det var positivt eller negativt att de intervjuade var 

individer som var kända sedan tidigare.  Det faktum att jag känner dem kan ha bidragit till att 

de kände sig mer avslappnade. Dock kan detta bidra till en ökad risk för partiskhet och en 

förutfattad mening om hur intervjusvaren kan tolkas. Detta har undvikits till största möjliga 

mån genom att försöka glömma bort att deltagarna var kända redan tidigare och ha en opartisk 

inställning till de svar som gavs vid intervjuerna. 

 

Andra val av metoder 

En pedagog påpekade efter första frågan var ställd att ”Ja, det har jag ju funderat på sen du 

hörde av dig”. Hon syftade då på samtalet som ägde rum innan intervjun skedde och på 

missivbrevet som innehöll information om vad undersökningen och intervjun skulle handla 

om. Frågan blir ju då om det faktum att de har tid att förbereda sig är bra eller dåligt. Å ena 

sidan har de tid på sig att fundera ut vältaliga utvecklade svar, men å andra sidan kanske 

svaren då inte blir representativa för hur det är i ”verkligheten”. Av denna anledning, och för 
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att få ett mer verklighetsbaserat resultat, kanske det hade varit fördelaktigt att ta till den metod 

som Bryman (2015) benämner som ”flermetodsforskning”, och då fördjupat undersökningen 

med hjälp av observationer vid sidan av intervjuerna.  

Didaktiska konsekvenser  

Det skulle vara intressant att se vilka konsekvenser det skulle få om de på de båda förskolorna 

utvecklar en läshörna, eller tillochmed ett läsrum. I detta rum skulle kanske pedagogerna 

tillsammans med barnen skapa målningar på väggarna med föremål från barnens 

favoritböcker för att stimulera ett samtal kring dessa karaktärer och böckernas händelser. I 

rummet skulle det även kunna finnas lampor, tyger, och kuddar, allt för att göra det ytterligare 

lockande och tilldragande. Pedagogerna bör dessutom utöka den tid de lägger på högläsning 

för barnen för att ge alla barn samma tillgång till böcker. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

kan dessutom pedagogerna överväga att läsa för större barngrupper istället för en eller två 

barn eftersom de då ger barnen utökad möjlighet att lära i grupp och lära av varandra. De barn 

som kommit längre i sin språkliga utveckling kan då fungera som en motiverande faktor för 

de barn som inte kommit lika långt.  

 

Det skulle också vara intressant att se hur barnens språkliga utveckling skulle påverkas om 

literacy blev ett mer vedertaget uttryck. Det skulle dessutom vara intressant att se vad som 

händer om pedagogerna utvecklar och medvetengör begreppet literacy. Samtliga pedagoger 

uttrycker en avsaknad av medvetet arbete med Literacy, såsom de gör med exempelvis 

matematik. Om de exempelvis skulle skapa en skrivhörna där barnen mer explicit får leka sig 

till skrivförmåga kanske saker kanske vara annorlunda. Genom en utökad medvetenhet och 

arbete runt literacy ger man dessutom de barn som inte får det från andra håll en chans att få 

ta del av det i förskolan istället. Det blir alltså i långa loppet en demokratisk fråga då 

förskolan kan bidra till att alla barn oavsett bakgrund ska få ta del av språkutveckling utifrån 

sin egen förmåga för att sedan kunna utvecklas till demokratiska medborgare.  
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 
 

 

Hej! 

Jag heter Stina Johansson, och jag läser sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet 

på Högskolan i Borås. Jag skriver just nu mitt examensarbete. Mitt valda ämne är ”Barn med 

svenska som andra språk”, och jag skulle gärna vilja göra intervjuer på er förskola. 

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka hur pedagoger tillämpar Literacy i arbetet 

med svenska som andra språk.   

 

Min valda metod innehåller kvalitativa intervjuer. Intervjuerna kommer fungera som ett semi-

strukturerat samtal där jag utgår från tre huvudfrågor och ställer sedan följdfrågor utifrån 

dessa. Jag kommer att spela in intervjuer om inte den pedagog som intervjuas misstycker. 

Intervjun kommer att ta mellan 15-30min. Pedagogerna och förskolan kommer självklart 

förbli anonym och inga namn kommer användas. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig via mail eller telefon. Ni kan dessutom kontakta 

kursansvarig. 

Mitt mail: xxxxxxxxxxxx 

Mitt Nummer:xxxxxxxx 

Kursansvariga: 

Marita Cronqvist   Marita.cronqvist@hb.se 

Richard Baldwin  Richard.baldwin@hb.se  

 

Tack På Förhand! 

Mvh Stina Johansson 
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BILAGA 2 

 

Frågeställningar  
 

Vet du som pedagog vad Literacy är för något? 

 

Hur tillämpar ni detta i arbetet med barn som har svenska som andra språk? 

 

Vad använder ni för metoder i arbetet med barn som har svenska som andra språk? 

 

Vad anser du viktigt att tänka på i arbetet med barn som har svenska som andra språk? 
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