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Sammanfattning 
Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin 

praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket 

ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets 

tänkande. Det är centralt i barnens lärande vilket innebär att ett bristande språk kan begränsa 

barnens utveckling. 

 

Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur förskollärare resonerar kring sitt 

språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn och vilka fördelar de ser med sitt arbete. 

 

Studien undersöker med hjälp av semistrukturerade intervjuer fyra förskollärares egna 

resonemang. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor i samma kommun där barngruppen 

består av barn med olika förstaspråk. Studien utgår från ett sociokulturellt ramverk där det 

sociala samspelet är i fokus. 

 

I resultatet framkommer olika teman som uppmärksammas av förskollärarna själva: stöd för 

kommunikationen, inkludering samt mänskliga resurser. Stöd för kommunikationen som 

innefattar både språkligt stöd och fysiska hjälpmedel används av både barn och vuxna och kan 

utveckla barnens språkliga medvetenhet kring både sitt första- och andraspråk. I temat 

inkludering lyfter förskollärarna barnens delaktighet och trygghet i barngruppen, deras 

resonemang kretsar kring barnens förutsättningar och intressen. Det argumenteras för att 

pedagogens tillåtande bemötande bidrar till barnens språkutveckling, ökat självförtroende och 

skolframgång. Temat mänskliga resurser innefattar de människor som bistår med stöd i 

verksamheten. Detta innebär i praktiken språkligt stöd som pedagogen, vårdnadshavare eller 

andra ger barnen. 
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1.  INLEDNING 
Många förskolor i Sverige har barn med varierande etnicitet, språk och kultur. Det gör Sverige 

till ett mångkulturellt land där den utrikesfödda befolkningen ökat med cirka 19 procent sedan 

år 2000 (Statistiska centralbyrån 2019). I och med att ett ökande antal inskrivna barn med annat 

modersmål än svenska går i förskolan möter pedagogerna en annan språklig mångfald än 

tidigare, därför är frågor kring språkutveckling högst aktuella (Axelsson 2019, s. 3). Förskolan 

är inte bara en verksamhet som erbjuder olika lärande utan också en mötesplats där barn erbjuds 

möjligheter till inkludering genom samspel och delaktighet (Kultti 2017). I samspelsprocessen 

sker ett utbyte av tankar, information och sinnesstämning och det verbala samspelet har därför 

stor betydelse för individen (Svensson 2009, ss. 11-12). Om ett barn har bristande 

språkkunskaper kan fler tillfällen uppstå där kommunikationen försvårar för barnet att delta i 

verksamheten på ett likvärdigt sätt som krävs enligt Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018, ss. 

6-7).  

 

Språket är således ett verktyg för kommunikation, sociala interaktioner såväl som barnets inre 

tankeprocesser utförs med språket som redskap i de vardagliga samtalen, leken och i olika 

aktiviteter barnet företar sig (Dysthe 2003, ss. 48-49). Även Svensson (2012, s. 29) lyfter 

språket som nyckeln till identitetsutveckling och barnen bör därför ges möjligheter att utveckla 

både sitt första- och andraspråk. Att arbeta med flerspråkiga barn medför att pedagogen behöver 

utforma en förskoleverksamhet som grundar sig i barnens behov och intressen. Ett arbetssätt 

där barnen inte bemöts på sin språkliga nivå kan begränsa deras språkinlärning (Håland 

Anveden 2017, s. 72). Barnens förförståelse och kunskapsnivå är även av yttersta vikt när 

förskollärare planerar aktiviteter i verksamheten (Svensson 2016, s. 42).   

 

Förskollärare arbetar med barns språkutveckling på många varierande sätt och engagerar barnen 

både till att tala själva och lyssna till andra i omgivningen (Svensson 2012, s. 34; Fassler 2014, 

ss. 143-147). Förskolan blir en viktig plats för barnen som har svenska som andraspråk. De har 

stor behållning av att redan från förskoleåren utmanas av vuxna som på barnets förstaspråk 

bidrar med ett mer komplext språk och av att använda båda språken under vardagen (Thomas 

& Collier 1997, ss. 16-17). 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Undersökningens syfte är att få förståelse för hur förskollärare resonerar kring sitt 

språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn och vilka fördelar de ser med sitt arbete.  

 

För att besvara studiens syfte formuleras följande frågor: 

 Hur uppfattar förskollärare att de arbetar språkutvecklande med flerspråkiga barn? 

 Vilka fördelar ser förskollärare med detta arbetssätt? 

 

1.2 Avgränsningar 
Utifrån syftet krävs att undersökningen tar del av hur förskollärare arbetar språkutvecklande 

och hur de ser på sitt arbetssätt. Förskollärare har bred kunskap om barns språkutveckling och 

kännedom om olika perspektiv samt ett ansvar för det pedagogiska arbetet i verksamheten, 

vilket gör dem värdefulla i datainsamlingen. Studien har avgränsats till att enbart omfatta 

förskollärares perspektiv på syftet, därmed behandlas inte barnens agerande i relation till sin 

fysiska eller sociala miljö. Studiens kärna koncentreras till att omfatta det konkreta arbetet med 

språket, däremot exkluderas sådant som kartläggning och dokumentation av barnens 
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språkutveckling. Dessa delar är förvisso viktiga för det systematiska kvalitetsarbetet då det 

planerade arbetet kan skilja sig från själva genomförandet.  

1.3 Definitioner 
Förstaspråk - Med termen förstaspråk avses ett eller flera språk som barnet har lärt sig först 

(Svensson 2017, ss. 22, 57; Svensson 2009, s. 190). Ett annat ord som även förekommer i 

studien är modersmål. Modersmål används här på samma sätt som förstaspråk.  

 

Andraspråk - Avser ett språk som upptas i ett senare skede då det första språket är mer 

etablerat (Svensson 2017, ss. 22, 57; Svensson 2009, s. 190). I denna studie syftar andraspråket 

på svenska språket.   

 

Pedagoger – Begreppet används för personalen som arbetar med barngruppen oavsett 

utbildningsbakgrund. Hit hör förskollärare, barnskötare och även outbildad personal.  
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2.  BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Socialisationen av en individ in i en gemenskap såsom förskoleverksamheten innebär att 

externa värderingar, normer och handlingsmönster som finns där införlivas i individens 

medvetande och undermedvetna (Säljö 2014, ss. 87, 104-105; Svensson 2017, ss. 82, 87; 

Cummins 2001, ss. 2-7). Detta sker via metakommunikation som innehåller antaganden och 

inställningar vilka förmedlas genom de samtalandes framställning, kroppsspråk och intonation 

(Säljö 2014, s. 86). Barnet formas vidare utifrån tidigare erfarenheter och utvecklar egna 

preferenser, tankar och förståelse för sig själv och omvärlden, dessa skapar sammanhållning i 

identiteten (Ladberg 2003, ss. 92-96; Erikson 1968, ss. 94, 114). 

2.1 Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling 
Utvecklingen av barns språk påbörjas och sker främst i hemmiljön där barnen tillsammans med 

vårdnadshavarna kommunicerar via mimik eller kroppsspråk och senare i form av språkljud 

och satser med två till flera ord (Ladberg 2003, s. 58). Gervain och Werker (2013, ss. 2-5) visar 

att flerspråkiga spädbarn vid sju månaders ålder kan urskilja olika språk från varandra utifrån 

ett språks prosodi. För att göra sig förstådd krävs att barnet besitter olika kommunikativa 

förmågor vad gäller språket. Bland annat behöver barnet behärska uttalsljuden (fonologisk 

medvetenhet), ha förståelse för ordens innebörd (semantisk medvetenhet) och sammansättning 

(syntax) såväl som förmåga att kunna kommunicera utifrån en särskild situation (pragmatisk 

medvetenhet) (Wedin 2017, ss. 25-27; Håland Anveden 2017, s. 72; Svensson 2009, ss. 13, 18; 

Enström 2013, s. 169).  

 

Geil och Nilsson (2004, s. 108) betonar att barn med annat modersmål än svenska har stor 

behållning av förskolan då det ofta är där de exponeras för det svenska språket. En stimulerande 

förskolemiljö och de samspel barnet deltar i innebär att språkutvecklingen ständigt pågår 

(Håland Anveden 2017, s. 71; Gibbons 2010, s. 43). Svensson (2012, s. 34) framhåller att det 

är viktigt att synliggöra barnets förstaspråk i en barngrupp då det ökar chansen för lärande i 

deras andraspråk.  

 

Tidigare forskning visar även på ett samband mellan språkliga och kognitiva kunskaper där 

färdigheterna i förstaspråket påverkar inlärningen av andraspråket, förutsatt att förförståelse 

redan finns för ett visst koncept (Cummins 2001; Schwartz, Moin & Leikin 2012; Verhoeven 

2007). När Schwartz, Moin och Leikin (2012, ss. 565-566) undersökte skillnaden mellan 

förskolor som fokuserade på tvåspråkig kontra enspråkig undervisning fann de till exempel att 

barn i den tvåspråkiga undervisningen bättre utvecklade sin förmåga att kategorisera ord - en 

tax kategoriseras som en hund, men kan även kategoriseras som ett däggdjur. Detta ställer i sin 

tur större krav på pedagogen att stödja barnen i deras lärande i första- och andraspråket genom 

att uppmuntra dem att uttrycka, samspela och aktivt delta i förskoleverksamheten (Lunneblad 

2018, ss. 48-52).  

2.2 Språkutvecklande arbetssätt 
I förskolan tar pedagogen tillvara på olika moment både i planerade eller rutinbaserade 

aktiviteter i syfte att utveckla språket. Dessa språkliga aktiviteter är bland annat samling, 

bokläsning och även språklekar till exempel rim, ramsor och fingerlekar (Svensson 2005, ss. 

11-13). I aktiviteterna liksom i alla sammanhang är den kommunikativa förmågan hos en 

människa viktig för att hen ska kunna föra fram sitt budskap till samtalspartnern på ett 

meningsfullt sätt (Wedin 2017, ss. 25-27). Att ha den organisatoriska kompetensen; de 

uttalsljud som förekommer i språket, ordkunskap och ordens böjningsformer är i sig viktigt för 

att göra sig förstådd (Wedin 2017, s. 26). Samtidigt bör talaren kunna visa på vad i talet 
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mottagaren bör fokusera på, kunna uttrycka förhållanden mellan företeelser och framför allt 

strukturera sitt berättande, vilket även främjar sådant som analys- och reflektionsförmågan 

(Wedin 2017, s. 26; Fassler 2014, ss. 143-147).  

 

Ord kan ses som människors tankesätt och syn utifrån deras perception av omgivningen (Säljö 

2014, ss. 104-106; Gibbons 2010, s. 82). Ett utvecklat ordförråd blir högst relevant då barnen 

börjar skolan, där det kunskaps- och ämnesrelaterade innehållet kräver en mer utvecklad 

kognitiv förmåga hos barnen (Cummins 2017, s. 54; Skans 2011, s. 132). Högläsning erbjuder 

detta genom ett mer komplext språk där läsarens analytiska förmågor utvecklas (Cummins 

2017, s. 53). Pedagogerna bjuder in barnen till samtal genom öppna frågor och instruktioner, 

både relaterat till kontexten barnen befinner sig i och till ämnen utanför aktiviteten (Kultti 

2014). Konversationerna innebär även att relationerna mellan pedagoger och barn kan utvecklas 

samtidigt som barnens ordförråd utvidgas (Kultti 2014, ss. 27-28). Att vara medveten om ord 

och begrepp ökar barnens förståelse av hur det gemensamma språket används i olika sociala 

samt ämnesrelaterade kontexter där språket förmedlar diverse tankegångar och resonemang 

(Säljö 2014, s. 88; Gibbons 2010, ss. 81-83, 97). Som ett exempel skulle ett begrepp som 

kondensation användas i ett naturvetenskapligt sammanhang där barnen lär sig om vattnets 

olika former medan det i ett vardagligt tal skulle kallas för ånga.  

 

Tidigare forskning har bland annat undersökt språket som förekommer i förskolans 

rutinsituationer såsom måltider (Kultti 2014, ss. 22-26). Det framkommer då att lärandet är 

situerat och att pedagogens inbjudan till barnen att delta i aktiviteten sker via gemensamma 

erfarenheter och universella koncept såsom familj (Kultti 2014, ss. 22-26). I ett projekt där 

flerspråkiga förskolebarn observerades i olika rutinsituationer finner Kultti (2012) att 

deltagande kan ske på varierande sätt genom att barnen förutom språket kan delta med hjälp av 

kroppsspråk eller fysiska handlingar. Denna form av uttryck är enligt Wedin (2017, s. 27) en 

strategi barnet tar till då den språkliga förmågan brister vid kommunikationen. Kulttis (2012) 

resultat pekar även på betydelsen av pedagogens stöttning, vilken kan ge barnen möjligheter att 

vara delaktiga oavsett språklig nivå på svenska. Det krävs att pedagogen stöttar samt aktivt 

ställer frågor kring vardagliga rutiner såsom måltider eller sångstunder. Konkreta föremål och 

bilder kan fungera som ett stöd vid bokläsningen och förtydliga begrepp enligt Skans (2011, ss. 

84-86).  

 

Förskoleverksamheten blir i vissa fall begränsande då barnen förväntas använda det svenska 

språket för att exempelvis lösa en konflikt (Kultti 2012, ss. 173-174). I kommunikationen med 

de andra barnen har den pragmatiska medvetenheten en viktig roll i hur språket tolkas i 

samspelet - den pragmatiska förmågan innebär att individen vet vilket ord eller språk som passar 

i ett visst samspel (Svensson 2009, ss. 99; Wedin 2017, s. 26). Som en form av pragmatisk 

medvetenhet har barnen möjlighet att använda sig av kodväxling, vilket innebär att språket 

anpassas till den nuvarande situationen och ord från olika språk brukas i samma samtal för att 

framföra budskapet (Håland Anveden 2017, s. 50).  

 

I en studie av Palviainen, Protassova, Mård-Miettinen och Schwartz (2016, ss. 620-623) 

utfördes videoobservationer och semistrukturerade intervjuer för att undersöka hur tvåspråkiga 

förskollärare reflekterade kring den egna språkliga praktiken i mötet med tvåspråkiga barn. I 

denna studie av Palviainen m.fl. (2016, ss. 621-626) framkom att förskollärarna blev toleranta 

gentemot användande av olika språk. Förskollärarna använde sig medvetet av tillfällig 

kodväxling för att styra barnens uppmärksamhet, underlätta förståelsen av ett sammanhang eller 

hantera konflikter mellan barnen. De fem intervjuade förskollärarna menade även att de kunde 
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använda kodväxling i syfte att vinna barnets tillit och skapa en relation (Palviainen m.fl., 2016, 

ss. 622-623).   

 

Ett språkutvecklande arbetssätt kan också innebära att en ömsesidig relation skapas då 

pedagogen inte enbart delar sin kunskap med barnen utan också mottar vad barnen har att 

erbjuda (Svensson 2017, ss. 82-86). Svensson (2017, ss. 85-86) betonar att pedagogens 

lyhördhet för barnen ger barnen trygghet och känslan av att vara värdefulla vilket kan stärka 

deras självbild och öka deras inflytande (Svensson 2017, ss. 85-86; Cummins 2001, ss. 1-2). 

Ett sätt vari lyhördhet kan ta sig uttryck är då pedagogen stöttar barnet på barnets modersmål, 

vilket Kultti (2012, s. 172) anser fyller en inkluderande funktion i sammanhanget. Svensson 

(2017, ss. 50-51, 85-86) menar att pedagogen ska förhålla sig tillåtande och beakta olikheter i 

barngruppen som konstruktiva. Detta leder i sin tur till något som Cummins (2001, ss. 7, 13, 

14) kallar för empowerment, här fritt översatt till självbestämmande, vilket innebär att den 

asymmetriska maktrelation som råder mellan pedagog och barn kan utmanas och omförhandlas 

till barnets fördel. Detta underbygger Svenssons (2017) uppfattning att barnens ökade självtillit 

och känslan av stolthet att kunna olika språk utvecklar deras identitet positivt.  

 

Pedagogiska aktiviteter skapar ett varierande innehåll vilket ger förutsättningar för barns 

samhörighet till gruppen, något som har stor betydelse för språk- och kunskapsutvecklingen 

(Svensson 2017, s. 89). Sellgren (2016, ss. 222-223) och Skans (2011, s. 123) lyfter att 

smågrupper kan vara ett alternativ som underlättar dialog och tänkande. I en stor grupp blir 

möjligheterna att kommunicera mer begränsade för barn då deras försök till samspel påverkas 

av pedagogens bemötande. Barnens initiativtagande reduceras då pedagogen saknar tiden för 

att samtala eller då barnet inte talar majoritetsspråket (Skans 2011, ss. 107-108). 

2.3 Pedagogens förhållningssätt 
De två begreppen additiv och subtraktiv attityd som Lambert (1981) redogör för är relevanta 

för att få en förståelse för hur den sociala miljön påverkar flerspråkiga personer. En additiv 

attityd till förstaspråket är tillåtande samt stimulerar språket i kontrast till en subtraktiv attityd 

som enbart uppmuntrar majoritetsspråket, men begränsar förstaspråket (Lambert 1981). 

Pedagogens attityd kan enligt Lambert (1981) även påverka barnets syn på språket och på sin 

egen identitet, en additiv attityd till barnets förstaspråk bidrar till en positiv syn, medan en 

subtraktiv attityd förminskar individens självbild (Lambert 1981, ss. 9-13).  

 

Attityden till förstaspråket kan kopplas ihop med de tre olika förhållningssätt som Ruíz (Ruíz 

1984 se Wedin 2018, ss. 1-2) anser vara viktiga att diskutera i en utbildningskontext. Utifrån 

det första förhållningssättet som utgör bristperspektivet, kan flerspråkigheten ses som en 

svårighet, eftersom det är den svenska kulturen och andraspråket (svenskan) som barnet 

förväntas lära sig. I det andra förhållningssättet då flerspråkigheten uppfattas som en rättighet, 

läggs vikt vid barnets rätt till att få språkliga resurser för sitt förstaspråk, förhållningssättet 

baserar sig främst på nationella styrdokument. Det tredje förhållningssättet utgörs av en syn där 

de olika språken ses som ett berikande kulturellt redskap och som en resurs i verksamheten 

(Wedin 2018, ss. 1-2).  

 

I detta sammanhang kan begreppet språkpolicy ses som väsentligt då det kan knytas till 

språkstatusen i ett samhälle, organisation eller familj (Spolsky 2004). Språkpolicyn och 

språkstatusen handlar om maktutövande utifrån, hur och när språket används i 

förskolepraktiken såväl som vilka uppfattningar och ideologier som ligger bakom (Spolsky 

2004). Därmed kan sådant som uttal, stavning, olika språk samt stilnivå forma vilka språkliga 

resurser som får användas i förskolemiljön (Spolsky 2004, ss. 39-40, 43). Den språkliga 
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statusen kan komma att förstärkas då språket kan ge tillträde till högre utbildning, myndigheter 

eller används i media (Cummins 2001, ss. 13, 172; Ladberg 2003, ss. 17-21).  

 

Forskning har också tittat på samverkan mellan förskolan och hemmet som bidragande faktor 

till språkutveckling. Cummins (2001, ss. 4-9) visar liksom Lastikka och Lipponen (2016) att 

vardaglig interaktion och samverkan mellan personal och föräldrar är betydelsefull och hjälper 

föräldrarna att känna sig trygga, uttrycka sig och visa sina kulturer. I Lastikka och Lipponens 

(2016, s. 80) studie uppskattar föräldrarna den nära kopplingen till förskolan då de anser att den 

har en positiv effekt på barnens språkliga lärande och välbefinnande. Personalens individuella 

uppmärksamhet till immigrantföräldrarna uppmuntrar dem att prata modersmålet hemma vilket 

även bidrar till föräldrarnas integration i samhället (Lastikka & Lipponen 2016). 
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3.  TEORETISK RAM 
Studiens undersökning utgår från Vygotskijs sociokulturella teori där individens läroprocess är 

beroende av kommunikation och samspel (Dysthe 2003, s. 31; Vygotskij 1978, s. 90). Lärandet 

och förmågan att tänka är relaterad till dialog och kommunikation med andra människor. Vidare 

beskrivs lärandet som föränderligt och bundet till den historiska och kulturella kontexten vari 

det sker (Säljö 2014, ss. 13, 115). Det är således viktigt för studien att ta dessa aspekter i 

beaktande vid en analys av det språkutvecklande arbetssättet. Förståelsen och 

kommunikationen med människor sker via en individs språk, vilket kan ses som en form av 

teckensystem (Säljö 2017, s. 256). Språkutvecklingen sker alltså i den materiella samt sociala 

miljön där barnet får prova, undersöka och utvecklas genom olika handlingar och aktiviteter i 

interaktion där de anpassar och delar sina tankesätt med varandra (Svensson 2009, s. 30). På 

dessa grunder anses den sociokulturella teorin nära kopplad till studiens syfte och frågor. 

 

En introduktion till den sociokulturella teorin görs rimligen via begreppet den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij (1978, s. 86) presenterar först utvecklingszonen, där barnets 

förståelse och förmågor innebär att barnet på egen hand klarar av uppgifter. Utöver denna zon 

återfinns den proximala utvecklingszonen, den potentiella utveckling ett barn kan nå utifrån 

den stödjande struktur som en kompetent förskollärare eller ett barn kan bistå det mindre 

kompetenta barnet med i lärandeprocessen (Vygotskij 1978, s. 86).  

 

I förhållande till den proximala utvecklingszonen brukar begreppet scaffolding, eller stöttor 

användas för att beteckna den guidning som ges barn som saknar viss kompetens för att utföra 

en uppgift. Stöttorna anpassas efter barnets behov och efterhand när barnet förstår hur uppgiften 

kan initieras och åstadkommas tas stöttorna bort av pedagogen (Säljö 2014, ss. 122-123). Den 

stödjande strukturen syftar till att hjälpa barnet uppnå det som kallas för den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij 1978, ss. 86-87, 90).  

 

Genom historien har människors samarbeten och interaktioner lett till utveckling av olika slags 

resurser, vilka inom den sociokulturella teorin benämns som kulturella redskap (Säljö 2014, ss. 

20-23). Redskapen ses som kommunikativa då de som produkter av den kultur och tid de 

tillkommit i rymmer släktens tidigare kunskaper och insikter (Säljö 2013, s. 28). Flera 

funktioner görs tillgängliga då språket används som redskap (Säljö 2014, s. 83). En första 

utpekande funktion kan uppmärksamma samtalspartnern på egenskaper, konkreta föremål och 

abstrakta koncept medan den andra semiotiska funktionen stöttar och konstruerar kontexten 

som bidrar till att tydliggöra ett ords semantiska karaktär (Säljö 2014, ss. 83-89). Det betyder 

att ordet som används innehåller ett budskap vilket överför en viss syn på omvärlden till barnet 

(Säljö 2014, ss. 83-89). Utöver detta kan språkets tredje retoriska funktion förstås som ett sätt 

att förmedla och sätta igång fysiska handlingar, till exempel “nu läser vi…” vilket förmedlar att 

en förväntning finns på barnen att de ska lyssna till förskolläraren medan hen läser (Säljö 2014, 

ss. 83-89). När människan nyttjar dessa språkliga, intellektuella eller fysiska redskap ingår hen 

således i en samverkande och tolkande process vilken hjälper hen att tolka och förstå sin 

omvärld som i sin tur möjliggör vissa handlingar, så kallad mediering (Dysthe 2003, ss. 45-46; 

Säljö 2014, ss. 81-82, 90-91).  

 

Artefakter definieras av Säljö (2013, s. 31) som tillverkade av människor för att bistå i deras 

tolkande och handlande i världen utifrån ett visst ändamål. Artefakter är ett annat ord för de 

fysiska redskapen, exempelvis leksaker, kritor, digitala verktyg och olika applikationer som 

ofta används i lärandeprocessen vilka erbjuder barn olika handlingar (Dysthe 2003, ss. 45-46). 

Vidare förklarar Säljö (2013, s. 34) att redskap har olika dimensioner inbyggda i sig och 
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artefakter möjliggör därför språkliga handlingar såväl som fysiska. Enligt Säljö (2013, s. 34) 

krävs alltid intellektuella redskap för att nyttja artefakter eller andra kulturella redskap, det vill 

säga att de alltid innehåller en intellektuell aspekt. Till exempel då böcker som artefakt används 

fordras det av läsaren att denne känner till och kan läsa bokstäverna samt förstå och tolka 

innehållet i boken. 
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4.  METOD 
I följande avsnitt diskuteras studiens tillvägagångssätt, från urval till etiska överväganden, 

bearbetningen och kodning. Till sist beskrivs studiens kvalitet utifrån begreppen tillförlitlighet 

och trovärdighet.  

 

Undersökningens resultat bygger på semistrukturerad intervju, en slags intervju som utgår från 

en intervjuguide (se bilaga 3) där öppna frågor berör olika teman om språkutvecklande 

arbetssätt (Bryman 2011, ss. 244, 415). Det betonas även i Bryman (2011, ss. 413-415) att 

ordningen i intervjuguiden inte behöver följas strikt och att det vid behov går att följa upp 

förskollärarnas svar med fler frågor. Den semistrukturerade intervjun är alltså mer befogad att 

använda när studien är intresserad av intervjupersonens tolkning av ett fenomen (Bryman 2011, 

ss. 413-415). För att undersöka hur pedagoger upplever att de arbetar språkutvecklande med 

flerspråkiga barn kan därför kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerad intervju vara en 

god utgångspunkt (Bryman 2011, s. 206). Enligt Månson (2014, ss. 75-76, 101) etableras ett 

subjektivt och nära förhållande till intervjupersonerna genom den kvalitativa metoden. Denna 

metod anses vara ett bra förfaringssätt för studier vad gäller att tolka handlingar och förstå 

kontexten som en studie vill framföra (Månson 2014, ss. 75-76, 101).  

4.1 Urval 
För att få ett varierat urval, vilket är eftersträvansvärt i kvalitativa undersökningar enligt Trost 

(2005, ss. 117-118), intervjuades förskollärare från två olika förskolor i samma kommun. Dessa 

förskolor är relevanta för studien eftersom de enligt kommunens hemsida ligger i områden där 

flertalet av invånarna har en flerkulturell bakgrund. För urvalet användes i första hand 

kedjeurval där en förskollärare på en förskola kontaktades och därefter bidrog med nya 

förskollärare som var relevanta för studiens syfte (Bryman 2011, ss. 196, 434; Trost 2005, s. 

119). Eftersom den ena författaren tidigare vikarierat på denna förskola bestämdes det att den 

andra författaren skulle hålla i de två intervjuer som gjordes där. Antalet deltagare i 

undersökningen uppgick totalt till fyra stycken förskollärare som arbetar på två förskolor i 

mångkulturella områden där majoriteten av barnen på avdelningarna var flerspråkiga eller 

tvåspråkiga. Två av deltagarna arbetar på avdelningar med 1 till 5-åringar medan resterande två 

förskollärare arbetar med barn i åldern 3-5 år. 

4.2 Genomförande av intervjuer 
Platsintervju valdes för att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Ljudinspelningar av intervjuerna gjordes för att bättre kunna fokusera på samtalet och minska 

risken för att missa detaljer som kan vara värdefulla för arbetet (Bryman 2011, s. 428). För att 

inspelningarna inte skulle störas av bakgrundsljudet genomfördes intervjuerna i ett avskilt 

vilrum respektive konferensrum på informanternas förskolor där miljön var tystare. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 229) påpekar att deltagarnas svar kan 

kategoriseras utifrån de olika uppfattningar deltagarna har. Här är därför intervju en passande 

datainsamlingsmetod.  

 

I denna studie ges utrymme för förskollärares tankesätt samt erfarenheter om hur förskolan 

arbetar språkutvecklande med flerspråkiga barn. Bryman (2011, ss. 413-415) beskriver att den 

semistrukturerade intervjun som form gynnar informanternas reflekterande, då den ger större 

frihet till deltagarna att svara utifrån sina perspektiv och tankegångar. Möjligheter ges att leda 

in förskollärarna på vissa teman som studien behandlar. Intervjuguiden utformades således med 

utgångspunkt i den sociokulturella teorin och de teman som tas upp är bakgrundsfrågor om 

barngruppen, resurser, aktiviteter samt pedagogens arbetssätt. Intervjuerna tog i genomsnitt 40-
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60 minuter och emellanåt följdes förskollärarnas svar upp med följdfrågor för att få en vidare 

reflektion på deras perspektiv. Efter intervjuerna på en av förskolorna visade pedagogerna runt 

i lokalerna och berättade lite om sitt didaktiska material samt arbetssättet. Detta spelades dock 

inte in, däremot noterades några minnesanteckningar.   

 

När intervjuerna spelats in påbörjades transkriberingsprocessen där intervjuerna lyssnades 

igenom och skrevs ner ord för ord för att inte förvränga informanternas svar, vilket annars kan 

inträffa enligt Bryman (2011, s. 430). Sådant som var ohörbart markerades då i texten. 

Datamaterialet sorterades och kodades om flertalet gånger varefter det utformades för att finna 

svar på frågorna.    

4.3 Etiskt ställningstagande 
Enligt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet publicerat i God forskningssed (2017, ss. 2, 12) 

är en studies etiska diskussion viktig inte bara för studiens kvalitet utan även för samhället som 

helhet. Månson (2014, s. 73) påtalar att vetenskapliga arbeten ofta har som mål att vara 

objektiva. Detta är däremot i praktisk mening omöjligt då de egna perspektiven, värderingarna 

och erfarenheterna alltid influerar vilka uppfattningar och tolkningar en forskare gör i samband 

med sin metodologi (Månson 2014, s. 73). Det har för författarna hela tiden varit givet att föra 

en dialog över de ställningstaganden som görs och vad de innebär för metodiken. Redan i det 

inledande stadiet där syfte och frågor formulerades kändes det angeläget att synliggöra det egna 

förhållandet och de förgivettaganden som fanns till ämnet.  

 

För deltagarna i studien är frågor som berör deras medverkan och integritet av yttersta vikt. 

Centralt i sammanhanget är det som kallas för informations- och samtyckeskravet, att 

respondenterna ges information där undersökningens syfte tydligt framgår (God forskningssed 

2017, ss. 26-27). Inför intervjuerna sammanfattades därför ett missivbrev (se bilaga 1) och en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) för att vid genomförandet av intervjun ge möjlighet till de 

berörda förskollärarna att få en förståelse om syftet med studien samt hur datamaterialet skulle 

hanteras under och efter intervjuerna. Kravet på konfidentialitet innebär att deltagarnas 

kontaktuppgifter ej får lämnas ut till utomstående samt att informationen som samlas in enbart 

används för denna studie (God forskningssed 2017, ss. 26-27, 28).  

 

För att möta dessa kriterier på anonymitet fick de medverkande fingerade namn efter att 

intervjun genomförts. Därmed saknar ljudfilerna namn som går att identifiera för utomstående, 

dessutom är mobiltelefonerna där inspelningarna gjorts lösenordsskyddade. Ytterligare en etisk 

aspekt som diskuterades under bearbetningen av datan, handlade om hur talspråket skulle 

hanteras i den slutgiltiga uppsatsen. Trost (2005, s. 134) resonerar så att skriften skiljer sig från 

talspråket, men att en för nära ordalydelse av talspråket kan vara nog så oetisk, eftersom 

informanten kanske uttrycker sig på ett sätt som misstolkas i skrift. I detta avseende valdes en 

något förfinad form av talspråket vid framställningen, för att ändå behålla de underliggande 

innebörder som deltagarna gav uttryck för.   

4.4 Bearbetning och kodning 
Analysarbetet bör helst genomföras då visst mentalt avstånd finns till intervjun (Trost 2005, ss. 

127-129). Att påbörja analysen i ett avkopplat tillstånd kan gynna tolkningsprocessen av 

materialet, vilket kan vara svårt i ett inledande skede. Tolkningen kan ses som en interaktiv 

process, vari nya kopplingar till tidigare uppfattningar görs och nya tankar utvecklas (Trost 

2005, ss. 127-129). 
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Kodningen kan ses som ett avgörande steg i dataanalysen i den kvalitativa studien enligt 

Bryman (2011, ss. 523-525). Genom att först läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att 

se över vilken information som samlats in och vilka teman och kontexter som är aktuella, 

kategoriseras sedan människors utsagor för vidare analys (Bryman 2011, s. 523). I 

framställningen av studien har förskollärarnas uttalanden fått illustrera delar av de teman som 

redovisas nedan, men det har varit nödvändigt att tydliggöra vissa resonemang genom att föra 

in förklarande ord och symboler för att presentera innebörden av det sagda på ett tydligt sätt. 

Detta är något som Bryman (2011, s. 431) menar är ofrånkomligt eftersom talat språk kan vara 

svårare att följa i skriven form. Det har därför varit viktigt att vid återgivningen av uttalanden 

noga överväga när och om ett uttalande verkligen behöver redigeras.   

   

De teman som genererades i analysarbetet är alla knutna till arbetssättet eller fördelarna. Efter 

en genomläsning av materialet var det tydligt att arbetssättet ofta var sammanvävt med 

pedagogens förhållningssätt till och kunskaper om flerspråkighet. Återkommande i intervjuerna 

var pedagoger och andra som talade flera språk. Syftet och tillhörande frågor resulterade således 

i rubrikerna språkutvecklande arbetssätt med underrubrikerna stöd för kommunikation, 

inkludering samt mänskliga resurser.   

 

Frågan om fördelarna med det språkutvecklande arbetssättet besvaras i rubrikerna 

språkinlärning och barns lärande om sig själva i samspel. I språkinlärning ingår sådant som 

språkutveckling både i modersmål och i andraspråket såväl som ämnesspecifika och vardagliga 

ord. Barns lärande om sig själva i samspel innebär att barnet får till sig inre processer under 

lärandets gång, såsom självkännedom, reflektion och uttryck för känslor utifrån sociala 

sammanhang.   

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att undersökningen ska vara tillförlitlig behöver frågorna i intervjuguiden överensstämma 

med studiens syfte och vara relaterade till förskollärares uppfattning om den egna språkliga 

praktiken. För att en studie ska anses ha hög tillförlitlighet behöver den uppvisa en 

verklighetsförankring mellan den praktiska och teoretiska nivån (Bryman 2011, s. 354). Denna 

studie erhåller tillförlitlighet genom att vedertagna begrepp specifika för ämnesområdet har 

använts i intervjuguiden. För att säkerställa att ett begrepp, relevant för studien, har uppfattats 

korrekt har följdfrågor ställts under själva intervjutillfället. Det har inneburit att deltagarnas 

uppfattningar om ett begrepp har kunnat jämföras med teorin (Bryman 2011, ss. 50, 353). 

Vidare har det varit viktigt att så korrekt som möjligt återge förskollärarnas svar vid 

transkribering. Syftet med utsagorna är att presentera deltagarnas subjektiva syn på det 

språkutvecklande arbetssättet. Diskussioner om hur transkriberingen ska göras har bidragit till 

en samsyn av processen och jämte detta har intervjuerna ibland gåtts igenom av båda författare 

för att bekräfta att en transkription är riktig, det skapar en större tillförlitlighet till källmaterialet 

(Kvale & Brinkmann 2009, ss. 200-201).   

 

Studiens kvalitet är förankrad i dess trovärdighet, vilket betyder att genomförande av studien 

gått till på ett systematiskt sätt (Brinkmann & Kvale 2015, ss. 128-129). Intervjuerna har 

genomförts på samma sätt med samma intervjufrågor och deltagarna har även mottagit samma 

information om studiens syfte innan varje intervju påbörjats (Bryman 2011, s. 139). För att ge 

en rättvis bild av de teman som framkommit i studien har förskollärarnas svar jämförts med 

varandra, ordval likväl som undermeningar.   

 

För att vara noga under själva datainsamlingsprocessen valde vi att spela in samtliga intervjuer 

med två ljudinspelare för att säkra upp ljudkvaliteten. Detta har medfört att omlyssningar varit 
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möjliga och transkriberingen kunnat göras på ett detaljerat sätt vilket höjer trovärdigheten trots 

att det rör sig om en kvalitativ undersökning. Det handlar även om att de teoretiska 

definitionerna ska kunna kopplas till den sociala verkligheten, att intervjupersoners verkliga 

uttryck kommer fram samtidigt som studien bör undvika att göra anspråk på en absolut bild av 

verkligheten (Bryman 2011, ss. 347, 351-355). 
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5.  RESULTAT 
I följande del presenteras de teman som framkommit vid kodningen av intervjuerna. Dessa 

introduceras i samma ordning som frågeställningarna och illustreras med utdrag från 

intervjuerna. Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker, språkutvecklande arbetssätt och 

fördelar med språkutvecklande arbetssätt som besvarar studiens frågeställningar.     

5.1 Språkutvecklande arbetssätt 
Gemensamt för samtliga förskollärare är att de upplever sig arbeta med språket under hela 

förskoledagen. Detta kan jämföras med Håland Anvedens (2017, s. 71) uttalande om att 

språkutveckling sker under hela förskoledagen. I det dagliga samtalet menar förskollärarna att 

de får flera tillfällen att använda sin erfarenhet och kunskaper för att utveckla språket utifrån 

barnets behov och språkliga nivå. Förskollärarna använder sig av ett arbetssätt som utgår från 

barnens sinnesupplevelser såsom syn, hörsel och känsel.  

5.1.1 Stöd för kommunikation 

Då flerspråkiga barn samspelar med andra som talar deras modersmål använder de kodväxling 

för att uttrycka sig enligt förskollärarna. De menar även att kodväxling sker när barnen saknar 

motsvarande ord på svenska. Det kan exempelvis hända i leken att barnen på avdelningen 

använder enstaka engelska ord eller meningar. Alla förskollärare uppfattar det som att de 

använder flera olika verktyg för att underlätta kommunikationen när barn eller vuxna har 

språkliga hinder, bland annat röst, kroppsspråk och bilder. Två av förskollärarna anser att 

språktavlan, vilken har bilder av exempelvis frukt på olika språk, fungerar som stöd i arbetet 

med barnens språkutveckling. Utifrån tema och behov uppdateras språktavlan för att kunna 

användas i olika rutinsituationer - under en måltid kan den nyttjas av förskollärarna för att 

benämna frukten på barnens olika språk. Förskolläraren Ulrika påpekar att hon ser det som ett 

slags ”parallellspråkande” där språkutveckling sker i barnens första- och andraspråk. Något 

som de alla är måna om att skapa är en tillåtande miljö för de barn som ännu inte behärskar 

svenskan. Detta innebär att de i sitt bemötande visar empati och förståelse för barnen och 

berömmer barnen som ett sätt att etablera en god relation.  

 

Ett sätt att komplettera språket för att underlätta sociala handlingar och samtidigt nå barnen 

anser förskollärarna sker via kroppsspråket. Exempel på detta är då de använder sig av tecken 

som alternativt kompletterande kommunikation (TAKK). Nedan beskriver Amisha hur hon 

använder sig av TAKK för att bemöta barnen vid olika tillfällen både för att undvika och 

förebygga konflikter samt förstå deras behov: 

 
Jag försöker att jag använder dom viktigaste [tecknen] som jag känner att 

förstärker deras språk när det gäller känslor. Jag brukar till exempel säga att 

“jag förstår att du är ledsen, du gråter, hur kan jag hjälpa dig?” så jag försöker, 

en del barn har lärt sig, en del [barn] menar att “hjälp mig här”, “Jag vill hjälpa 

min kompis” och att vi ger dem beröm vi måste använda mycket kroppsspråk 

och ögonkontakt och när man lär känna barnen då förstår vi deras behov när 

de är nya. 
 

Amisha 
 

Rösten som verktyg ser alla förskollärarna som central för att kommunicera, då de menar att 

dialogen kan stimulera till samtal, men inte minst då den ger precisa ord för både känslor och 

föremål som barn kommer i kontakt med. De flesta av förskollärarna lägger vikt vid att i 

samtalet med barnen ställa öppna frågor som ett sätt att stimulera språket och tänkandet. 
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Återberättandet ses som viktigt både för att fånga barnens intresse och utmana dem till 

reflektion. Det hela kan enligt en av förskollärarna mynna ut i skapandeprocesser. Samtalande 

förekommer även vid högläsning, men kan också ske i rutinsituationer såsom påklädning eller 

måltid. Förskolläraren Elisa uttrycker det som att barnen ska “badas” i språket, vilket i praktiken 

betyder att de exponeras för språket under större delen av dagen och får ett rikare språkbruk 

som följd. Pedagogen Ulrika illustrerar detta resonemang och berättar vilka tillfällen hon ser 

som värdefulla att utnyttja för barnens språkutveckling:  

  
Jag tycker ju att det pågår faktiskt hela [dagen], man kan inte säga 

språkaktiviteter, jag tycker det pågår hela tiden i de här dagliga rutinerna. När 

vi går på toaletten och vi benämner att “nu ska vi tvätta händerna och nu ska 

vi ta tvål”, att vi är övertydliga, vi pedagoger artikulerar och att vi pratar när 

vi går och klär på oss. Eller [när vi] kommer in, att “häng din jacka på kroken”. 
Ulrika 

 

De flesta av förskollärarna poängterar att ord behöver upprepas och benämnas ofta för att barnet 

ska få höra uttalet flera gånger och koppla det till en handling eller ett föremål. Vidare förklarar 

förskolläraren Kamilla att hon genom att benämna för barnet är tydlig i uttalet och specifik i 

sina ordval:  

 
Så att man är väldigt tydlig och att jag benämner allting, trots att jag vet att 

barnet kanske inte alltid förstår eller har, kan verbalt kommunicera, men det är 

ju så dom börjar och lära sig, och får in begrepp och ord liksom. [...] och att 

jag är beskrivande, väldigt beskrivande, i detalj vissa saker, så att dom får höra 

det hela tiden.  
Kamilla 

5.1.1.1 Sammanfattande analys av stöd för kommunikation 

Förskoleverksamheten kan antas vara beroende av olika språkliga redskap som fyller olika 

funktioner i kommunikationen med barnen i syfte att utveckla språket. Till exempel används 

kodväxling av både barn och vuxna för att förstå och klargöra vad som händer i ett visst 

sammanhang. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kodväxlingen ett sätt för båda parter i 

samtalet att få tillgång till ett gemensamt teckensystem som båda är bekanta med, vilket gör att 

de kan överföra information mellan sig (Säljö 2017, s. 256). Bildstöd, böcker och annat 

didaktiskt material är artefakter som stöttar barnen i samspelet. Förskollärarnas förhållningssätt 

till användningen av böcker är viktigt för optimal språkutveckling då de genom att ställa öppna 

frågor på barnens modersmål, via samtal och återberättande ökar barnens ordförråd samt 

förståelsen för innehållet vilket även Kulttis (2014, ss. 24-28) studie visar på. Samtliga 

förskollärare beskriver att de benämner föremål eller handlingar och upprepar ord, detta kan 

enligt Gibbons (2010, ss. 81-83) hjälpa barnet att lära sig och använda orden i rätt sammanhang. 

Tillfällen då detta visar sig i verksamheten är under påklädningssituationer där förskolläraren 

under den fysiska handlingen berättar vad hen gör och betonar vissa ord till exempel 

prepositioner som hen vill uppmärksamma barnet på. Förutom vardagsrelaterade ord har barnen 

nytta av ämnesspecifika begrepp till exempel namn på olika djur eller räkneorden i matematik. 

Ämnesspecifika begrepp skiljer sig från vardagliga ord så tillvida att de utvecklas i olika 

sammanhang och kräver att förskollärarna uppmärksammar i vilka kontexter begreppen är 

relevanta (Säljö 2014, s. 88; Gibbons 2010, ss. 81-83, 97).  

5.1.2 Inkludering 

Det inkluderande arbetssättet handlar enligt två av förskollärarna om att skapa en känsla av 

trygghet hos barnen. De understryker att förskolläraren behöver vara lyhörd och uppmärksam 

på barnets behov genom att vara närvarande hos barnet, till exempel på samlingar. Den ena 



 

15 

 

förskolläraren Ulrika, tycker att det syns tydligt hos barn när de inte är trygga, hon resonerar 

sålunda:  

 
oftast när barn inte hänger med då börjar dom göra något annat när dom inte 

förstår, när dom tappar intresset.  
 Ulrika  

 
[...] och att vi använder mycket bilder[,] mycket föremål, tydligt kroppsspråk, 

TAKK använder vi och filmer [...] eller peka, även våra ettåringar dom kan 

peka vi frågar “vill du leka med den?” “vill du pröva den?” och sen man ser att 

det syns på deras ögon dom visar att [de] vill det och då vi kan ta fram. De som 

kan behärska språket de säger själva och miljön ska va anpassad efter barnens 

intressen och behov. Det var det som vi jobbar med hela gruppen och göra 

barnen delaktiga i sin vardag. 
Amisha 

 

Amisha beskriver hur hon arbetar med gruppen med hjälp av TAKK, filmer och utifrån miljön 

gör barnen delaktiga. I intervjuerna framgår det att förskollärarna arbetar mycket med 

kroppsspråk, gester och mimik för att utläsa barnens intressen. Bildstöd och TAKK använder 

de alla och två av förskollärarna understryker att de ställer frågor till barnen för att få bekräftat 

från barnen att de förstått rätt. Både Amisha och Kamilla talar om betydelsen av att använda 

barnets modersmål för att hantera en situation där svenskan brister för barnet. Vissa viktiga ord 

såsom tack, kissa eller sova ser de till att lära sig på barnens modersmål och använder dem 

under förskoledagen. Detta är ett sätt att bemöta barnen och få dem att känna sig inkluderade i 

verksamheten.  

 

Alla av förskollärarna är eniga om att aktiviteter utformade efter barnens intressen är väsentliga 

för att inkludera barnen. Indelning av barnen i smågrupper görs inte enbart under pedagogiska 

aktiviteter utan kan även ske i leken, vilket förskolläraren Amisha noterar att det bidrar till 

barnens språkutveckling. Förskolläraren Kamilla tillägger även att en mindre 

gruppkonstellation kan ske utifrån barnens mognad och styrkor för att de ska kunna stötta 

varandra i aktiviteten. 

 

Förskolläraren Kamilla betonar att leken är grunden till delaktighet och inflytande hos barnen. 

Hon förklarar att det är viktigt att lyssna in barnen för att de ska vara delaktiga när det gäller 

valet av att få delta eller inte delta, hon menar att barnen alltid ska inkluderas, så även när det 

gäller att välja material eller aktiviteter. Alla pedagoger talar om språkets betydelse för en 

lyckad inkludering. Två av förskollärarna anser att engelskan fått en högre status gentemot 

svenska språket och barnets förstaspråk. I stycket nedanför resonerar förskolläraren Kamilla 

kring hur hon försökt påverka vilket språk barnen använder i leken: 

 
[...] engelska är superbra, jättebra men det har blivit för mycket så våran 

svenska har lite börjat försvinna. [...] den här engelska har ju liksom tagit 

makten över svenskan, för att vi har många barn som leker på engelska och där 

är det viktigt att jag som pedagog, går in med svenskan väldigt tydligt och 

tillsammans med föräldrar formar liksom hur ska vi göra nu [...] så där har 

föräldrarna fått råd från mig, att bara prata modersmål, ska barnen se någonting 

på teve eller iPad eller vad det är, då får det bli på modersmål eller svenska. 

Här behöver vi utesluta engelska just nu, för att den har tagit över. 
Kamilla 

 



 

16 

 

5.1.2.1 Sammanfattande analys av inkludering 

När förskollärarna arbetar språkutvecklande innebär det även att de inkluderar barnen som inte 

behärskar svenska språket genom att ha barnen nära sig såväl som att utgå från barnens intressen 

och anpassa språket samtidigt som barnen uppmuntras att använda både första- och 

andraspråket. De barn som saknar svenska språket kan samspela och vara delaktiga genom sitt 

kroppsspråk, TAKK och blickar. När barn med annat modersmål än svenska använder dessa 

alternativa resurser för att samspela menar Wedin (2017, s. 27) att det är en 

kommunikationsstrategi barnet nyttjar för att göra sig förstådd i sammanhanget. Några av 

förskollärarna nämner även att gruppindelningen är ett sätt att underlätta samspelet mellan 

barnen i pedagogiska aktiviteter såväl som i leken. Gruppindelning kan enligt Skans (2011, s. 

123) vara positivt då barnen i en mindre grupp lättare kan dela med sig av tankar och använda 

språket. 

    

Förskolläraren Kamillas resonemang kring engelskans dominerande ställning i förskolan, kan 

tolkas som en oro inför hur engelskan påverkar barnens första- och andraspråksutveckling. 

Språkens ställning gestaltas i barnens lek, där Kamilla anser att engelskan tar mer plats. Det 

kan utläsas att hon ser förskollärarens förhållningssätt som betydande vad gäller hur språken på 

avdelningen prioriteras. Utifrån Lamberts (1981, ss. 9-13) redogörelse kan detta ses som en 

additiv attityd som berikar bruket av svenskan och förstaspråket. Om attityderna till 

flerspråkighet varit subtraktiva hade detta begränsat andraspråksutvecklingen. Ytterligare något 

som synliggörs i detta sammanhang är den språkpolicy och språkstatus som finns på 

avdelningen. Spolsky (2004, ss. 39-40, 43) beskriver att språkpolicy handlar om ett 

maktutövande genom språkets användning i den omgivning individen befinner sig i. Kamillas 

sätt att använda makt i sin yrkesroll och påverka språkmiljön kan bero på de nationella 

styrdokument (Lpfö 18 2018, s. 9) som betonar vikten av språkutvecklingen av svenska såväl 

som modersmål. 

5.1.3 Mänskliga resurser  

De olika mänskliga resurser som finns till förfogande i verksamheten är viktiga ur ett 

flerspråkighetsperspektiv. Resurserna inbegriper flerspråkiga förskollärare som kan bistå 

barnen i verksamheten via barnens egna modersmål. Förskollärare menar att utveckling av 

modersmålet bidrar till andraspråksinlärningen. De ansvarar för att stötta barnen muntligt 

genom att översätta enstaka ord eller meningar. Detta görs för att bättre kunna möta barnen i 

deras inlärning och skapa trygghet i vardagen på förskolan.  

 

De flerspråkiga kollegorna är viktiga, vilket inte minst syns i sammanhang då det rör sig om 

tillgång till litteratur. Ulrika i exemplet nedan talar om fördelen med att ha flerspråkiga 

pedagoger och hur de löser det när förskollärarnas språkkunskaper saknas.    

 
[…] I barnens bibliotek här ute har vi barnens språk men det är ju inte alla 

[språk], vi behärskar ju inte alla språk utan kollegor som kan exempelvis 

persiska kan ju läsa för persiska barn, så det är en jättetillgång är det verkligen 

[…]  För att det hjälper ju inte att det står en massa böcker på barnens bibliotek 

med olika språk om inte vi kan läsa, men sen har vi att man kan låna ut böcker 

till föräldrarna att dom läser hemma.   
Ulrika 

 

Förskolläraren Elisa betonar att böcker skrivna på två språk är bra eftersom det innebär att de 

barn som förstår svenskan också kan följa med i boken. Förskollärarna tar även upp den digitala 

tjänsten Polyglutt som tillhandahåller inlästa böcker på flera språk. Med tjänsten kan barnen 

lyssna på sitt förstaspråk även om ingen pedagog kan barnets språk. Flerspråkiga förskollärare 
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kan enligt Amisha bidra till mer stimulerande samtal vid bokläsning, eftersom de har tillgång 

både till barnets förstaspråk och svenskan. Vidare beskriver Elisa att förskollärare ska kunna 

utmana barn genom att förklara nya ord, men också lägga svårighetsnivån något över barnens 

nuvarande språkförmåga: 

 
[...] vi utgår från tanken att vi ska anpassa oss till barns språkutvecklingsnivå 

så det inte blir så tråkigt för barnen att sitta och handskas med boken om barnet 

inte förstår så mycket [...] Vi ska inte förvandla oss till småbarn själva utan vi 

måste ge ny ordkunskap för barnen varje gång vi är ett steg före den här 

språknivå som barnen behärskar just nu och här. 
Elisa  

 

Det uppstår ibland tillfällen då de flerspråkiga kollegorna inte kan hjälpa till med 

kommunikationen mellan en förskollärare och ett barn. I dessa situationer kan förskolläraren få 

hjälp från andra vårdnadshavare med samma modersmål som barnet enligt pedagogen Elisa:  

 
[...] Jag kan komma till vårdnadshavare och be att vårdnadshavaren tar reda på 

vilka behov barnen har, varför barnet [är] ledsen, vad ska vi göra? Hur ska vi 

lösa nån situation eller tolka för barnet utifrån det som jag vill att föräldrarna 

tolkar för barnet på modersmålet.   
Elisa 

 

Förskollärarna uttrycker att de samverkar med föräldrarna kring barnens vardagliga behov och 

delar även med sig av sin kunskap om språkutveckling till föräldrarna, samtliga av dem betonar 

vikten av föräldrasamverkan. Två av förskollärarna tar upp att de erbjuder vårdnadshavarna 

bokpåsar respektive Penpal, en digital inläsningstjänst där boken läses in av vårdnadshavarna, 

i syfte att arbeta med barnens språkutveckling.    

 

Vissa av förskollärarna har även upplevt att de kunnat få hjälp av flerspråkiga barn då andra 

barn inte behärskat språket och behövt hjälp att bli förstådda. De menar att de i den fria leken 

eller under vardagliga situationer tar hjälp från barnen att tolka eller berätta vad barnet har för 

behov eller förmedla information till barnet på olika språk. Detta sker både i det naturliga 

samtalet och då det är nödvändigt att ge direkta instruktioner till barnet.  

5.1.3.1 Sammanfattande analys av mänskliga resurser 

Flerspråkiga förskollärare anses vara en resurs för barn när de behärskar barnets modersmål 

eftersom de kan stötta och läsa böcker på olika språk och även underlätta situationer när barnen 

har svårt att förstå svenska enligt förskollärarna. Detta medför att förskollärarna vid olika 

tillfällen anpassar sitt språk till barnets språknivå. Den språkliga nivån berörs även i Kulttis 

(2012) studie vilken belyser förskollärarens ansvar i att stötta barn i deras lärande och skapa 

förutsättningar för dem att delta i förskolan oavsett deras språkliga nivå i svenska. Att ha den 

språkliga nivån och förförståelsen för ett fenomen kan ses som viktigt för att förstå vad som 

lärs ut enligt Cummins (2001, ss. 173-176). I studien framkommer att digitala inlästa böcker 

används som alternativ när flerspråkiga förskollärare inte finns till hands, men digitala böcker 

är inte anpassade till barns olika språknivåer. Utöver flerspråkiga förskollärare som resurs 

betonas vikten av vårdnadshavarnas delaktighet. Förskollärarna uppmuntrar arbete med 

modersmålet hemma genom utlåning av bokpåsar och inläsning av böcker i Penpal, vilket de 

menar främjar språkutvecklingen. I Lastikka och Lipponens (2016, s. 80) studie framkom även 

att föräldrarna i studien upplevde att barnens språkkunskaper utvecklades. 
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5.2 Fördelar med språkutvecklande arbetssätt 
Ett språkutvecklande arbetssätt medför enligt förskollärarna varierande vinster för barnens 

utveckling. Dels uppfattar förskollärarna att det finns en koppling mellan arbetssättet och 

barnens språkinlärning, dels pekar de på att samspel med andra gynnar barnets lärande om sig 

själv. 

5.2.1 Språkinlärning  

Förskollärarna framhåller glädjen i att leka med språket och utmana barnen genom skapande 

och estetiska uttryck. Flera av förskollärarna tar exempelvis upp aktiviteter som rim och ramsor, 

sång, musik, rörelse, dans, bild, drama och fri lek. Alla erbjuder de olika former av 

gestaltningar, upplevelser och ämnesspecifika begrepp. Förskolläraren Kamilla förklarar att 

hon kopplar sådant som grammatik och talrytm till rörelse och musik. Kamilla menar att 

fördelarna med musik är att barnen utvecklar en känsla för rytm och får möjlighet att utveckla 

grammatik och kroppskoordination: 

 
Om man lyssnar till exempel på den finska kulturen, alltså finsk musik, den är 

väldigt hård [illustrerar rytmen med handen] och när jag pratar finska så låter 

det hårt och då pratar vi om det “hur låter det, hur känns det?” Eller så ... Sen 

om man kanske lyssnar på arabisk musik den är ju väldigt, [gör mjuka rörelser 

med armarna] då får du ju in rörelsen och dom [barnen] hör språket och sen så 

hör dom rytmen och sen har man ju till exempel, när vi skojar och busar och 

håller på, munmotoriken, olika ramsor.  
Kamilla 

 

Att via sinnesförnimmelser levandegöra språket menar Kamilla är ett sätt att utveckla barnens 

språkförmåga. Två av förskollärarna arbetar mycket med utomhuspedagogik och skapar med 

naturmaterial samtidigt som de arbetar med språket. Samtliga förskollärare använder sig av 

olika former av didaktiskt material i sitt arbete. Det är sådant som tillkommer i temaarbete, 

exempelvis Kompisböckerna (sagor om värdegrunden baserade på Barnkonventionen) eller det 

språkutvecklande didaktiska materialet Babblarna. Hela innemiljöer anpassas då efter 

temaarbetet tillsammans med barnen och språket får således ofta en framskjuten plats under 

processen. I ett tema som värdegrund får barnen tillfällen att uttrycka sina tankar om hur en bra 

kompis ska vara. Dessa tankar synliggörs för både vuxna och barn i form av lappar uppsatta på 

en vägg på avdelningen. Barnens tankar får ta plats i skriven form i verksamheten.  

 

Även den miljö som används vid bokläsning är viktig att utforma så att den lockar och ger 

barnen en positiv upplevelse enligt förskollärare Amisha. Då förskolorna har böcker på olika 

språk och flerspråkiga förskollärare, finns möjlighet att läsa på barnens förstaspråk. Andra 

fördelar med det språkutvecklande arbetssättet är den ökade ordförståelsen och språkliga 

medvetenheten på både svenska och barnets eget modersmål enligt förskolläraren Amisha. 

Förskolläraren Kamilla berättar att hon upplever att de visuella intrycken ger barnen möjlighet 

att tolka handlingar som finns i boken och samtala med vuxna om innehållet även då det inte är 

någon som kan läsa boken för dem: 

 
[...] vi har en somalisk flicka som inte pratar så där jättemycket och sen gick 

vi och så hittade hon den här prinsessan som såg ut som hon. Och det var 

liksom “ah wow!” Den var på arabiska, vi kunde inte läsa den! Men vi tittade 

på bilderna och då pratade vi om dom och sådär och sen till slut så började hon 

också bara “där gör hon det, och där gör hon så, åh det här!” Då började hon 

också kommunicera [...] då sitter dom och tittar, dom kan ju inte läsa den, men 

dom ser det och det liksom lockar dom att titta och prata och fråga om bilderna. 
Kamilla 
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Gemensamt för förskollärarna är att de har tillgång till den digitala inläsningstjänsten Polyglutt 

där böcker finns tillgängliga på flera språk. En alternativ lösning på detta är bokpåsar som 

vårdnadshavarna kan låna med sig hem, påsarna innehåller två böcker på första- respektive 

andraspråk. Samtliga förskollärare framhåller att barnen får höra både sitt eget, andra barns 

såväl som förskollärarens modersmål under dagarna. Förskolläraren Elisa berättar att hon 

medvetet arbetar med barnens ordkunskap i olika språkliga aktiviteter när de musicerar och 

dansar tillsammans. 

 
[...] vi utför olika aktiviteter där vi använder oss av våra konkreta bilder, kort, 

musik, dans, olika föremål tredimensionella. Vi är ofta på utflykt i skogen där 

vi upptäcker saker och benämner dom, barnen känner på, ser och upplever på 

ett annat sätt saker så på det här sättet att vi försöker öka deras ordkunskap i 

svenska  
 

Vid ett senare tillfälle återkommer Elisa till den språkutveckling hon anser sker i ett socialt 

sammanhang där barnen lär sig fonetik och semantik genom sång, räkning och stavning.  

 
[...] så det [är] både fonologisk och semantisk betydelse, språklig medvetenhet 

när vi sjunger mycket, när vi räknar när vi stavar tillsammans, allt detta ska 

vara väldigt konkret för barnen som inte behärskar svenska eller dom som inte 

alls behärskar sitt modersmål.    
Elisa 

5.2.1.1 Sammanfattande analys av språkinlärning 

Samtliga förskollärare förklarar att olika språkaktiviteter såsom bokläsning, skapande, 

sångstunder, skogsutflykter görs utifrån barnens intressen och att detta gynnar barnens olika 

språkliga förmågor. I de språkliga förmågorna ingår bland annat fonetik, munmotorik, 

semantik, pragmatisk medvetenhet, men även att kunna uttrycka, beskriva inre tankar och 

reflektera i olika situationer (Wedin 2017, ss. 25-27; Håland Anveden 2017, s. 72; Svensson 

2009, ss. 13, 18; Enström 2013, s. 169). Förskollärarna tar i intervjuerna särskilt upp 

högläsningen som fördelaktig för språkkompetensen. Bokläsning som aktivitet kan i jämförelse 

med vardagsspråket innehålla ett större ordförråd som ses som fördelaktigt för ett mer avancerat 

ordförråd enligt Cummins (2017, ss. 32, 53-54, 211). Olika språkliga aktiviteter syftar till att 

barns lärande ska ske i ett socialt sammanhang som kan kopplas till den sociokulturella teorin 

där samspelet har en framträdande roll i individens utveckling (Svensson 2009, s. 30). 

5.2.2 Lärande om sig själv i samspelet 

Förskollärarna reflekterar kring fördelarna med sitt språkutvecklande arbetssätt i samband med 

barns lärande om sig själva. Arbetssättet kopplar de ofta till barnens inre processer under 

lärandets gång, till exempel självkännedom, reflektion och uttryck för känslor. Barnen utvecklar 

i samspel med andra sin kommunikativa förmåga såsom turtagning enligt de flesta 

förskollärarna. Att stärka barnens känsla av trygghet i sociala situationer är att bekräfta och 

uppmuntra barnen i deras handlingar vilket Elisa menar bidrar till barnens växande 

självförtroende. Flera förskollärare relaterar sitt arbetssätt till en generell positiv 

identitetsutveckling hos barnen. Amisha visar hur hon genom sitt bemötande uppmuntrar 

barnen till att tala sitt förstaspråk i förskolan, och hur barnen reagerar på det. 

 
[...] så barnet kom med glädje och jag tog emot barnets glädje och lyfter att 

“vad bra att du kunde!” så jag har lärt mig genom barnet att man ska visa glädje 

och vi ska visa att det är jätteroligt, det är [en] tillgång att kunna olika språk, 

det är barnens identitet, de blir stolta över sig själva.  
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Amisha 
 

En fördel med förskollärares språkutvecklande arbetssätt är att de inte enbart förlitar sig på 

verbalt språk utan också använder alternativa metoder och kommunikationssätt. Delaktighet 

och inflytande i förskolans vardag möjliggörs genom att barnen får chans att uttrycka sig. Två 

av förskollärarna upplever att deras stöttande av språket, ibland med hjälp av tecken som stöd, 

bilder eller konkreta föremål, hjälper barnen att uttrycka och visa känslor. I den sociala 

kontexten är samspelet centralt, förskollärarna ser språket som ett sätt att bygga och upprätthålla 

relationer mellan barnen. Förskollärarna är tydliga med att deras arbetssätt alltid utgår från 

barnens intresse och förutsättningar, vilket de menar ligger till grund för barnens delaktighet 

och inflytande. 

5.2.2.1 Sammanfattande analys av lärande om sig själv i samspelet 

Att behärska ett språk innebär att individen får tillträde till kommunikation med andra och till 

sitt tänkande enligt Ladberg (2003, ss. 92-96). Förskollärararna specificerar att barnens inre 

process samt samspelsförmåga utvecklas med språket så tillvida att de blir bättre på turtagning, 

att visa känslor och relationsskapande. Detta ses som fördelaktigt för barnens 

identitetsutveckling då deras självförtroende ökar. Detta påpekas även av Svensson (2017, s. 

89) som menar att barnets kunskap i ett språk stärker barnets självtillit. Eftersom barnets 

självbild påverkas av omgivningens värderingar och normer är pedagogens förhållningssätt till 

språkutveckling och identitet en viktig utgångspunkt, vilken inverkar på hur arbetssätt och 

lärandemiljö utformas i förskolan (Svensson 2017, s. 82; Cummins 2001, ss. 2-7).  

 

Förskollärarnas språkutvecklande arbetssätt utgår från barnens sociala interaktioner, som enligt 

förskollärarna uppfattning uttrycks i barnens olika försök till kommunikation och varigenom 

barnen ses som delaktiga. Medveten stöttning av barnen stärker inte enbart barnen i deras språk, 

utan förskollärarna ser det även ur ett helhetsperspektiv där delaktighet och inflytande hos 

barnet stärker dem i sin egen identitet genom socialisationen. Liksom Kultti (2012) finner i sin 

studie, kan deltagande i olika former såsom fysiska handlingar, ansiktsuttryck och kroppsspråk 

accepteras, även om språket utgör en stor del av en aktivitet. 
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6.  DISKUSSION 
Nedan redogörs för reflektioner kring analysen vilka knyter an till det teoretiska ramverket 

och besvarar studiens syfte och frågeställningar.  

6.1 Resultatdiskussion 
Det språkutvecklande arbetssättet som förskollärarna vittnar om är utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv en fördelaktig miljö för barnet att utveckla sina språkkunskaper i eftersom 

arbetssättet ofta utgår från samspelet och interaktionen med andra. Barnens lärande är situerat 

enligt Kultti (2014, ss. 22-26) och förskollärarna i denna studie visar medvetenhet om att det 

vardagsrelaterade språket skiljer sig från de planerade pedagogiska aktiviteterna. Det gör att de 

kan arbeta med olika former av språk och utvecklar barnens pragmatiska och semantiska 

medvetenhet. 

 

Teoretiskt sett har språket olika funktioner, utpekande, semiotiska och retoriska, vilka medierar 

lärandet och samspelen mellan barnen och pedagogerna (Säljö 2014, ss. 83-89). Den språkliga 

medieringen tar sig uttryck i förskollärarens språkutvecklande arbetssätt genom scaffolding, 

men har också fysiska aspekter då förskolläraren kan använda sig av TAKK för att förstärka 

orden eller språket. Artefakter har olika stödjande funktioner, till exempel används bildstöd och 

språktavla av förskollärarna som fysiska stöttor för att hjälpa barnen uttrycka känslor. Enligt 

Skans (2011, ss. 84-86) är dessa fysiska redskap medel vilka stimulerar barnets 

begreppsinlärning. Samtidigt förutsätter artefakterna också aktiva förskollärare som alltid 

anpassar rösten efter sammanhanget och barnens behov. Artefakter behöver däremot uppdateras 

för att vara relevanta, till exempel måste avdelningens språktavla modifieras för att barnen ska 

lära sig nya ord.  

 

I samtliga pedagogiska aktiviteter är antalet barn i gruppen en viktig komponent för att förenkla 

kommunikationen och skapa ett bättre samtalsklimat (Skans 2011, ss. 107, 123; Sellgren 2016, 

ss. 222-223). Detta då barnen lättare kan komma till tals och förskollärarna kan ta del av 

intressen och behov som råder i barngruppen. Förskollärarnas gruppindelning sker ofta utifrån 

barnens intressen, men förskolläraren Kamilla betonar även att barnens styrkor och mognad 

spelar in i gruppkonstellationerna vilket tyder på att hon arbetar med hänsyn till barnens 

proximala utvecklingszon (Vygotskij 1978, ss. 86-87, 90). Utifrån det sociokulturella sättet att 

se behöver ett barn befinna sig inom utvecklingszonen för att kunna få ut det tänkta 

lärandeinnehållet, men stöttningen från pedagogen och kamraterna är då av avgörande 

betydelse för att nå den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1978, ss. 86-87, 90). Såsom 

Svensson (2009, s. 30) beskriver det, är det medverkandet i ett socialt sammanhang och 

aktiviteten i sig som bidrar till barnets lärande. 

 

De språkliga aktiviteterna tar mycket plats i förskolor i och med att förskollärarna arbetar 

gestaltande med olika estetiska uttrycksformer exempelvis sång, musik och drama. De menar 

att dessa kulturella redskap för med sig ett varierande innehåll bland annat munmotorik, 

semantisk och pragmatisk medvetenhet. Tillfällen för att dela med sig av barnens erfarenheter 

och associationer, till exempel vid bokläsning ger barnen möjlighet att reflektera över det boken 

handlar om. Enligt Kultti (2014, ss. 24-28) är det viktigt att aktivera barnen under bokläsningen, 

då hon menar att samtal baserade på öppna frågor kan öka barnens ordförråd. Fasslers (2014, 

ss. 143-149) redogörelse visar ett liknande resultat: att bokläsning med efterföljande samtal och 

återberättande av bokens innehåll bidrar till barnens kommunikativa förmåga och 

språkutveckling. Bokläsning i sig kan däremot inte ses som språkutvecklande enligt Svensson 

(2012, s. 32) utan reflektion kring boken måste tillkomma.  
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Att läsa böcker kan enligt Gibbons (2010, ss. 30, 81-83, 97) erbjuda barnen ett mer 

ämnesspecifikt språk där begreppen har större anknytning till särskilda tankemönster och 

konventioner inom det ämnesområdet. Det är sålunda förmågor barnen har nytta av i skolan då 

språket skiljer sig en del från det vardagliga språket. Med premissen att barn får till sig olika 

ämnesrelaterade begrepp beroende på lärandeinnehållet ankommer det på pedagogen att 

tydliggöra i vilka sammanhang ett begrepp eller ord har bäring (Gibbons 2010, s. 30). 

Förskollärarna i studien visar även att de är medvetna om detta då de ser att flerspråkiga 

kollegor kan ge barn bättre begreppsförståelse på barnens förstaspråk. Betydelsen av språket 

tyder på att ämnet inte kan särskiljas från språket, då det begränsar språkutvecklingen och 

kognitionen. Om förskollärare inte arbetar medvetet med språket uppnår de inte kraven på 

likvärdig utbildning såsom kraven framställs i Lpfö 18 (2018, ss. 6-7). Detta kan i sin tur 

påverka den senare akademiska prestationen i skolan (Thomas & Collier 1997, ss. 16-17).  

 

Flerspråkiga förskollärare kan ses som en mänsklig resurs för barnen då de saknar ett 

andraspråk, samtidigt betonar förskollärarna även att utvecklingen av modersmålet bidrar till 

andraspråksutvecklingen. Andraspråksutvecklingen är beroende av ett starkt modersmål enligt 

Cummins (2001), Schwartz, Moin och Leikin (2012) och Verhoeven (2007). Det är mot denna 

bakgrund intressant att notera att förskollärarna i studien inte diskuterar modersmålslärare som 

ytterligare en resurs för barnen och som en kompetens att ta in vid vissa tillfällen.  

 

Både artefakter som språkliga redskap och kodväxling som ett arbetssätt tas upp i studien av 

förskollärare för att underlätta kommunikation med flerspråkiga barn och utveckla 

andraspråket. Förstaspråket stödjer andraspråksutvecklingen genom kodväxlingen som 

används av både barn och vuxna för att förstå och klargöra vad som händer i ett visst 

sammanhang. Nyttjandet av kodväxlingen skiljer sig något från det resultat som Palviainen 

m.fl. (2016, ss. 622-623) redovisar, nämligen att förskollärare även kan skapa tillit och bygga 

relationer genom att växla språk. Överlag liknar dock förskollärarnas språkutvecklande 

arbetssätt i denna undersökning praktiken som Palviainens m.fl. (2016, ss. 621-626) resultat 

pekar på. Användandet av kodväxling kan även enligt Kultti (2012, s. 172) ses som ett sätt att 

inkludera barnen i olika sammanhang och vara ett uttryck för förskollärarens lyhördhet 

gentemot barnet. 

 

I studien framkommer det att förskollärares språkutvecklande arbetssätt ofta handlar om att 

arbeta inkluderande med barnen oavsett deras språkliga nivå och utifrån barnens behov och 

intressen. För att barnet ska utveckla sitt första- och andraspråk behöver det inkluderas i 

förskoleverksamheten och därför är trygghet och delaktighet viktiga utgångspunkter. Trygghet 

och delaktighet i förskolan bidrar i sin tur till ökat självförtroende och utvecklingen av den 

sociala identiteten (Svensson 2017, ss. 85-86; Cummins 2001, ss. 1-2). Samtidig användning 

av flera språk i samspelet kan omförhandla maktrelationen (empowerment), vilket då skapar 

ömsesidiga relationer mellan barn och pedagog (Cummins 2001, ss. 7, 13, 14; Svensson 2017, 

ss. 82-86). I ett sådant samspel ses barnets förstaspråk som berikande och värdefullt (Wedin 

2018, ss. 1-2).  

 

Det språkutvecklande arbetssättet medför även en additiv miljö som är tillåtande och ser värdet 

i att vara flerspråkig (Lambert 1981, ss. 9-13; Wedin 2018, ss. 1-2). Engelskans högre status i 

kontrast till modersmålet eller svenskan kan däremot innebära en svår balansgång för 

förskollärare som har en additiv attityd till barnets förstaspråk och svenskan, men ser risker 

med bruket av engelskan eftersom de upplever att den dominerar i förskolan. Förskollärare har 

makt att lyfta fram en positiv syn på olika språk vilket inte enbart bör ses som ett individuellt 



 

23 

 

mål utan också ett mål för samhället. Att utveckla demokratiska medborgare etablerar 

grundläggande principer som ser flerspråkighet som en tillgång i det mångkulturella landet 

(Lunneblad 2018, s. 49). 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka språkutvecklande arbetssätt utifrån förskollärares eget 

perspektiv. För att besvara frågeställningarna valdes kvalitativ metod med ett tolkande synsätt 

i fråga om hur människor tolkar och förstår sin verklighet (Bryman 2011, ss. 32-35). Med 

hänsyn till detta ansågs förskollärare som arbetar i förskolor belägna i mångkulturella områden 

vara lämpliga som urvalsgrupp. För att få en bild av praktiken utifrån förskollärarnas perspektiv 

formulerades en intervjuguide vilken användes i en semistrukturerad intervju. Fördelen med 

denna metod var att strukturen gav utrymme för förskollärares resonemang, något som ansågs 

sammanfalla med studiens syfte och som beskrivs som passande för studien enligt Bryman 

(2011, ss. 244, 413-415). Den semistrukturerade intervjun med förskollärarna var också ur en 

etisk aspekt mer bekväm för oss författare såväl som för deltagarna. Intervjuplatsen valdes av 

förskollärarna själva, vilket gjorde att de var bekanta med den miljö intervjun gjordes i. 

Däremot kan inspelningsapparaten ha påverkat i vilken utsträckning förskollärarna svarat, 

eftersom en del av dem var ovana vid att bli inspelade. Detta märktes oftast inte i slutresultatet, 

då deltagarna ändå gav långa och utförliga svar.  

  

Nackdelen med den semistrukturerade intervjun var att det var tidskrävande vid 

transkribering.  Bryman (2011, s. 430) menar att en timmes intervju kan ta cirka 5-6 timmar att 

transkribera, men att det även kan ta längre tid om den som transkriberar inte har vanan inne. I 

vårt fall tog transkriberingsprocessen lång tid, cirka nio timmar i genomsnitt. Det var viktigt att 

vara så noggrann som möjligt eftersom det ses som väsentligt att ligga nära den ursprungliga 

utsagan vilket ökar trovärdigheten på studien (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 200).  

 

Kodningsfasen ansågs utmanande, eftersom det var svårt att särskilja olika teman. Vidare menar 

Bryman (2011, ss. 442-443) att denna typ av metod kan omfatta mer kunskap inom ett område 

än exempelvis en observation hade tillåtit. Palviainens m.fl. (2016) resultat är samstämmiga 

med vår studie då de även finner att förskollärarnas språkliga praktiker är mer accepterande 

samt att förskollärarna utnyttjar sin kompetens i kommunikationen med barnen. Framför allt 

verkar detta vara en medveten praktik där de ser sig själva som förebilder, kapabla att förändra 

verksamhetens språkpolicy. Även om denna studie är begränsad till få deltagare och inte kan 

generaliseras, har den fortfarande relevans, då de mönster som framkommit i resultatet är 

representerade i tidigare forskning och kan förklaras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

6.3 Vidare forskning 
Den forskning som genomförs om språkutveckling i framtiden kan tillföra mer insikter gällande 

hur pedagogers arbetssätt såväl som deras samspel med barn påverkar den språkliga variationen 

som barnen möter. I denna studie framkommer inget som tyder på att förskollärare arbetar med 

modersmålslärare, tidigare forskning verkar fokusera på denna resurs, därför är det väsentligt 

att även inkludera sådant som hur förskollärare ser på samarbetet med modersmålslärare. En 

framtida forskningsdesign skulle därför kunna använda sig av kvalitativa intervjuer med 

förskollärare och barnskötare för att belysa denna resurs på ett meningsfullt sätt. Ett 

komplement till intervjuerna i form av inspelade observationer av de språkliga aktiviteterna 

skulle ge en fördjupad förståelse för deras upplevda praktik. 
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6.4 Didaktiska konsekvenser 
Denna studie visar på vikten av att basera de pedagogiska momenten såväl som de oplanerade 

tillfällena i det sociala sammanhanget, exempelvis skogsutflykter, samling eller bokläsning i 

mindre grupp, eftersom barnen lär sig både att socialisera med andra såväl som att utveckla ett 

mer avancerat språk. Att inkludera barnen oavsett deras språkliga nivå genom att använda 

alternativa stöd för kommunikationen ger dem fler möjligheter till deltagande. Förskollärarens 

förhållningssätt bör betrakta alla dessa möjligheter till deltagande som något positivt i 

förhållande till barnens språk- och identitetsutveckling. Det är tydligt att förskollärares 

kompetens är viktig för att bemöta barn med svenska som andraspråk. Maktförhållandet som 

förskolläraren åtnjuter bör ses som en möjlighet att vara en språklig förebild som ser 

flerspråkigheten som en fördel, vilken berikar mötet och främjar barnens språkutveckling. Att 

i den svenska förskolan ta tillvara på de flerspråkiga pedagogernas språkliga kompetens kan 

bidra till acceptans av flerspråkigheten såväl som människors olikheter.  
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BILAGA 1 
 
Missivbrev 

 Datum 
 
 
 
 

Till dig som är förskollärare på 

 
Vi heter Asma Naveed och Jenny Jonas och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, 

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete i kursen 

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare där ett valt område skall 

undersökas. Vårt syfte med undersökningen är att fokusera på hur förskollärare arbetar 

språkutvecklande med flerspråkiga förskolebarn och vilka fördelar det för med sig.  

 

Det är viktigt att du som förskollärare vet att vi i vår undersökning utgår ifrån de 

forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

 Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för detta 

undersökningssyfte. 

 Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på pedagoger och förskola används så att allas 

identiteter skyddas. 

 Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

 

För att kunna genomföra undersökningen behövs ditt samtycke vid intervju. Vi ber dig 

därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till oss.    

 

Om du har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå  

Asma xxxxxxx@student.hb.se med telefonnummer xxx-xxx xx xx  

Jenny xxxxxxx@student.hb.se med telefonnummer xxx-xxx xx xx 

 
Med vänliga hälsningar 

Asma Naveed         Jenny Jonas 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@student.hb.se
mailto:xxxxxxx@student.hb.se


  
 

 

 

BILAGA 2 

 

Intervjuguide 
 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur många är ni i arbetslaget? 

Har du arbetat på olika förskolor? Till exempel sådana där sammansättningen av barn i 

gruppen varit från olika språkliga kulturer? 

Hur stor är barngruppen du arbetar i nu? 

Vilka språk finns representerade i din nuvarande barngrupp? 

Hur tolkar du begreppet flerspråkighet? 

Synliggörs vissa språk mer än andra på förskolan? Hur i så fall? 

Vilka didaktiska material använder ni för språkutveckling av flerspråkiga barn? 

Vilka språkaktiviteter erbjuder ni barnen? 

Använder ni digitala resurser, i vilket syfte i så fall? 

Vilken typ av digitala applikationer finns tillgängliga för barnen?  

Finns det ett intresse bland de flerspråkiga barnen att läsa böcker eller berätta sagor? 

Finns det tillräckligt med barnböcker i barnens andra språk? 

Hur kommunicerar ni med barnen så att de kan tillgodogöra sig bokens innehåll? 

Hur resonerar ni i arbetslaget kring de barn som saknar svenska språket? 

Har ni tagit hjälp någon gång av föräldrar när ett flerspråkigt barn har svårt att förstå vissa 

saker eller följa rutin eller instruktion/eller när ni inte förstått barnet? 

Hur engagerar du barn som inte behärskar svenska språket under en aktivitet eller samling? 

  



  
 

 

 

BILAGA 3 

 
Samtyckesblankett för förskollärare 

 
 

 
Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag vet att mitt deltagande är helt frivilligt och att deltagandet när som 

helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 

 

 
JA, jag samtycker till att få delta i undersökningen samt att min röst spelas in. 

 
 

NEJ, jag samtycker INTE till att få delta i undersökningen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Underskrift förskollärare Namnförtydligande 
 

 

 

 

 

  

 
Datum:  
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