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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en studie av vad pedagoger 1på två förskolor i olika kommuner i södra 

Sverige har för erfarenheter av sitt dagliga arbete med de flerspråkiga barnens 

språkutveckling, samt vilka metoder de använder sig utav i förskolans verksamhet. Det skrivs 

in allt fler barn med annat modersmål än svenska i förskolorna i Sverige idag. Pedagogerna i 

förskolan har till uppgift enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) att ge barn med 

ett annat modersmål än svenska möjligheter att utveckla både sitt modersmål och det svenska 

språket. Vi har valt att använda oss av den sociokulturella teorin till grund för vår studie 

eftersom människan lär sig språk i samspel med andra.   

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga 

barn i förskolan. 

Metod 

I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer som redskap i en kvalitativ metod. Tio 

pedagoger på två olika mångkulturella förskolor i södra Sverige intervjuades i grupp om tre 

till fyra pedagoger i varje grupp.  

Resultat 

Erfarenheter som framkom i studiens resultat är bland annat att pedagogerna använder sig av 

olika språkutvecklande material som TAKK, språkpåsar och digitala läromedel. Pedagogerna 

berättar vad för tankar de har kring hur arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling har 

förändrats genom åren. Studien visar att de båda mångkulturella förskolorna arbetar på 

likvärdiga sätt kring de flerspråkiga barnens språkutveckling, men har kommit olika långt i 

utvecklingen när det gäller metoder att använda sig av. Några av metoderna som båda 

förskolorna använder sig av är exempelvis att de arbetar med böcker som finns både på 

svenska och barnens modersmål, att benämna många gånger om och vara tydlig och tala 

korrekt svenska som pedagog på förskolan är en del av de arbetssätt som de använder sig 

utav.  Förskolan Sångfåglarna är till exempel i startgroparna i utvecklingen av metoden 

TAKK i sin verksamhet medan Skogsgläntan kommit en bra bit på vägen i sitt användande av 

TAKK i syfte att stärka de flerspråkiga barnens språkutveckling. 

  

                                                             

1 Alla som arbetar i barngrupperna på förkolorna, oavsett utbildning. 
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1. INLEDNING 
Många förskolor har idag barn med annat modersmål än svenska. Kultti (2012). Trots detta 

hamnar arbetet med flerspråkighet i periferin. Ämnet och syftet för denna studie motiveras 

med den kraftiga ökningen av flerspråkiga barn inskrivna i förskolans verksamheter samt vår 

upplevelse av en viss osäkerhet bland pedagogisk personal i förskolan. Förskolans uppdrag är 

i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) tydligt formulerat kring hur språket hänger 

ihop med lärandet precis som språket kopplas samman med identitetsutvecklingen. Pedagoger 

i förskolan uppmanas att uppmuntra barnets nyfikenhet och de barn med utländsk bakgrund 

som ges möjligheten att utveckla sitt modersmål får därmed också bättre möjlighet att kunna 

tillägna sig det svenska språket. (Lpfö 98, rev 2016) Dock upplever vi som verksamma 

pedagoger i förskolan att det saknas tillgång till modersmålspedagoger vilket i sin tur leder till 

att pedagoger ställs inför utmaningar såsom att finna strategier och metoder för att ha 

möjlighet att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. I en rapport från Skolverket (2011) 

visar att elever som har ett annat modersmål än svenska har större svårigheter att nå de 

nationella målen i jämförelse med elever som har svenska som modersmål. Skolverkets 

rapport (2011) visar även på att var fjärde elev som har utländsk bakgrund saknade behörighet 

till gymnasiet. Hänvisningar görs i rapporten till läroplanerna både för förskola och skola där 

det uttrycks att verksamheten och undervisningen ska utgå från intresset och erfarenheterna 

hos barnen. Viktiga faktorer för framgång i kunskapsutvecklingen är självkänslan och 

identiteten hos barnen. Pedagoger som anpassar verksamheten och undervisningen till barnens 

egna erfarenheter ger barnen sammanhang och förståelse i sin kunskapsinhämtning.  

Sverige är ett mångkulturellt land, Statistiska centralbyrån gjorde statistiska undersökningar 

2011 där det framkom att 18% av alla barn i åldern 1 till 5 år antingen är utrikesfödda eller 

födda i Sverige men med båda föräldrarna från ett annat land (Statistiska centralbyrån [SCB], 

2013). I denna grupp av barn var 85% inskrivna på en förskola framgår det av samma 

undersökning. Wedin (2011), anser att flerspråkiga barn i en grupp där majoriteten av barnen 

är svensktalande, utvecklar svenskan som sitt starkaste språk. Detta eftersom det svenska 

språket är majoriteten i barngruppen men utan att det svenska språket hos de flerspråkiga 

barnen nödvändigtvis blir särskilt bra, ett resultat av att många av barnen har utrikesfödda 

föräldrar vilket medför att det inte talas svenska i hemmet. Resultatet blir att förskolan är den 

plats där barnet får chansen att lära sig det svenska språket och den svenska kulturen, vilket 

alltså Wedin anser är för lite träning. Steget att lära sig det svenska språket är det viktigaste 

för att integreras i samhället. Många forskare menar även att barn mellan 18 och 36 månader 

är i sin mest intensiva period av sin språkutveckling, vilket betyder att förskolans erbjudna 

miljö blir avgörande för utvecklingen av det svenska språket för barnen som har annat 

modersmål än svenska Wedin (2011). Genom vår studie undersöks hur andra pedagoger 

arbetar med det som står skrivet i läroplanen och andra styrdokument om flerspråkighet i 

förskolan. Detta för att utöka pedagogers synsätt på hur man kan arbeta med olika metoder i 

förskolan och dessa pedagogers erfarenheter. Språket och den kulturella identiteten är två 

viktiga byggstenar i människans utveckling, intresset för att få nya verktyg till hur man 

främjar just språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är stort hos oss båda. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2016) tar upp på vilket sätt det kan underlätta i pedagogers yrkesroll 

för de flerspråkiga barnen så att de är delaktiga i sin egen språkliga utveckling. 
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2. SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga 

barn i förskolan. 

Frågeställningar 

● Vilka är pedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling? 

● Använder pedagogerna sig av specifika metoder för att stödja barnen i deras språkliga 

utveckling? Vilka metoder använder de sig av i så fall? 

3. BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi utifrån litteraturen att redogöra för hur verksamma pedagoger i 

förskolan har möjligheten att arbeta med barn som har svenska som andraspråk, samt 

situationer som samlingar, matsituationer och högläsning där detta kan tillämpas i. Hur barn 

tillägnar sig språk och på vilket sätt barn blir flerspråkiga. Därefter redogör vi för vad 

[TAKK2] innebär och hur detta kan användas i förskolan. Vi har valt att stödja studien på 

tidigare forskning samt förskolans styrdokument. 

3.1 Flerspråkighet i förskolan  

Personer som är flerspråkiga är enligt Svensson (2009) de som utan ansträngning kan använda 

sig av flera språk i olika sammanhang. Många forskare lägger tonvikten på modersmålet för 

flerspråkiga barns språkutveckling, lärande och identitet. Calderon (2008) anser att ett 

ordentligt utvecklat modersmål genererar större möjligheter och bättre förutsättningar för att 

lära sig ett språk till. Även Svensson (2009) understryker vikten av modersmålet för barnets 

identitet. Det håller samman minnen, upplevelser och känslor. Människan behöver 

modersmålet för att få kontakt med sitt inre jag. Modersmålet är viktigt för kommunikation i 

familjen och med släkten. Med modersmålet utvecklat blir barnet säkrare i sin egen identitet 

och tillhörighet. Modersmål är det språk människan som barn lär sig först samt använder sig 

av i hemmet (Svensson 2009). Andraspråk är enligt Sandvik & Spurkland (2015) det språk 

människan lär sig efter att ha lärt sig modersmålet, exempelvis de barn som använder arabiska 

i hemmet som modersmål och det svenska språket i förskolans verksamhet, då är det svenskan 

som blir barnets andraspråk. Skans (2011) understryker hur flerspråkighet tillsammans med 

kognitiv utveckling har varit intressant för forskare och de har kunnat påvisa positiva 

samband. Bråten belyser (1998) att Vygotskij menar att det finns en gemensam effekt mellan 

första- och andraspråksutveckling som medför en positiv kognitiv utveckling för barnet. När 

barnet behärskar många språk, har tanken tillgång till fler sociala verktyg. Flerspråkighet 

betyder större erfarenheter för ett barn och ger upphov till större möjlighet till kreativ 

aktivitet. Svensson (1998) påstår att flerspråkiga barn uppmärksammar mer än enspråkiga 

kommunikativa signaler och tolkar dem snabbt och därför gynnas flerspråkighet barnets 

allmänna språkutveckling. Calderon (2008) trycker på hur språkutveckling och 

identitetsutveckling går hand i hand. Barn som utvecklat sitt modersmål väl och har en stark 

självkänsla, utvecklar det nya språket när de får lyssna och diskutera. Barn som börjar sin 

andraspråksinlärning mellan tre till sju års ålder kan enligt Lindö (2009) behärska språket fullt 

ut i vuxen ålder. 

                                                             

2 Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
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3.1.1 Hur barn blir flerspråkiga 

Simultan och succesiv inlärning beskriver Svensson (1998) som två sätt för barn att bli 

flerspråkiga. Ett barn som lär sig flera språk samtidigt och som liknar det sätt enspråkiga barn 

tillägnar sig sitt språk kallas för simultan inlärningsförmåga, vanligt är att barnet under en 

period blandar språken men slutligen förstår de fonologiska och de sociologiska strategierna 

för att skilja språken åt. Fonetik är enligt Bruce (2016) då barnet lär sig om uppbyggnaden 

och funktionen hos det talade språket. Fonem är den minsta betydandeskiljande delen i ett 

språk vilket är brukligt att konkretisera med hjälp av små par, exempelvis boll-noll där orden 

skiljer sig åt i språkljud som har olika innebörder. Succesiv inlärningsförmåga kallar Arnberg 

(2004) och Kultti (2012) det sätt barn lär sig sitt andraspråk ungefär vid tre års ålder. 

Svensson (1998) menar att det i den succesiva inlärningsperioden kan förekomma en icke-

verbal period där barnet är tyst men trots det ändå förstår. Denna icke-verbala period menar 

Sandvik & Spurkland (2015) är viktig för pedagoger i förskolan att acceptera under denna 

period kan användandet av mimik och tecken bland barnen istället öka för att på så vis istället 

göra sig förstådd. Pedagogens uppgift blir då att försöka fånga dessa tillfällen när det för 

barnet är svårt att uttrycka sig verbalt att sätta ord på vad det är barnet menar. Ladberg (2003) 

redogör för två sätt att lära sig ett andraspråk, sitta och lyssna eller spontant ta kontakt och 

skapa relationer där språket används. Pedagogerna kan i situationer där barnet sitter och 

lyssnar använda sig av språkstimulerande metoder då de har barnets uppmärksamhet. Det 

finns dessutom tillfällen där barnet väljer att prata med dockor istället för pedagoger, vilket 

beror på osäkerhet hos barnet (Ladberg 2003). 

De barn som har föräldrar som behärskar två språk och använder sig utav dem när barnen hör 

beskriver Lindö (2009) besitter en stor drivkraft att lära sig dessa båda språk. Transfer är ett 

begrepp som Svensson (2009) redogör för och innebär i stora drag hur ett språk ofrivilligt och 

omedvetet kan påverka det andra talade språket vid en andraspråksinlärnings period. Det finns 

dock både en negativ och positiv transfer. Negativ transfer leder till nackdelar inom 

andraspråksinlärningen, Arnberg (2004) benämner negativ transfer som infarens. Barnets 

omgivning ger det ena språket företräde framför det andra enligt Arnberg (2004), vilket kan 

ge konsekvenser som långsammare språkutveckling än hos enspråkiga barn.  

3.1.2 Kodväxling 

Begreppet är viktigt i samband med andraspråksinlärning. Exempel på kodväxling är när 

individer använder sig av många olika språk under en och samma mening. ”jag vill ha en 

icecream” eller ”vill du leka with me” I båda påståenden växlar individen mellan svenska och 

engelska. Allt fler forskare väljer att ta upp begreppet kodväxling i sin forskning och 

benämner det som positivt för språkutvecklingen. Tidigare ansågs kodväxling som något 

negativt i individers språkutveckling redogör Gort & Francesca Sembiante (2015) för. Deras 

studie undersöker hur pedagoger och miljö stimulerar barns språkutveckling. Pedagogerna i 

deras studie använde sig av kodväxling och olika språkformer. Pedagogerna talade på 

engelska med varandra för att sedan översätta det till spanska. Syftet var att engagera och ge 

inflytande till barnen. Gort & Francesca Sembiante (2015) menar att tidig kodväxling bidrar 

till att barnen fick ett ökat ordförråd. När barn väljer att använda sig av kodväxling är det ett 

medvetet val. Barnet visar då på hög socialkompetens samt på goda språkkunskaper 

(Svensson 2012). 

3.2 Arbetssätt för pedagoger att använda med flerspråkiga barn i förskolan 

När det gäller språkstimulans för barn som har svenska som andraspråk kan pedagogerna i 

förskolan använda sig av olika arbetssätt. Några exempel kan vara högläsning, måltider, leken 

men även då pedagoger använder sig av TAKK. Nedan tar vi upp dessa kategorier samt sätter 

dessa i relation till tidigare forskning. 
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Ett viktigt inflytande i barns språkutveckling har förskolan, därför ska pedagogerna enligt 

Svensson (2012) erbjuda barnen en språkutvecklande miljö samt ha ett medvetet arbetssätt 

med språkutveckling utifrån målen i läroplanen. Det är av stor vikt för barn i förskolans 

verksamhet att få höra och prata både sitt modersmål och det svenska språket i olika 

situationer och i stimulerande språkmiljöer. Tvåspråkigt3 lärande ger barnen möjligheten att 

öka sitt ordförråd i alla sina språk (Schwarts 2013). Arnqvist (1993) hävdar att språket 

utvecklas främst i förskoleåldern som är en kritisk period i livet.  Kritisk kallas perioden på 

grund av att forskare hittat en lateralisering av hjärnan där olika funktioner och centra i 

hjärnan utvecklas. Ju yngre man är desto mer använder man båda sina hjärnhalvor. Det är 

därför småbarn oftast har lättare att lära sig språk, och när de blir äldre utvecklas ena halvan 

till att bli mer dominant än den andra. Denna uppdelning kallas lateralisering. Skulle barn inte 

få möjlighet att utveckla någon form av språk i de tidigare åren blir det svårt för individen 

med en senare språkstart att lära ett första språk på grund av att hjärnan redan haft sin största 

utveckling i livet. 

Pedagogerna på förskolan bör vara noga med att använda en så korrekt svenska som möjligt 

menar Wedin (2010) med relevanta begrepp för att barnen ska få möjlighet att lära sig rätt 

från början. Upprepningar är dessutom en viktig del vid språkinlärning då det enligt Lindgren 

& Modin (2011) sker en inlärningsprocess när barnen får möjlighet att höra samma ord och 

formulering många gånger och får då även chansen att lättare känna igen dessa begrepp.  

Barn som är i ålder för att gå på förskolan tillägnar sig kunskap och uppfattar vad 

omgivningen tycker är meningsfulla samtal i vardagen. Barnen lär sig i denna tid i livet ord 

och begrepp och lär sig uttrycka och berätta om sin vardag. Barnen bör erbjudas lugna 

lekstunder där de inte blir avbrutna menar Ladberg (2003) där de även får möjlighet att 

använda sig av stimulerande material för språket. Ansvaret att materialet är språkstimulerande 

och tillgängligt för barnen ligger på pedagogerna. 

3.2.1 Högläsning 

Högläsning i förskolan spelar en stor roll för flerspråkiga barn menar Wedin (2011) 

Högläsningen är en del i barnens språkstimulering som pedagogerna genomför i både små och 

stora barngrupper. Samtal under högläsningen kan bidra till ökad förståelse för innehållet men 

även samtalen som sker före och efter högläsningen. Samtalet om boken är till barnens fördel 

då de utmanas i att uttrycka sig med nya ord anser Wedin (2011) Högläsningen behöver 

nödvändigtvis inte ske i en planerad samling utan tillfälle kan lika bra uppstå i en fruktstund 

eller under vilan menar Lindgren & Modin (2011) Dock tycker sig Svensson (2012) se hur 

kommunikationen mellan pedagogen och barnen ofta är svag. Högläsningen som sker under 

vilan eller före maten i syfte att lugna barngruppen innebär ofta att pedagogerna undviker 

frågor på innehållet i boken. Pedagogernas ansvar är att utmana även de flerspråkiga barnen 

och att uttrycka sina tankar i ord som de barns som har svenska som sitt modersmål. Om det 

finns möjlighet är det en fördel att läsa böcker både på barnets modersmål och svenska, till 

exempel om det finns tillgång till flerspråkiga pedagoger på förskolan. Böcker med bilder i 

menar Wedin (2011) är material som stimulerar språket samt ett bra hjälpmedel för att få en 

djupare förståelse för innehållet. Språkpåsar är ett annat material som Lundgren (2008) 

beskriver används i många förskolor som språkstimulans till flerspråkiga barn.  

  

                                                             

3 När barn lär två språk samtidigt. 
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Innehållet i påsarna kan vara böcker på både barnens modersmål och på det svenska språket, 

böckerna är då samma på samtliga språk.  

Under högläsningen bör pedagogen och barnen enligt Kultti (2014) sitta nära varandra, 

bilderna pedagogen visar ur böckerna är betydelsefulla för att bilda ett sammanhang och för 

en förståelse i samtalen kring bilderna för de deltagande barnen. Högläsningen menar 

Arnqvist (1993) kan ha kopplingar med den inlärning som senare sker i grundskolan. I läsning 

finns delkomponenter som är aktiva under läsningen, dessa delkomponenter har även likheter 

i talet och skiften. Därför görs en direkt koppling mellan den verbala språkliga stimulansen 

som ges i förskolan och läsaktiviteterna bland skolbarnen.  

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. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål (Lpfö 98, rev. 2016). 

Högläsning i hemmen har enligt Svensson (2009) minskat kraftigt vilket betyder att 

högläsningen i förskolan är extra viktigt. I förskolan får de barn som saknar böcker eller 

högläsning hemma en chans att med pedagoger och kompisar diskutera innehållet i texterna. 

När barn får ta del av högläsning lär de sig texters funktion och dess uppbyggnad, tecken på 

detta är att de låtsas läser böckerna de bläddrar i (Svensson, 2009).  

3.2.2 Måltider 

Kultti (2013) redogör för en undersökning där hon påvisat hur måltiderna används av 

pedagoger i förskolor som språkstimulering till flerspråkiga barn. Under måltiderna benämner 

pedagogerna objekt, uttalar orden tydligt samt låter de deltagande barnen upprepa orden 

pedagogerna använt. (Kultti 2013). Instruktionerna som getts av pedagogerna bekräftas när de 

utförts genom miner och gester och glada röster. Barnen ges möjligheten att samtala om saker 

under måltiderna vilket bidrar till ökad användning av språket. Det är enligt Ehrlin (2012) och 

Hagtvet (2004) viktigt med aktiva samtal pedagoger och barn emellan i den språkliga 

vardagen då detta ger resultat i en positiv språklig utveckling. Måltiderna på förskolan är ett 

ypperligt tillfälle att använda för språkstimulans för flerspråkiga barn. I Kulttis undersökning i 

förskolan återfanns under måltiderna en god kvalitet på språkligstimulering då pedagogerna 

gav barnen möjlighet till att handla självständigt, interagera och samtala med andra. Dålig 

kvalitet på språkligstimulering menar Kultti är en miljö som är strikt eller kaotisk och endast 

lite eller inga möjlighet till att agera självständigt (Kultti 2014). 

3.2.3 Sambandet mellan lek och språkutveckling 

I barns lek utforskas omvärlden, där undersöks och bearbetas också erfarenheter och intryck 

samtidigt sker kommunikation tillsammans med andra barn. Barnen utvecklas i leken då lek 

och utveckling anses höra ihop. Den språkliga input pedagoger i förskolan ger barnen i 

samlingar etc. används och prövas av barnen i sin lek i samspel med andra barn. Därför 

behöver barnen i förskola få mycket ostört utrymme för lek varje dag. Knutsdotter Olofsson 

(2009) menar att det är få andra aktiviteter i förskolan som tränar språket så som leken. 

Författaren menar att barn med andra modersmål lär sig det nya språket lekande lätt i leken.  

Pedagoger i förskolan behöver även vara beredda på att delta i leken tillsammans med barnen, 

för att kunna se till att det finns spännande miljöer och material att använda sig av i leken. 

(Bruce 2010) Samtalen måste balanseras mellan pedagoger och en liten grupp av barn för att 

alla ska kunna delta i samtalen.  
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De barn som behöver kommunikationen anpassad med hjälp av förtydliganden, långsammare 

taltempo eller bildstöd ska mötas på samma villkor som de barnen med ett bättre utvecklat 

språk. Dessa barn behöver också utmanas för att utvecklas vidare och det kan ibland bli svårt för 

pedagogerna att tillgodose alla barns behov.  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. (Lpfö 98, rev 2016). 

Trivselregler förskolor tenderar att ha innefattar att man bör lyssna när kompisen säger nej, 

stopp eller sluta samt att respektera andras åsikter skriver Öhman (2003). För att klara av detta 

krävs det att barnen kan uttrycka sina tankar verbalt i det språk andra förstår samt att förstå 

andras verbala formuleringar. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin 

kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål 

(Lpfö 98, rev 2016). 

Öhman (2003) påpekar att genom att samspela med barnen kan pedagoger visa att det är okej 

att tänka olika, ingens tankar är fel då det inte finns rätt eller fel i att uttrycka tankar i talspråk. 

Det viktiga för pedagoger är att vara behjälpliga i formuleringen av tankarna så att andra har 

en god chans att förstå. De barn som har förmågan att sätta ord på sina tankar har på så sätt 

möjlighet att tydliggöra sina innersta tankar och känslor, kompisarna har i sin tur då 

möjligheten att ta hänsyn till dessa. Barn behöver oupphörlig språklig stimulans för att på ett 

levande sätt kunna sätt ord på sina ideér då språk är så mycket mer än just ord. Kroppsspråket 

kräver också stimulans och utveckling för att kunna ge uttryck för känslor och att visa detta 

för vår omgivning. Barn som har problem med sitt språk riskerar även att ha problem med att 

leka med andra barn. Om det finns en svårighet i att uttrycka sina känslor är det lätt hänt att 

individen känner sig missförstådd. Risken är då stor att i stället för att använda ord för att 

beskriva sina känslor använder barnet våld vilket i sin tur tenderar att skapa problem i den 

sociala utvecklingen. För att barn ska lära sig lyssna på andra och att vänta på sin tur är det för 

pedagoger viktigt att uppmuntra diskussioner och samtal mellan barnen i förskolan. Detta för 

att synliggöra för barnen att det finns andra som har åsikter och erfarenheter. När man lärt sig 

att respektera andras åsikter är det lättare att förstå varandras olikheter. Språket är även viktigt 

för skapa leken samt att upprätthålla den, Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2000) beskriver hur barn gör för att fördela rollerna i leken. De pekar på hur 

kommunikationen och argumentationen är en förutsättning för lekens uppkomst. Under 

uppkomsten får barnen argumentera men samtidigt lyssna och visa hänsyn för andras idéer. 

3.3.TAKK 

Tecken som stöd till talet är den tidigare benämningen på begreppet och innebär att när man 

använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation förstärker man de 

viktigaste orden i en mening genom att teckna dem med händerna. De tecken som används är 

lånade från de dövas teckenspråk. I förskolan talas det om språk i första hand som tal eller 

skriftspråk, dock brukar begreppet även innefatta teckenspråk, TAKK och kroppsspråk. 

Lindgren och Modin (2012) menar att barn redan från födseln är förprogrammerade för att 

lära. Calderon (2008) skriver i sin tur att barnet utvecklar känslan för språklig rytm och gör 

skillnad på långa och kort ljud genom de språkljud barnet hör från modern redan så tidigt som 

i livmodern, alltså innan födseln.  
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En del barn som har svårt i språk- och kommunikationsutvecklingen behöver ytterligare 

förstärkning än det talade ordet för att förstå sin omvärld och kunna uttrycka sig, för att 

barnens kommunikation skall kunna bli möjlig finns då ett Alternativt Kompletterande 

Kommunikationssätt (AKK4). Det mest använda AKK- sättet kallas Tecken som Alternativ 

Kompletterande Kommunikation (TAKK) Detta är enligt Heister (2010) en metod som 

tillsammans med det talade språket ses som en metod för att underlätta kommunikationen utifrån 

individens behov, alltså inte samma sak som teckenspråk. TAKK används alltid tillsammans med talat 

språk och används för ökad förståelse samt som uttryckssätt. Heister (2010) menar även att TAKK 

som stöd till det talade språket innebär understrykningar som pekar ut de mest väsentliga orden i det 

som sägs just för att stödja barn på det viktiga i det pedagogen som tecknar säger. Heister (2010) 

berättar om i litteraturen att många förskolor använder sig av TAKK som en genväg till det svenska 

språket för flerspråkiga barn. 

4. TEORETISK RAM 
Vi har valt det sociokulturella perspektivet för vår studie, tonvikten inom detta perspektiv 

ligger på människans lärande, på vilka sätt vi lär oss samt att det är naturliga att tänka 

tillsammans. Detta innebär att pedagoger i förskolan behöver använda sig av specifika 

metoder utifrån sina erfarnheter i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling, vilket även 

är studiens syfte att undersöka. När vi människor lär oss ett nytt språk finns det olika sätt att ta 

till sig det, men grunden inom det sociokulturella perspektivet är att vi lär och handlar utifrån 

olika kulturella sammanhang tillsammans med andra individer runt omkring oss.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

1896 föddes Lev Vygotskij, en ryss som forskade inom utvecklingspsykologi där han 

utvecklade ett synsätt där processen att tillägna sig kunskap ses som mediering. Han 

kritiserade Jean Piagets syn på människans språkinlärning som utgick från att språkets 

inlärning ar individuell. Vygotskij ansåg motsatsen, språket lär sig människan tillsammans 

med andra individer. Utifrån detta synsätt utvecklade Vygotskij (2012) sedan den 

sociokulturella teorin. Säljö (2005) redogör för hur det både är naturligt att tänka ensam och 

tillsammans med andra i ett sociokulturellt perspektiv. Han menar även att det inte enbart 

handlar om vad eller hur mycket människan lär sig utan även på vilka sätt och hur detta 

förändras i de olika kulturer människor lever i (Säljö, 2005). Vygotskij och Piaget har dock 

vissa likheter i sina teorier, gemensamma drag är att båda förutsätter att barn aktivt utforskar 

sin omvärld och då har ett aktivt samspel med sin omgivning. Dessutom visar både Piaget och 

Vygotskij att det är människans yttre handlingar som sedan övergår till att bli inre. Båda sätter 

även in språket i ett större sammanhang, kognition och kommunikation blir i detta 

sammanhang väsentliga tillägg. De menar båda att språket varken uppstår eller utvecklas ur 

ett tomrum (Arnqvist, 1993). Språket är ett hjälpmedel för människans sociala samvaro enligt 

Vygotskij (2001). Det är ett hjälpmedel för att göra oss förstådda och förstå andra människor. 

Säljö (2005) samt Lindgren & Modin (2011) hävdar att fokus inom den sociokulturella teorin 

är kommunikation och språk. Delaktig blir individen genom att kommunicera och interagera i 

leken. 

  

                                                             

4 Alternativ och. Kompletterande Kommunikation 
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4.2 Centrala begrepp 

Mediering, redskap och den proximala utvecklingszonen är de centrala begrepp vi förklarar 

nedan. 

4.2.1 Mediering 

Mediering är namnet på relationen som samman länkar människor med hjälp av redskap i 

olika aktiviteter. Världen vi människor lever i medieras av de redskap som ingår i den 

verksamhet vi befinner oss i. Vi kan därmed inte helt själva bestämma oss för en tolkning av 

verkligheten utan tar hjälp av vår omvärld att tolka för oss i gemensamma verksamheter. Vi 

människor föds in i en kultur och övertar vår omgivnings förståelse genom att använda oss 

utav samma medierande redskap, vilket leder till uppfattningar på ett visst sätt (Säljö 2005). 

4.2.2 Redskap 

Enligt Säljö (2005) är redskap när det kommer till att förstå mänskligt lärande ett 

nyckelbegrepp. För att mänsklig kunskap ska gå att förstå måste utvecklandet och 

användandet av de sociokulturella redskapen analyseras. Redskapen kan antingen vara 

intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter). Det viktigaste redskapet är enligt Säljö 

(2005) språket, människan har skapat ett språk för att kunna kommunicera med andra 

individer samt för att organisera sig. Redskapen använder människan för att försöka agera och 

förstå omvärlden (Säljö, 2005). 

4.2.3 Den proximala utvecklingszonen 

Begreppet den proximala utvecklingszonen är enligt Sandvik & Spurkland (2011) viktig inom 

det sociokulturella perspektivet för lärande. Vygotskij grundade begreppet då ett av hans 

intresse var att undersöka vad individer kunde när de fick hjälp av andra med mer kompetens. 

Vygotskij menar att den proximala utvecklingszonen innebär en period i lärandet, då barnet 

lämnar sin aktuella utvecklingsnivå för att komma vidare till nästa nivås- problem med hjälp 

av andra individer med mer erfarenhet, vuxna eller barn. När barnet sedan ensam klarar detta 

är nästa utvecklingsnivå uppnådd (Sandvik & Spurkland 2015). Lindgren & Modin (2011) 

understryker att Vygotskij menade att allt lärande hos individen sker utifrån den egna 

utvecklingsnivån.  

5. METOD 
I detta avsnitt redogörs för den kvalitativa metoden som vi använt för denna studie, med 

intervju i grupp som redskap. Beskrivning av genomförandet av studien samt de 

forskningsetiska principer som har tagits hänsyn till återfinns i detta avsnitt även urval och 

hur materialet har analyserats. 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, och syftet med studien är att läsaren får ta del 

av pedagogers erfarenhet av hur arbetet med flerspråkia barn är i förskolan. Fokus vid en 

kvalitativ metod ligger enligt Bryman (2011) på studiens deltagares perspektiv, den insamlade 

datan består av ord. Han menar att kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod i att den 

sistnämnda istället är inriktad på att få datan insamlad med hjälp av siffror. Det finns sex steg 

vid genomförandet av en kvalitativstudie som enligt Bryman (2011) är viktiga att tänka på. 

Generella forskningsfrågor är steg ett, här skrev vi ner ett antal frågor som i sitt slutskede 

resulterade i totalt tretton frågor. Steg två innebär att forskaren bör tänka på valet av 

undersökningspersoner och platsen för insamlingen av data. Detta stämmer överens med våra 

egna tankar och beslut som tillämpades till studien. Vi ansåg att förskolorna där studien 

genomfördes borde vara en mångkulturell verksamhet samt att pedagogerna som vi önskade 

skulle delta skulle ha ett visst mått av erfarenhet.   
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Fokus i både steg två och tre ligger på att samla in relevant data och att tolka den insamlade 

data. När vi samlat in datan med att genomföra intervjuerna analyserade vi vad pedagogerna 

sagt. Femte steget inriktar sig på att specificera frågeställningarna, samt ytterligare 

datainsamling. Detta gjorde vi otaliga gånger för att närma oss det vi verkligen ville med vår 

studie.  

Sjätte steget är det sista och här formuleras forskningsrapporten. Läsarna bör kunna se denne 

som trovärdig. Många pauser och många diskussioner har detta steg medfört för oss som 

genomfört denna studie. 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Intervju är den metod som anses vanligast inom kvalitativa studier (Bryman 2011). 

Användandet lämpar sig bäst när man vill åt en persons vetande eller tyckande. Vi vill åt 

pedagogers erfarenheter och anses att det faller under personers vetande. Valet blev 

genomförandet av 3 gruppintervjuer, 2 av dessa som genomfördes på ena förskolan med två 

olika avdelningar där 3 pedagoger deltog vid första tillfället och 4 pedagoger vid det andra. 

Den tredje intervjun genomfördes på en annan förskola och där deltog 3 pedagoger. Att låta 

intervjuer och dess frågor gå i olika riktningar samt att låta de som intervjuas styra över 

samtalets gång anses vara bra. Det finns enligt Bryman (2011) två olika slags intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren endast använder sig av en fråga som utgör 

utgångspunkten för hela intervjun. De frågor som sedan ställs utifrån utgångsfrågan kallas 

följdfrågor. Intervjumetoden vi valde för vår studie kallar Bryman (2011) en semistrukturerad 

intervju. Vi bestämde oss även för att båda skulle delta vid samtliga intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar har ett förutbestämt antal frågor 

men beroende på hur den som blir intervjuad svarar kan forskaren välja att ställa frågor som 

inte är förutbestämda. Denna frihet gör att metoden klassas flexibel. Metoden är dessutom 

användbar om man intresserar sig för hur ett visst fenomen uppfattas. Vårt syfte var att 

undersöka vilka pedagogers erfarenheter är av flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

Den semistrukturerade intervjun gav intervjupersonerna möjlighet att ganska fritt beskriva 

sina tankar. För att ha möjlighet att gå tillbaka i ursprungsmaterialet spelades samtliga 

intervjuer in via lärplatta eftersom vi hade löpt stor risk att inte kunna fokusera på svaren som 

gavs. Anteckningarna hade då skrivits för hand samtidigt och då hade inte ögonkontakt med 

intervjuade personerna kunnat upprätthållas. Bryman (2011) anser att inspelningar i intervju 

som metod underlättar analysarbetet då de kan användas som ett förlängt minne att återvända 

till och igen få möjligheten till att lyssna till orden som sagts i originalform. Dessutom menar 

Bryman (2011) att forskaren genom inspelningarna kan bevisa att ingen intervju blivit 

påverkad av egna personliga åsikter eller värderingar. I början av intervjuerna bör frågorna 

vara inriktade på det som ska undersökas, detta för att fånga respondenternas intresse redan 

från början. Vi gjorde valet att ställa vår allra viktigaste fråga  först (Bilaga 2) eftersom 

Bryman (2011) hävdar att det är så forskare bör göra. 

5.3 Urval 

Vi bestämde tidigt vårt undersökningsområde, därefter hörde vi oss för med pedagoger vi 

kände samt sökte information på internet om var mångkulturella förskolor fanns i södra 

Sverige. Vi valde att genomföra vår undersökning i två olika kommuner, förskolorna valdes 

med omsorg utifrån var de  låg i förhållande till var vi bor.  Båda förskolorna blev kontaktade 

i förväg, vi valde dock att inte besöka förskolorna innan undersökningen startade. För studien 

valdes mångkulturella förskolor medvetet då sannolikheten skulle vara störst att flera barn 

med annat modersmål än svenska finns inskrivna och där av om pedagogerna bör ha större 

erfarenhet och kunskap i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.  
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Vi gjorde alltså vårt urval i enlighet med det Kihlström (2007) skriver om att när forskaren 

använder sig av en kvalitativ metod bör urvalsgruppen väljas utefter erfarenheter kring valt 

ämne. Samtliga intervjuer har genomförts av oss båda som genomfört studien, totalt tio 

personer deltog. Detta baserat på Bryman (2011) som menar att i en kvalitativ studie bör 

antalet intervjuade personer begränsas till få deltagare på ett antal mellan sex till tio personer.  

Vi har utgått från konfidentialitetskravet och namngett bägge förskolorna med fiktiva namn 

samt de deltagande pedagogerna. Att namnge personer och platser menar vi ger dig som 

läsare en tydligare bild av resultatet som framkommit i vår studie. Förskolorna heter i vår 

studie Sångfåglarna och Skogsgläntan. På förskolan Sångfåglarna intervjuades två grupper 

och de heter enligt vår studie Saga, Mia och Petra. Samt Monika, Ann, Lisa och Sara. Agneta, 

Karin och Fia har vi valt att kalla de som arbetar på förskolan med det fiktiva namnet 

Skogsgläntan. Vi har valt att dela in intervjusvaren i underkategorier till två huvudkategorier 

som är våra frågeställningar i studien. 1. Pedagogers erfarenheter av arbete med flerspråkiga 

barns språkutveckling, 2. Metoder pedagoger använder som stöd för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Resultatet är indelade i sju underkategorier, förändringar av förhållningssätt 

till flerspråkighet, förstärkning av det verbala språket med hjälp av alternativ och utformning 

av miljön som främjar den språkliga utvecklingen. Samt hinder för verksamhetens 

flerspråkiga utveckling och hur dessa går att åtgärda, verbal kommunikation, samarbete med 

vårdnadshavare som ett sätt att stärka flerspråkiga barns språkutveckling och leken som ett 

verktyg för barns språkliga utveckling. 

5.4 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet  och validitet är två viktiga begrepp när man genomför en studie. Validiteten av en 

studie bestäms av vad det är vi undersöker och om detta är relevant för frågeställningarna. Det 

handlar om relevansen av den insamlade datan för frågeställningarna vi har valt. En hög 

validitet innebär att det som var tanken att undersökas verkligen blivit undersökt. Det är även 

viktigt att skriva med tydlighet i studien för att alla ska kunna tyda resultaten som 

framkommit. Detta är enligt Kihlström (2007) ytterligare ett sätt att se till så att giltligheten i 

studien är god. I denna studie används en kvalitativ metod som ger möjlighet till att göra 

ändringar i efterhand om vi upptäcker att det finns information som saknas eller information 

som är onödig i studien till exempel. Reliabiliteten visar på tillförlitlighet, på hur noggranna 

vi har varit under studiens förlopp. Genom att spela in intervjuerna via lärplattor ökade vi 

tillförlitligheten i studien, då vi kunde gå tillbaka och lyssna fler gånger på intervjuerna. Även 

att vara två stycken vid intervjutillfällena stärker tillförlitligheten i studien enligt Kihlström 

(2017) då en kan fokusera på intervjun och den andra anteckna andra faktorer som 

kroppsspråk med mera. 

5.5 Genomförande 

Det första vi gjorde var att tillsammans formulera intervjufrågor (se bilaga 2) när vi kände att 

samtliga var relevanta för vårt undersökningsområde påbörjade vi ett missivbrev (se bilaga 1) 

till pedagogerna som vi tänkte skulle delta i vår studie. Slutligen skickade vi in 

intervjufrågorna samt missivbrevet till vår handledare. I samråd ändrade vi på några av 

frågorna innan vi kunde genomföra undersökningen. Innan intervjuerna startade valde att vi 

att intervjua varandra dels för att minnas hur en intervju bör genomföras samt för att 

säkerställa att frågorna var tillräckligt tydliga och för att se på ett ungefär, hur lång tid 

intervjuerna kunde ta. 

Därefter tog vi kontakt med två mångkulturella förskolor i södra Sverige, vi presenterade vårt 

examensarbete och lämnade ut missivbrevet. Vid intervjutillfällena presenterade vi kort vårt 

syfte med studie. Därefter ställde vi frågan till pedagogerna att vi gärna ville spela in 

intervjuerna, samtliga deltagare gav sitt samtycke till ljudupptagningen.  
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Vi var noga med att informera att ljudupptagningen endast skulle komma att användas i vår 

studie och att vi raderar dem vid studiens avslut. Bryman (2011) rekommenderar inspelningar 

vid intervjuer istället för anteckningar då det medför mindre risk att svar uteblir på grund av 

att man inte hinner anteckna allt som sägs i intervjun samt att inspelningar underlättar för oss 

som genomför intervjuerna att vara närvarande och fokuserad. Samtliga intervjuer 

genomfördes i grupp om tre till fyra pedagoger och vi befann oss i personalrum på respektive 

förskola. Vi använde oss av två lärplattor för att undvika teknikproblem. Detta uppstod ju 

oturligt nog ändå vilket vi löste med att tillföra en mobiltelefon.  

Intervjuerna påverkades inte nämnbart och vi behövde heller inte pausa i intervjuerna utan det 

flöt på bra tack vare att vi båda två var närvarande. Samtliga gruppintervjuer pågick mellan 

30-40 minuter.När vi genomfört alla intervjuer var tanken att vi skulle transkribera någon 

intervju var men till sist bestämde vi att endast en av oss skulle genomföra detta, eftersom när 

man väl kom in i transkiberingen var det enkelt att bara fortsätta. Vi upplever inte att det är till 

studiens nackdel att det endast blev en av oss som transkriberade eftersom vi båda deltog i 

både intervjuerna och sammanställningen efter transkriberingen. Alltså har vi båda kännedom 

om hela materialet även om endast en av oss i transkriberingen reducerat bort ljud som 

hostande, snörvlande eller skratt. 

5.6 Forskningsetiska grundregler 

I vårt arbete tog vi hänsyn till de fyra etiska principerna, enligt (God forskningssed, 

Vetenskapsrådet 2016). Dessa principer underlättade både för oss och de deltagande i vårt 

arbete ifall det skulle uppstå några oklarheter eller problem kring det etiska i arbetet. De är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna i en 

undersökning om vad syftet med undersökningen är (God forskningssed, Vetenskapsrådet 

2016). Innan vi påbörjade vår undersökning tog vi kontakt med de två förskolorna där vi 

senare genomförde våra intervjuer. Vi presenterade oss själva, berättade att vi studerar till 

förskollärare och att vi skriver ett examensarbete kring flerspråkiga barns 

modersmålsutveckling. Vi delade ut ett missivbrev där all information stod mer detaljerat. 

Pedagogerna fick sedan fundera kring om de ville delta eller ej i vår undersökning. 

Samtyckeskravet innebär enligt (God forskningssed, Vetenskapsrådet 2016) att alla deltagare i 

en undersökning har rätt till att bestämma över sin medverkan. Vår undersökning bygger på 

att förskollärarna har rätt till att välja om de ville delta i undersökningen eller ej. Innan 

intervjuerna förklarades syftet med undersökningen och varför intervjuer valdes som metod 

för just den här undersökningen. Förskollärarna fick sedan välja om de ville delta i vår 

undersökning eller inte. Förskollärarna hade även rätt till att avbryta sitt deltagande. Vi 

frågade förskollärarna om de godkänner att vi spelar in intervjun. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter om deltagande personer i en undersökning ska skyddas så att ingen 

obehörig kan ta del av dem (God forskningssed, Vetenskapsrådet 2016). Personerna som 

deltog i undersökningen och förskolorna som de arbetar på har fiktiva namn i det här arbetet. 

Detta för att skydda alla uppgifter om de deltagande pedagogerna och förskolorna. 

Intervjuinspelningarna har enbart använts för vårt arbete och har skyddats för att inte någon 

annan ska kunna komma åt materialet. Efter att intervjuerna transkriberades raderades 

inspelningarna, detta gjordes för att försäkra oss om att ingen kommer att kunna ta del av 

detta. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data enbart får användas för undersökningen 

(God forskningssed, Vetenskapsrådet 2016). Den information som samlades in i vår 

undersökning användes enbart av oss för vårt arbete. Ingen obehörig kommer att få ta del av 

vår information. 
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5.7 Analys 

För vår analys har vi valt att använda Arhnes analysmodell. Deras arbetssätt beskrivs 

kortfattat här nedan. 

5.7.1 Sortera  

Kvalitativt material är ofta rikt och en aning kaosartat. Alltså behöver forskaren redan i 

materialinsamlingen säkerställa att det går att få en överblick i materialet. Det är inte mängden 

som är viktig utan innehållet. Materialet bör kodas in i olika sammanfattningar för att i nästa 

steg enkelt kunna gå tillbaka i ursprungsmaterialet. (Arhne, 2011). 

5.7.2 Reducera 

Här väljs det material som inte är relevant till studien bort, allt kan dessutom inte visas upp i 

ett resultat. Ett urval måste göras av forskarna. Syftet med att reducera är att ge läsaren en så 

god representation som möjligt av materialet. (Arhne, 2011). 

5.7.3 Argumentera 

Det slutgiltiga i en studie innebär för forskaren som genomfört studien att argumentera för sitt 

resultat. Forskaren skapar därmed en självständighet till tidigare studier och teorier som redan 

finns inom ämnet vilka man valt att referera till. Forskaren bör ha en ambition att bidra till 

ämnets område och skall även argumentera med hjälp av det insamlade materialet. 

Argumentationen skall vara akademiskt och utifrån empiri. Att akademiskt argumentera 

utifrån empiri förklaras enligt Arhne (2011) att uttala sig i allmänna och formella termer. 

Forskaren försöker formulera det man funnit med hjälp av teoretiska begrepp. (Arhne, 2011). 

5.8 Analys av insamlat material 

Första steget efter våra genomförda intervjuer var transkriberingen. Detta gjordes i direkt 

anslutning till intervjuerna i enlighet med Arhne (2011) som menar att intrycken från 

intervjun annars inte längre är färska. Kategorier och återkommande begrepp är det som 

eftersöks i det transkriberade materialet och enligt Bryman (2011) kallas det kodning när 

forskaren ställer frågor till sig själv, exempel på frågor är: vad handlar detta om? och vilka 

kategorier hör dessa svar till? Kodning är ett verktyg som Bryman (2011) menar är 

utgångspunkten för de allra flesta forskare som väljer en kvalitativ metod, så även för oss. 

Kodning är en process där forskaren ämnar förstå sitt insamlade material och strävar efter att 

komma till insikt vad det handlar om. Dessutom beskriver Bryman att som forskare bör det 

insamlade materialet kunna kopplas till litteraturen som använts i studiens bakgrund. Vid 

kodningen indelas det insamlade materialet i olika delar vilka sedan benämns. Begrepp som 

forskaren ser som relevanta i studien stryks under i materialet, därefter jämförs de olika 

begreppen för att se om det finns något sammanhang (Bryman, 2011). Vi har valt att 

strukturera analysen utifrån våra frågeställningar och utifrån dessa fann vi sedan olika 

kategorier. 1.  

Pedagogers erfarenheter av arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, 2. Metoder 

pedagoger använder som stöd för flerspråkiga barns språkutveckling. Detta sätt att finna 

kategorier är det Bryman kallar kodning. Under dessa två huvudrubriker fann vi under 

kodningen dessutom flera underkategorier för att det skulle bli tydligt både för läsaren samt 

för oss som forskare av den färdiga studien. 1.1 Förändringar av förhållningssätt till 

flerspråkighet, 2.1 Förstärkning av det verbala språket med hjälp av alternativ 

kommunikation. 2.2 Utformning av miljön som främjar den språkliga utvecklingen. 2.2 

Hinder för verksamhetens flerspråkiga utveckling och hur dessa går att åtgärda, 2.3 Verbal 

kommunikation som främjar flerspråkiga barns språkutveckling, 2.4 Samarbete med 

vårdnadshavare som ett sätt att stärka flerspråkiga barns språkutveckling, 2.5 Leken som ett 

verktyg för barns språkliga utveckling. 
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När vi kommit förbi oorganisationen i det inspelade materialet genom att reducera allt 

ointressant, det material vi forskare inte anser stimulerar vårt analytiska engagemang. Det 

finns inte utrymme i studien för användning av allt insamlat material, som forskare måste 

fokus hittas och resten tas bort enligt Ahrnes analysmodell. 

6. RESULTAT 
Huvudkategorierna i avsnittet nedan sammanfattar vårt insamlade datamaterial och utgår från 

studiens frågeställningar. Underkategorierna har sedan skapats genom att intervjusvaren 

analyserats, kategoriserats och kodats. Deltagande pedagoger presenteras med fiktiva namn 

och de två olika förskolorna har även de fått fiktiva namn.  

6.1 Pedagogers erfarenheter av arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. 

6.1.1 Förändringar av förhållningssätt till flerspråkighet 

Monika beskriver hur hon som pedagog anser att hon fått en helt annan syn på arbetet med 

språkutvecklingen med flerspråkiga barn än den hon hade från början.  

Jag kan verkligen se hur svårt det är för barn som inte har svenska som modersmål att lära sig 

språket, tänk dig själv att du som svensk ska sätta dig in i det arabiska språket vilket du inte 

förstår. Alla runt omkring dig pratar arabiska, bara några enstaka ord på svenska uttalas 

(Monika, Sångfåglarna). 

Denna insikt gav Monika ett annat förhållningssätt då hon nu förstår att om inte det egna 

modersmålet är välutvecklat blir det extra svårt att tillägna sig ett nytt. Det är här pedagoger 

som arbetar i förskolan kommer in och kan stötta och utmana barnen i deras språkliga 

utveckling. Monika berättar vidare om tankar hon fått under och efter en föreläsning hon varit 

på som handlade om språkstödjarens funktion på förskolan.  

De som föreläste menade att användandet av språkstödjare kan hindra barnens språkliga 

utveckling vilket jag reagerade jätte starkt på(Monika, Sångfåglarna). 

Monika kunde inte alls förstå hur de tänkte när de uttalade sig så men i sitt arbete i förskolan 

efter denna föreläsning insåg hon att det verkligen kan vara så. Språkstödjaren kan innebära 

att det blir svårt att integrera barnen med varandra om arbetet är för enformigt, det gäller att 

hitta en arbetssätt som passar barngruppen och verkligen ser till gruppens behov.  

Som pedagog måste man välja att arbeta väldigt medvetet för att stimulera barnen genom att 

blanda grupperna med både svensktalande och arabisktalande barn som vi har som majoritet 

hos oss fortsätter Monika.  

Vi är ju likadana som vuxna, kommer vi utomland så talar vi gärna svenska med de som kan 

det. (Monika, Sångfåglarna) 

Ann talar om att hon håller fullkomligt med Monika, hon berättar att hon har många års 

erfarenhet i förskolan och anser att förhållningssättet över lag i arbetslagen förändrats genom 

att integreringen av barnen är högre idag än på tillexempel sjuttio talet.  

Generellt har det under åren förändrats, i förskolan integreras språken mycket mer i 

verksamheten, modersmålen finns mycket mer synliga (Ann, Sångfåglarna). 

Saga säger att hennes förhållningssätt förändrats ganska mycket.  Troligtvis är den tekniska 

utvecklingen en bidragande orsak. Detta underlättar integreringen av de flerspråkiga barnen i 

barngrupperna i verksamheten där vi använder oss av sagor, sånger och musik på alla barnens 

hemspråk.  
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Karin anser att hon i sitt förhållningssätt blivit mer medveten i sitt val av litteratur som finns 

tillgänglig för barnen i verksamheten, hon väljer oftare nu att ha litteratur med barnens 

modersmål även om hon inte själv kan läsa dem.  

Ibland har vi vikarier och ibland kan de läsa böckerna (Karin, Skogsgläntan). 

Agneta anser att hon förändras på det sättet att hon är mer ödmjuk i sin framtoning när hon 

samtalar med föräldrarna.  

Jag möter föräldrarna på deras språk, förväntningarna har sänkts på att de ska kunna prata och 

förstå svenska direkt, deras kultur har blivit mer intressant för mig Agneta, Skogsgläntan). 

Agneta berätta att hon tycker att det tidigare bara syntes och hördes svenskt språk på 

förskolan, på senare år har andras kulturer kommit in mer och mer. Även Fia på Skogsgläntan 

tycker sig ha förändrat sitt synssätt i stort. Hon menar att de befinner sig mitt i en process just 

nu, där det händer jättemycket och att det troligen har en stark koppling med att det kommer 

en hel del nyanlända till förskolorna nu. Hon berättar vidare om hur pedagogerna i förskolan 

får möta många barn och föräldrar som saknar det svenska språket. För inte längesedan, 

berättar Fia vidare. Fanns det något som kallades för språkförskola, det var dit alla nyanlända 

kom.  

Idag så integreras nyanlända och placeras i vilken grupp som helst på förskolor, pedagoger kan 

möta barn utan något språk alls eller ingen svenska(Fia, Skogsgläntan). 

Fia berättar att läroplanen för förskolan har ändrats över tid om hur pedagoger i förskolan 

skall arbeta med dessa mångkulturella frågor.  

6.2 Metoder pedagoger använder som stöd för flerspråkiga barns språkutveckling 

Kategorierna nedan belyser hur pedagogerna använder sig av metoder för att förstärka det 

verbala språket med hjälp av alternativ kommunikation samt hur de valt att utforma miljöerna 

för att de ska vara språkligt inspirerade. 

6.2.1 Förstärkning av det verbala språket med hjälp av alternativ kommunikation. 

Då pedagogerna under intervjun fick frågan om att beskriva hur arbetet med att utmana 

språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen, beskriver Saga från förskolan Sångfåglarna hur 

hon anser att TAKK är ett bra arbetssätt för att barnen ska lära sig språket, då det visuellt 

förstärker det som verbalt uttalas. TAKK förstärker enligt Saga inte bara modersmålet utan 

barnens alla språk, alla barn och vuxna runtomkring kan dessutom förstå när TAKK används 

som komplement till språket, oavsett vilket som är det talade språket. Saga uttrycker hur: 

TAKK i kombination med kroppsspråk såsom miner och gester blir en signalstimulans som vi 

använder oss av i stor utsträckning (Saga, Sångfåglarna).  

Fia som även hon arbetar på förskolan Sångfåglarna berättar om hur de använder sig av bilder 

som ytterligare förstärkning, dessa hänger uppe på väggar och på ställen där saker eller 

händelser pedagogerna har upptäckt behöver förstärkas med mer än bara ord, på många av 

dessa bilder har de även valt att komplettera med bilder på TAKK- tecken. Hon berättar 

vidare om att de använder sig av sånger som är väl anpassade för att utveckla språket. Hela 

förskolan använder sig av en app som de laddat ner med godkännande från förskolechefen då 

den kostar pengar, appen heter Polyglutt.   

Denna app är utformad för att förstärka flerspråkiga barns modersmål och många språk finns 

inlästa i denna app. Appen innehåller många olika böcker där barnen enskilt eller tillsammans 

kan lyssna på böcker samt bläddra i dem digitalt precis som i en vanlig bok.  
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På Förskolan Sångfåglarna arbetar även Mia, hon beskriver hur hon anser att mycket handlar 

om att visa barnen ett intresse för deras modersmål, att uttrycka en nyfikenhet och en positiv 

inställning till de flerspråkiga barnens modersmål. Monika beskriver även hon, om hur viktigt 

hon tycker det är att barnen har tillgång till språkutvecklande böcker och appar på 

lärplattorna. 

Det kan räcka med att vi på förskolan frågar vårdnadshavarna om några enkla vardagsord vi kan 

sätta upp på väggen, med uttal så att vi kan klara av att säga det så korrekt som möjligt eller lära 

oss dessa för att barnen ska få upp intresset för att börja kommunicera med oss (Mia, 

Sångfåglarna). 

Detta stärker både barnens självkänsla inom språkutvecklingen när det gäller modersmålet, 

samt vår relation till vårdnadshavarna. Saga anser att pedagoger ofta har för höga 

förväntningar på barnen som de ofta inte klarar att leva upp till. Uppgiften blir då fortsätter 

Saga att hitta olika metoder att använda för att underlätta för barnen.  

Exempelvis TAKK, bilder eller att förklara så pass förenklat att det jag som pedagog vill 

förmedla till barnet verkligen når fram (Saga, Sångfåglarna). 

Det är viktigt att inte bara fortsätta prata, det är lätt att missa när barnen tappar fokus eller när 

förståelsen inte längre finns fortsätter hon. Petra på Sångfåglarna berättar att om alla 

pedagoger i arbetslaget fick gå utbildning i TAKK kunde förståelsen mellan pedagoger och 

barn öka markant. Samtliga pedagoger deltagande under intervjuerna är eniga om att 

upprepningar och benämningar på saker är otroligt viktigt i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling. En annan sak som samtliga av pedagogerna i studien är överens om är också 

att TAKK är ett utomordentligt material att använda sig av i verksamheten.  

6.2.2 Utformning av miljön som främjar den språkliga utvecklingen. 

Saga berättar om hur de använder sig av att dela in barnen i mindre grupper och väljer att 

tillsammans med barnen arbeta i dessa smågrupper i olika rum, för att ge barnen det 

talutrymme de kan behöva. Petra fyller i att de har många olika små utrymmen där barnen kan 

välja aktiviteter som pärla, pyssla eller måla. Petra berättar att det även finns ett rum som 

öppnar upp för roll lekar. Båda förskolorna beskriver hur barnen fritt har möjligheten att 

använda sig av lärplattor med appen Polyglutt, bilder finns i verksamheten samt böcker på 

olika språk som finns tillgängliga samt TAKK. Skogsgläntan diskuterar hur de använder sig 

av flanosagor som är framtagna särskilt för att vara språkutvecklande. Mia berättar: 

Vi benämner mycket i samlingarna som vi sedan lämnar framme då vi hoppas att barnen själv 

ska gå dit och försöka att upprepa med varandra det som vi har gjort och på så vis träna det 

svenska språket (Mia, Sångfåglarna). 

6.2.3 Hinder för verksamhetens flerspråkiga utveckling och hur dessa går att åtgärda 

Petra anser att ett hinder är att nästan ingen har gått kurs i TAKK trots att samtliga anställda 

på förskolan förväntas använda sig av det i sin flerspråkiga verksamhet. Förskolans 

ekonomiska situation hindrar tillgången till adekvat material i verksamhetens flerspråkiga 

arbete, en mer generös ekonomi önskas för att kunna tillföra material till barngrupperna samt 

anställa ny språkstödjare hävdar Monika. 

Vi behöver ha obegränsad tillgång till bilder kopplat till TAKK så vi själva kan gå in i 

programmet och hämta de tecken vi behöver här och nu utan att behöva ta omvägen via 

specialpedagogen som ger oss mycket mer än de vi efterfrågar som vi inte kan spara på. Var är 

hållbarheten i det? (Petra, Sångfåglarna). 
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Saga anser att pedagoger ofta har för höga förväntningar på barnen som de ofta inte klarar att 

leva upp till. Uppgiften blir då fortsätter Saga att hitta olika metoder att använda för att 

underlätta för barnen. 

Det är viktigt att inte bara fortsätta prata, det är lätt att missa när barnen tappar fokus eller när 

förståelsen inte längre finns fortsätter hon. 

Fia delar med sig av hur de på Skogsgläntan har bilder med enstaka enkla vardagsord uppsatta 

på väggarna, ordet står på några barns modersmål, ibland med bokstäver vi inte förstår. Då 

har vi lagt till fonologisk text så vi kan utläsa uttalet för att i bästa fall kunna försöka säga det 

som står. Lite bilder har vi uppsatta tillägger hon med några enstaka enkla vardagsord. Ordet 

står på arabiska med arabiska bokstäver och det står hur man ska uttala ordet så att vi som inte 

talar arabiska ska kunna försöka.  Monika berättar om deras böcker på olika språk, olika appar 

på lärplattan som till exempel Nikiplay. Även sånger på många språk där innehållet innebär 

att man räknar och säger alfabetet fortsätter hon.  

Saga önskar mindre barngrupper alltid och får medhåll från kollegorna samt att integrera barn 

med annat modersmål än svenska så att alla barn med samma modersmål inte hamnar i 

samma grupp, idag har vi majoriteten med barn som talar arabiska.  

Det är tufft och ett hårt arbete att få barnen att inte enbart prata arabiska med varandra (Saga, 

Sångfåglarna). 

Ekonomi och tillgång till material går hand i hand menar Monika och många med henne, även 

möjligheten till språkstödjare och tolktjänster för användning vid utvecklingssamtal eller bara 

enkla samtal i hallen menar hon är en ekonomisk fråga.  

Petra och Saga uttrycker en frustration kring att de inte förstår vad barnen tänker eller vad de 

tycker, då språkstödjaren inte längre finns i verksamheten, denne har fått ny anställning på 

nyöppnad avdelning på samma förskola så ny språkstödjare behöver anställas. 

Det går inte att få fram allt eftersom vi inte talar samma språk, däremot är de stunder där man 

kan se att barnen lyckas förmedla det de vill en sådan glädje och barnen blir så stolta (Petra, 

Sångfåglarna). 

Fia diskuterar tillsammans med Agneta om det faktum att det även i flerspråkiga barngrupper 

finns barn med särskilda behov, när barnen och pedagoger inte delar språk blir det svårare att 

bemöta det som från början redan är svårt med tanke på att pedagoger inte besitter kunskap 

inom specialpedagogik mer än tidigare erfarenhet kommer de fram till. Denna diskussion 

återfinns i samtliga arbetslag och är en ständig pågående diskussion under arbetslagets 

planering samt arbetsplats träffar. 

Det är viktigt som pedagog är att ha insikt i att barnen inte förstår vissa saker trots sin ålder. 

Det kan krävas att gå ner på individnivå och vara medveten om att de har upplevelser med sig 

i sin ryggsäck, som kan innebära att vi i förskolan behöver tillrättalägga arbetet med barnen 

för att de ska kunna utvecklas och växa som individer i vårt samhälle och i sin språkliga 

utveckling, menar Agneta.  

Barngrupperna behöver lång tid på sig för att komma in i rutiner och för att förstå regler, för att 

förstå vad vi pedagoger förväntar oss av barnen. Det är vårt uppdrag som pedagoger att ge dem 

detta. (Agneta, Skogsgläntan). 
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Lisa menar att pedagogerna i förskolan behöver ha ett helhetstänk, att se alla barnen även de 

som har svenska som modersmål. Just nu har de på förskolan Sångfåglarna det svenska 

språket som minoritet vilket innebär att de måste tänka på andra hållet, fortsätter hon. Saga 

tänker sig att nyfikenheten från pedagogerna mot barnen är väldigt viktig och att barnen 

känner intresset samt att inte glömma vikten av att ställa frågor. 

Det är lätt att bli lurad att tro att barnen förstår mer än vad de egentligen gör, vilket leder till att 

barnen tappar mycket av informationen i talet i instruktioner när något skall hända (Lisa, 

Sångfåglarna). 

6.2.4 Verbal kommunikation som främjar flerspråkiga barns språkutveckling. 

Nedan presenteras pedagogernas tankar kring arbetet med språkutveckling med stöd i deras 

egna erfarenheter. 

Mia berättar att de har många spel, när pedagogerna uppmärksammar barn som spelar går de 

fram för att hjälpprata lite.  

Här har vi även de barn som agerar tolk åt andra och oss pedagoger när inte förståelsen räcker 

till (Mia, Sångfåglarna). 

Mia berättar vidare att Pedagogerna koncentrerar sig mycket på att benämna ord och begrepp 

på svenska samtidigt som de förtydligar genom att använda sig utav den lilla arabiska de lärt 

sig. Arbetslaget uttrycker: 

Vi sätter stor tilltro till barnens egen kunskap och frågar dem vad olika saker heter på deras 

språk (Mia, Sångfåglarna). 

Hon berättar också att de arbetar mycket på att barnen skall upprepa det som sägs på svenska 

eftersom de säger sig vara av den uppfattningen att de behöver mycket träning inom det 

svenska språket. I verksamheten arrangeras lekar där ger barnen ges tal utrymme samtidigt 

som pedagogerna koncentrerar sig på att benämna det mesta som görs och det omkring 

individen. Som pedagog menar Monika är det mycket viktigt att tänka på att uttrycka sig med 

hela meningar och att tydligt benämna vad saker heter och inte slanguttryck, i samtalen med 

de flerspråkiga barnen. Att vara lyhörd och att känna in barnet och inta barnets perspektiv är 

andra uppfattningar hon har som kan hjälpa till att förstärka de flerspråkiga barnens 

språkutveckling. 

Barnen hos oss har idag inte tillgång till modersmålsundervisning men har istället tillgång till en 

språkpedagog som ibland arbetar i smågrupper med syfte att främja modersmålets 

språkutveckling (Mia, Sångfåglarna). 

6.2.5 Samarbete med vårdnadshavare som ett sätt att stärka flerspråkiga barns 

språkutveckling 

Ann från Sångfåglarnas förskola berättar hur de valt ut litteratur som finns tillgängligt på både 

svenska och på barnens modersmål. Vårdnadshavarna få med sig boken på modersmålet med 

uppdraget att läsa den hemma medan vi läser samma i verksamheten fast på svenska. Detta 

håller vi just nu på att utveckla vidare och kommer att i större utsträckning att använda oss av 

detta arbetssätt. Ann tror också att det är språkutvecklande att få att samtala kring böckerna 

när de blivit lästa på bägge språken, både på förskolan och hemma med föräldrarna. Vi 

hoppas även detta ska generera att vårdnadshavarna blir mer intresserade av vår verksamhet 

och att det kommer att innebära en högre närvaro bland våra flerspråkiga barn.  
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Ann och Lisa från Sångfåglarna hävdar att de diskuterar mycket med vårdnadshavarna om att 

det ligger på dem att barnen utvecklar sitt modersmål men tillägger sedan att förskolan också 

har ett visst ansvar att uppmuntra och stimulera den språkliga utvecklingen inom modersmålet 

och det svenska språket.  

6.2.6 Leken som ett verktyg för barns språkliga utveckling 

Att leken spelar oerhört stor betydelse för barnens språkliga utveckling på förskolan pratar 

samtliga pedagoger vi intervjuat om, men leken kan också bli ett hinder om man inte kan göra 

sig förstådd och förmedla det dem vill. Talar man då inte samma språk så är det svårt för 

barnen att uttrycka sig så att alla förstår. En del barn har det svårt med integreringen, 

turtagning och aktiviteter som innehåller att barnen måste vänta på sin tur utlöser ofta 

frustration och när inte språket räcker till att uttrycka sig tar en del barn till fysiska uttryck 

som bitas eller slåss berättar Mia. Petra fyller i och säger att det är olika från barn till barn, 

vissa är framåt medan andra är mer blyga och försiktiga. Dessa barn är lätta att missa 

språkutvecklingen hos fortsätter hon då de kanske inte pratar så mycket på grund av sin 

blyghet.  

Att vara en närvarande pedagog är viktigt så att man kan gå in och stötta, vägleda och hjälpa 

barnen både i det sociala lärandet som hänger ihop med språkutvecklingen (Petra, 

Sångfåglarna). 

Fia berättar att de barn som delar modersmål använder detta i leken tillsammans, inte det 

svenska språket. 

Däremot växlar de mellan modersmålet och det svenska språket i samlingarna (Fia, 

Skogsgläntan). 

Karin berättar om hur arbetslaget fått i uppdrag att gemensamt läsa litteratur som behandlar 

hur pedagoger bör gå in i barnens lek och styra upp lite: 

Litteraturen menar att jag som pedagog ska ta det enskilda barnet med annat modersmål 

än svenska och leka det som förekommer i barngruppen genom att benämna saker som 

har relevans till leken och använda mig av begrepp som för barnet kan vara nya, men 

som behövs för att kunna genomföra leken tillsammans med de barn som har svenska 

som modersmål (Karin, Skogsgläntan). 

7. DISKUSSION 
Denna del av resultatet diskuterar vad som framkommit i de kvalitativa intervjuerna utifrån 

det sociokulturella perspektivet. Vår kvalitativa metod diskuteras samt reflekteras över. Till 

sist presenteras didaktiska konsekvenser vilket är tips och råd för eventuella förändringar av 

verksamheter.  

7.1 Resultatdiskussion 

Grunden till vår studie är vårt intresse av att få nya verktyg till hur man främjar 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers 

erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barn i förskolan. Frågeställningarna vi utgår ifrån 

är; Vilka är pedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barns språkutveckling? 

Använder pedagogerna sig av specifika metoder för att stödja barnen i deras språkliga 

utveckling? Vilka metoder/strategier använder de sig av i så fall?  
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7.1.1 Förändringar av förhållningssätt till flerspråkighet 

Resultatet visar på att många av pedagogerna delar uppfattning när det gäller att deras 

förhållningssätt är förändrat. Monika och Ann på Sångfåglarna pratar båda om det Sandvik & 

Spurkland (2011) skriver om vad Vygotskij menar med begreppet den proximala 

utvecklingszonen. Pedagoger i förskolan hjälper barn att komma vidare i sin individuella 

utvecklingsnivå när de får hjälp av individer som tillägnat sig mer erfarenheter än dem själva.   

Monika menar att pedagogerna i verksamheten skall gå in och stötta och utmana barnen i sin 

språkliga utveckling, Ann beskriver hur hon tack vare sina erfarenheter fått en annan syn på det 

språk barnen och familjerna äger tillsammans, tidigare hade hon en förväntan på att vårdnadshavarna 

skulle lära sig det svenska språket fort, utan minsta tanke på det språk de redan ägde. Idag vet hon att 

modersmålet utgör hela grunden för att tillägna sig ett nytt språk, så även för de flerspråkiga barnen.  

Monika och Anns tankar har dessutom stöd i litteratur av Calderon (2008) som anser att när 

modersmålet är väl utvecklat ger det större förutsättningar för att barnen att kunna lära sig ytterligare 

språk. . Ann beskriver även hur förskolan aktivt jobbar med litteratur på barnens modersmål, trots att 

pedagogerna verksamma på förskolan inte har kompetens nog att bemästra de olika språken väljer de 

att tillhandahålla litteratur på barnens modersmål. Ann berättar att detta val gynnar barnen när 

flerspråkiga vikarier kommer till verksamheten och de tillsammans med barnen kan läsa den 

flerspråkiga litteraturen. 

7.1.2 Förstärkning av det verbala språket med hjälp av alternativ kommunikation 

Resultatet visar på hur samtliga pedagoger som deltog i vår studie önskade att få 

återkommande fortbildning inom TAKK. De uttrycker bland annat att om de som pedagoger 

genom fortbildning får kunskapen om hur de ska bli bättre pålästa inom ämnet och därmed 

tillämpa det som Säljö menar i sin forskning. Funderingarna går hos oss om det inte är möjligt 

att tills fortbildning erbjuds på egen hand forska i hur det är möjligt att arbeta med metoden 

som de allra flesta pedagoger ser som ett redskap att språkstimulera de flerspråkiga barnen i 

verksamheten. . I resultatet belyser Saga på förskolan Sångfåglarna att hon anser att TAKK 

förstärker både modersmålet samt alla andra språk barnen äger.  Sagas tankar får stöd i 

litteraturen (Heister 2010) som menar att TAKK är en metod som tillsammans med det talade 

språket underlättar kommunikationen. Saga påstår att TAKK i kombination med miner och 

gester blir en signalstimulans som blir en typ av mediering, vilket de använder sig av i stor 

utsträckning i verksamheten. Medieringen som enligt Säljö (2005) är det namn på den relation 

som sammanlänkar människor med hjälp av ett redskap i olika typer av aktiviteter. Världen 

medieras, sammanlänkas av de redskap, i detta fall TAKK som ingår i den verksamhet vi 

befinner oss i.  

7.1.3 Utformning av miljön som främjar den språkliga utvecklingen 

Enligt Säljö (2005) är nyckelbegreppet för det sociokulturella perspektivet redskap, vilket 

pedagogerna i förskolan  redogör för att de använder sig av.. Dessa redskap framkommer i 

vårt resultat som exempelvis högläsning, tvillingböcker, lärplattor samt verbal upprepning och 

benämning. Under diskussioner mellan pedagogerna på Skogsgläntans förskola framkommer 

det hur arbetet i verksamhetens miljöer utformats. Mindre grupper eftersträvas för att uppnå 

det Säljö (2005) beskriver kring Vygotskijs tankar om hur mediering sammanlänkar barnen 

med hjälp av redskapen. Lärplattor och bilder finns tillgängliga för barnen att fritt använda. 

Mindre grupper medför även ett kollektivt lärande där språket lärs tillsamman med de andra 

barnen i gruppen (Säljö 2005). Ladberg (2003) hävdar att barn bör erbjudas lekstunder som 

inte avbryts, där även möjligheten att använda sig av språkstimulerande material finns.  
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7.1.4 Verbal kommunikation som främjar flerspråkiga barns språkutveckling 

Det framgår i resultatet hur pedagogerna på förskolan sångfåglarna arbetar med att barnen 

skall upprepa det som sägs på svenska. Vygotskij hade tankar inom det sociokulturella 

perspektivet som innebar att människans yttre handlingar blir till inre med hjälp av 

kommunikation menar Arnqvist (1993) i sin litteratur. I vår studie låter pedagogerna oss  ta 

del av att de menar att det är av stor vikt att uttrycka sig med hela meningar och att vara tydlig 

i sina benämningar på vad som är lämplig till barnen i verksamheten. Lindgren & Modin 

(2011) tar upp hur Vygotskij anser att lärandet sker baserat på barnens egen utvecklingsnivå. 

Resultatet visar på att pedagogerna även anser att slanguttryck bör undvikas i samtalen med 

barnen.  

Dessa tankar får stöd i litteraturen där Wedin (2010) menar att pedagoger i förskolan bör vara 

noga med att använda en så korrekt svenska som möjligt. Tankar vi fått under arbetet med 

resultatet handlar om hur mycket ord pedagogerna använder när de pratar med flerspråkiga 

barn som inte helt bemästrar det svenska språket. Vi har själva erfarenheter av att ibland prata 

alldeles för mycket med dessa barn, detta har medfört att barnen tappat intresset för samtalet 

och frågan är ju då hur språkstimulerande samtalen då verkligen är. Svensson (2012) tycker 

sig i sin studie se hur kommunikationen mellan pedagoger och barn under särskilt 

högläsningen är svag. Detta rimmar inte särskilt bra tillsammans med den verbala 

stimuleringen som behövs bland de flerspråkiga barnen. Mer än en pedagog tar upp 

vårdnadshavarnas brist i sin språkliga förståelse av det svenska språket till diskussion i sina 

erfarenheter under intervjuerna. Språket anses av Vygotskij (2001) vara ett hjälpmedel för 

människans sociala samvaro.  

Barnen på förskolorna hjälper ibland kompisar och vårdnadshavare att kommunicera med 

pedagoger vilket i sin tur resulterar i att de som inte själv klarar att göra sig förstådda på så vis 

förstår andra. Vi får i innehållet av intervjuerna informationen av hur barn aktivt utforskar sin 

omvärld i ett aktivt samspel, som Arnqvist (1993) beskriver i litteraturen, genom att själva ta 

initiativet till att spela spel gemensamt. 

7.1.5 Samarbete med vårdnadshavare som ett sätt att stärka flerspråkiga barns 

språkutveckling 

Pedagogerna på förskolan Sångfåglarna diskuterar i resultatet den låga närvaron bland de 

flerspråkiga barnen, de hoppas höja närvaron med hjälp av att bjuda in vårdnadshavare till 

samarbete genom att skicka hem flerspråkig litteratur. De redogör även för hur böcker med 

samma innehåll men med två olika språk skall vara det som medverkar till bättre 

språkutveckling genom mediering. Säljö (2005) menar att världen barnen lever i medieras 

med hjälp av redskap, i detta fall litteraturen. Människan föds in i en kultur, studiens resultat 

syftar till barnens kultur hemma men även kulturen i förskolans verksamhet. I de olika 

kulturerna övertar barnen sin omgivnings förståelse genom att använda sig av samma 

medierande redskap. I resultatet är redskapet under denna rubrik litteraturen i samarbete med 

vårdnadshavarna som enligt litteratur därmed ger förståelse och möjligheten att befästa sina 

språkliga kunskaper på två olika språk, barnets modersmål samt det svenska språket (Säljö 

2005). Som forskare håller vi med pedagogerna i deras tankar kring hur samarbetet med 

vårdnadshavarna tar fart, vi kan tänka oss att använda oss av samma metod i vårt kommande 

arbete på våra arbetsplatser, dock med en aning modifikation. Vi vill lägga till en instruktions 

mall som följer med litteraturen hem där det bl.a. tydligt framgår med stöd i forskning hur 

viktigt det är med boksamtal. Vi menar även att det läroplanen (Lpfö 98 rev 2016) tar upp 

kring att förskolan skall sträva efter att utvecklingen av ordförråd och begrepp är applicerbart 

i samarbetet med vårdnadshavarna genom att informera hur och varför vi arbetar med ämnet 

och därmed hoppas vi närvaron bland de flerspråkiga barnen skall öka.  
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Detta vill vi pedagoger göra för att få ett samarbete med vårdnadshavarna och ge dem 

kunskap kring ämnet. På detta sätt hoppas vi att närvaron bland de flerspråkiga barnen ökar på 

förskolan. 

7.1.6 Leken som ett verktyg för barns språkliga utveckling 

Resultatet i studien visar att samtliga pedagoger som blivit intervjuade i våra kvalitativa 

intervjuer anser att leken spelar en oerhört stor roll i barnens språkliga utveckling. Deras 

tankar får stöd i litteraturen där Bruce (2010) menar att pedagogerna behöver vara beredda på 

att delta i leken tillsammans med barnen med syfte att kunna se att miljöerna är spännande 

samt materialet. Utan det sociokulturella perspektivets viktigaste redskap – språket, visar 

resultatet på att kommunikationen barnen emellan blir svår i leken (Säljö 2005). Resultatet 

visar även att barnen behöver handledning i leken av andra individer med mer erfarenhet.  

Dessa tankar får stöd i litteraturen (Bruce 2010) där hon menar att pedagogerna behöver vara 

beredda på att delta i leken tillsammans med barnen med syftet att kunna se att miljöerna är 

spännande samt materialet. Svårigheten att uttrycka sina känslor gör det lätt för individen att 

känna sig missförstådd, risken blir då att använda sig av våld i stället för ord. Vår erfarenhet 

av arbete i förskolan är att många pedagoger har svårt att se sig själva som lekkamrater till 

barnen i verksamheten, många hävdar att barnen leker hellre med varandra än med dem som 

pedagoger, vi menar att det ena inte behöver utesluta det andra. Barn som inte får möjligheten 

att leka tillsammans med pedagoger vet inte att de kan uttrycka det i en önskan. Dock berättar 

Karin om hur nyligen läst litteratur av arbetslaget, vägleder dem till att i leken tillsammans 

med barnen använda korrekta begrepp och benämna saker som har relevans till innehållet. 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers erfarenheter av arbete med flerspråkiga 

barns språkutveckling. Vi valde att använda oss av kvalitativ metod med intervju som 

redskap, detta då vi kom fram till att det var den metod som lämpade sig bäst att använda för 

att få svar på vårt syfte. 

7.2.1 Intervjuerna 

Funderingar gick i början innan vi startade intervjuerna huruvida vi skulle skicka ut frågorna i 

förväg eller inte, vi ställde oss frågan om det hade varit bra att pedagogerna hade haft tid på 

sig att förbereda sig för att kunna få väl utvecklade svar men kom fram till att vi ville åt de 

spontana svaren då vi tror att det är så man faktiskt arbetar i praktiken oavsett om vilken 

kunskap man besitter. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter, beroende på hur länge 

pedagogerna hade arbetat inom förskoleverksamheten med flerspråkiga barns 

språkutveckling, hur de arbetar i dagsläget på förskolorna samt hur mycket de tillförde av sina 

erfarenheter i varandras svar.Intervjuerna spelades in med ljudupptagning med hjälp av 

lärplattor och en telefon för att vi inte skulle missa något som sades och för att vi helt och 

hållet skulle kunna fokusera och vara närvarande i det som sades under intervjuerna. I 

efterhand diskuterade vi hur deltagarna under intervjuerna verkade uppleva den tekniska 

utrustningen som obekväm, detta blev märkbart då pedagogerna vi upprepade tillfällen 

blickade ner mot lärplattorna istället för att hålla ögonkontakt med den som höll i intervjun. 

Att tänka på under eventuella framtida intervjuer är att placera teknisk utrustning där den inte 

syns och blir en distraktion.Vi deltog båda två i samtliga intervjuer, för att underlätta 

transkriberingen och analysen av det insamlade datamaterialet. Vi konstaterar nu i efterhand 

att det var en fördel att vi båda deltog i intervjuerna, transkriberingen blev mer lätthanterlig.  

Vi bestämde i förväg vem av oss som skulle hålla i vilken intervju, läste in oss på intervju 

frågorna för att ge pedagogerna ett profisionellt bemötande.  
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Vi ville att pedagogerna skulle känna vår respekt vi har för verksamma i yrket. Bryman 

(2011) hävdar att när undersökningarna inte är planerade i förväg kan detta leda till ett 

oseriöst intryck. I en kvalitativ intervju menar Bryman (2011) att det är viktigt att kunna vara 

flexibel om komplikationer skulle uppstå som exempelvis strul med ljudupptagningen vilket 

vi fick. Vi löste det genom att tillföra en mobiltelefon som ljudupptagningen fortsatte på. Ju 

längre tiden gick under intervjuerna slappnade pedagogerna märkbart av då de troligtvis 

kände att det inte gick att svara rätt eller fel på våra frågor då det var pedagogernas 

erfarenheter vi ville åt. Vi konstaterar även att vissa av frågorna var något svåra i sin 

formulering, detta blev märkbart då vi upprepade gånger fick ställa frågan en gång till, vissa 

av pedagogerna funderade under en längre stund vad de skulle svara. Intervjuerna skedde i 

personalrum och alla intervjuerna skedde ostört.  

7.2.2 Övriga metoder 

Vi kunde enligt Bryman (2011) använt flermetodsforskning och kompletterat med 

observationer vid sidan om intervjuerna men det kändes som en kontroll på vad pedagogerna 

utförde kontra vad de ansåg om sitt eget arbete. Syftet med vår studie är inte att kontrollera 

pedagogerna på de intervjuade förskolorna, därför valdes observationer bort. 

7.2.3 Vårt urval 

Då vår studies syfte var att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga 

barn i förskolan föll det sig naturligt för oss att vår studie skulle ske på mångkulturella 

förskolor med tanke på att pedagogerna vi intervjuade då bör bedriva ett aktivt arbete med 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Tanken var att genomföra intervjuer på två förskolor, 

vi önskade att då vi inte bor i direkt närhet till varandra ha närhet till en förskola var. Detta för 

att vi då båda skulle lägga ungefär lika mycket i tid på pendlingen samt att det var av intresse 

för oss att känna till mångkulturella förskolor i vår närhet. I kontakten med förskolorna för att 

lämna ut missiv- och informationsbrev var det ett stort bifall på intresserade pedagoger för 

våra intervjuer. Detta förvånade oss då ingen av oss arbetade på någon av de två förskolorna. 

Vid valet av antalet intervjuer att genomföra uppmanar Bryman (2011) sina läsare att vara 

realistiska. Vi valde att göra intervjuer i grupp och endast tre stycken, det upplevdes som en 

hanterbar mängd för två studenter som faktiskt parallellt med studerandet även arbetar i 

förskolan verksamhet. Risken vid att välja fler intervjuer kunde blivit att tiden skulle bli för 

snäv för att kunna färdigställa arbetet efter vår tidsplan. Vi känner att vi fått utomordentliga 

svar som känns lätta att förstå, med stor sannolikhet beror det på förundersökningarna och 

urvalet som utkristalliserade sig därefter då urvalet skedde i enlighet med Kihlströms (2007) 

tankar om huruvida pedagogerna vi valde att intervjua besatt erfarenheter kring vårt valda 

ämne till studien. Dessutom diskuterade vi sinsemellan hur vida det var av negativ eller 

positiv karaktär att en av oss var bekant till några av pedagogerna i våra intervjuer. Vår 

förhoppning är att detta faktum lugnade dem en aning och gjorde att de kände sig 

avslappnade. Dock kan detta bidra till en större risk för partiskhet eller en förutfattad mening 

om hur intervjusvaren kan tolkas. Vi hoppas och känner att detta har undvikits i största 

möjligaste mån genom att inta en så opartisk inställning det går till de svar som gavs under 

intervjuerna. 
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7.3 Didaktiska konsekvenser 

Genom vår studie har vi fått möjligheten att ta del av pedagogers arbetssätt kring flerspråkiga 

barns språkutveckling i förskolan. Tack vare att de har delat med sig av sina tankar om sitt 

arbetssätt har de gett en inblick i hur arbetet med detta i förskolans verksamhet fungerar. I vår 

studie har vi kommit fram till att pedagogerna på de två mångkulturella förskolorna delar 

samma syn på arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling men väljer att arbeta på olika 

sätt. Många pedagoger säger sig veta vad som bör göras men när de får frågan om vad de 

anser är ett hinder eller hur de hade velat att verksamheten skulle fungera får vi indikationer 

på att de inte riktigt gör vad de vet att de borde göra. Pedagogerna vittnar om en stor mängd 

bildstöd, språkpåsar och annat språkstimulerande material som finns levande i verksamheten. 

Färdiga mallar och färdigt material ligger överallt på internet att använda sig av, så det blir 

svårt att hävda att ingen använder sig av TAKK på grund av att de inte har ngn kunskap. 

Tydligt fokus och frågor att diskutera kring tror vi hade hjälpt arbetslagen att hitta metoder 

som känns bekväma att använda sig av i verksamheten.Däremot pratar samtliga i arbetslagen 

om hur och varför man bör arbeta med olika metoder. Pedagogerna berättar att arbetslaget 

saknar en tydlig arbetsgång att följa för att kunna genomföra metoderna, samt att arbetslagen 

behöver material för att starta med TAKK.   

 

Det pedagogerna behöver göra är att på egenhand söka efter bra arbetsmaterial för att komma 

igång med användandet, först när en arbetsgång skapas kan detta bli möjligt, bilder behöver 

skrivas ut och hängas upp på många platser på förskolan för att på så vis påminna 

pedagogerna om att använda dem tillsammans med barnen. Förskolan Skogsgläntan utstrålar 

att de flitigt använder sig av både TAKK och bildstöd. Pedagogerna på Sångfåglarna berättar 

att de känner sig osäkra på var materialet finns att få tag i, pedagogerna behöver välja att tillföra 

verksamheten mer och än bättre material som har en tydlig koppling till den flerspråkiga utvecklingen, 

eller använda lite av budgeten till att skicka många i arbetslaget på föreläsning inom ämnet för att 

sedan dela med sig till hela förskolans anställda. Baserat på att det som I Lpfö 98 rev (2016) står att 

läsa om hur förskollärare ska ge alla barn möjlighet till att utveckla sitt modersmål anser vi att det 

behövs i svensk förskola i större utsträckning mer kompetensutbildning till pedagoger i förskolan om 

flerspråkiga barns språkutveckling. Detta bland annat då vi anser att ämnet berörs för lite under 

utbildningen till förskollärare. Flerspråkiga barn i förskolan ökar och blir allt fler är vår egen 

erfarenhet, detta ökar vår uppfattning om att ämnet är något som kommuner behöver satsa på 

som kompetensutveckling för att pedagoger i förskolan ska kunna ge alla barn i förskolan ett 

likvärdigt stöd. Då vi genomfört vår analys av vårt resultat uppmärksammade hur Petra på 

Sångfåglarna belyser barnens behov av närvarande och stödjande pedagoger som hjälper och 

vägleder barnen i deras utveckling, samt att barnen har tillgång till pedagoger som stöttar dem 

i lärandet av ett nytt språk anses vara otroligt viktigt. Eriksson Hagtvet (2004) menar att det är 

av vikt för barn att de är omgivna av pedagoger som är aktiva och delaktiga i barnens 

aktiviteter. Utifrån våra resultat har vi sett hur pedagogerna arbetar med att stötta upp språket 

och stimulera språkutvecklingen samt vägleder barnen som har svenska som andraspråk i 

deras svårigheter vilket genererar mindre fysiska uttryck som att barnen bits eller slåss. Säljö 

(2005) påpekar hur barn föds med viljan till kommunikation och samspel med andra 

individer. Där av vikten att pedagoger i förskolan lägger stort engagemang med att utveckla 

barnens språk. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att undersöka genom observationer hur pedagoger stimulerar 

språket för barn som har svenska som andraspråk fast i längre perioder för att hela processen 

ska följas upp. Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka med hjälp av enkäter 

hur mycket utbildning och kurser i TAKK som genomförs i förskolor i Sverige, med tanke på 

att Heister (2010) menar att TAKK är en metod som tillsammans med det talade språket ses 

underlätta kommunikationen mellan individer. 

 



 

Tack 

Efter en intensiv höst och vår har vi äntligen sammanställt vår studie. Under många tidiga 

mornar, sena eftermiddagar och nätter har vi letat forskning, intervjuat och skrivit studien 

både tillsammans och var för sig. Vårt samarbete har fungerat bra och skrivandet har gett oss 

många, långa och intressanta diskussioner. Vi vill börja med att tacka våra fantastiska 

familjemedlemmar; Johan, Oliver; Arvid och Cilla samt Roger, Oliver, Tim och Erik som 

ställt upp och stöttat oss i vårt arbete. Ni har periodvis sett väldigt lite av oss och ibland blivit 

åsidosatta men trots det har ni stått vid vår sida. Er förmåga till överseende med situationen 

har bidragit till att vi kunnat färdigställa studien. Vi vill även tacka våra vänner som vi träffat 

allt för sällan under denna period. Att ni finns kvar bevisar att sann vänskap verkligen 

existerar, nu vill och framförallt kan vi träffas och umgås! Tack alla arbetskamrater som haft 

tålamodet och acceptansen för att vi inte ägnat arbetet den största uppmärksamhet denna tid. 

Vi vill även tacka alla pedagoger som deltagit och gjort vår studie möjlig. Sist men absolut 

inte minst vill vi ge ett stort tack till vår handledare Anita Eriksson för alla viktiga 

kommentarer och synpunkter under studiens utformning. Nu ser vi fram emot att med stora 

kliv ta oss an de viktiga uppdragen som förskollärarens yrkesroll innebär.  

 

Evelina och Sandra 2018-06-08 
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BILAGA 1-Missivbrev  

 

Missivbrev 

Härmed vill vi tillfråga dig om ett deltagande i vår undersökning kring arbete i förskolan med 

flerspråkighet. Vi är två förskollärarstudenter, Sandra Svedenfors och Evelina Ryd, som är 

inne på vår sjunde och sista termin där vi nu skriver vårt examensarbete. Arbetet handlar om 

flerspråkiga barns språkutveckling av svenska och modersmål i förskolan. Syftet med studien 

är att undersöka pedagogers erfarenheter av arbetet med språkutveckling bland flerspråkiga 

barn i förskolan. Denna undersökning består av en intervju med ett tidsomfång på ca en 

timme. Intervjun innebär att du som deltagare svarar på frågor som rör undersökningens syfte. 

När arbetet är klart kommer du, om du önskar, att få ta del av resultatet och det färdiga 

arbetet. Vi kommer, i enlighet med de forskningsetiska kraven, att avidentifiera både dig och 

din arbetsplats. Data från intervjuerna kommer endast att användas för vårt examensarbete 

som publiceras vid Högskolan i Borås databas. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig.  

Vi hoppas ni vill delta i vår studie och att ni inte tvekar att ta kontakt med oss om det är något 

ni undrar över. 

 

Student: Sandra Svedenfors 

Email: @ 

Mobil: XXXXXXXXX 

Student: Evelina Ryd 

Email: @ 

Mobil:XXXXXXXXX  



 

BILAGA 2-Intervjufrågor 

 

1. Hur många barn i er barngrupp har svenska som andraspråk, hur stor är den 

barngruppen? 

2. Beskriv hur ni arbetar för att utmana flerspråkiga barns språkutveckling i alla sina 

språk. 

3. Förklara förhållningssättet ni anser främjar de flerspråkiga barnen i deras 

språkutveckling i alla sina språk? 

4. Upplever ni att ert förhållningssätt om flerspråkighet har förändrats under de åren ni 

har jobbat? Om ja- På vilket sätt? Om nej- Vad tror ni det beror på? 

5. På vilket sätt kan de flerspråkiga barnen använda sitt modersmål på förskolan? 

6. Vilken roll spelar leken för språkutvecklingen? Kan språket bli ett hinder för barnen i 

leken? På vilket sätt kan du hjälpa till? 

7. Hur utformas miljön för att främja den flerspråkiga utvecklingen? 

8. Hur skulle de ideala arbetsmöjligheterna se ut för att ni skulle kunna utveckla arbetet 

med flerspråkighet i förskolan? 

9. Upplever ni att det finns hinder i er verksamhet för att ni ska kunna arbeta med 

flerspråkighet på det sätt ni vill? Finns det något som ni tror skulle kunna underlätta 

ert arbete? 

10. Har ni något samarbete med ansvariga för modersmålsstöd? Om ja- Hur ser det 

samarbetet ut? Om nej- Vad tror ni att det beror på? 

11. Hur ser en planering ut för barn med annat modersmål? Har ni någon arbetsplan för 

hur arbetet kring flerspråkighet skall genomföras? 

12. Kan du berätta om vad som är särskilt viktigt att tänka på i arbetet med flerspråkiga 

barn? 

13. Finns det något mer du vill tillägga?  
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