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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 
Sverige idag innebär ett samhälle med många olika språk, vilket är något många förskollärare 

erfar i sitt dagliga arbete och något som dagens förskolor måste bemöta. Flerspråkiga barn 

förväntas uppnå höga nivåer i det svenska språket. Höga krav ställs på deras skicklighet i 

svenska exempelvis vid framtida studier eller arbete. Detta examensarbete försöker att förklara 

närmare på vilket sätt förskollärare kan möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling i svenska 

och på så sätt förbereda dessa barn inför skolstarten. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med flerspråkiga 

barn för att främja deras språkutveckling i svenska. 

Metod 
Undersökningen är kvalitativ och en öppen intervju visade sig vara det mest lämpliga. Fem 

förskollärare intervjuades för att få inblick i vad som påverkar deras arbete, vilka möjligheter 

de har och vilka hinder de stöter på i sitt arbete. Därefter sammanställdes respondenternas 

formuleringar i relation till studiens syfte. Nästa steg var att hitta ett mönster i respondenternas 

svar. Insamlad data kodades och en sammanfattning som inkluderade alla svar skrevs. 

Resultat 
Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna visar medvetenhet och arbetar i 

språkutvecklande syfte. För förskollärarna är det viktigt att de utgår utifrån barns färdigheter 

och det faktum att flerspråkiga barn behöver mer uppmärksamhet. Förskollärarna understryker 

att språket är det grundläggande och de belyser tryggheten som en av de viktigaste 

förutsättningarna för att ett barn ska kunna lära sig ett språk. De ser gruppstorleken som det 

största hindret för att lyckas med det som står i läroplanen och det är något som förskollärarna 

inte har möjlighet att påverka. Stora barngrupper väcker hos förskollärarna en känsla av 

otillräcklighet som ofta resulterar i stressiga situationer, vilket leder till att förskollärare inte 

kan, i samma utsträckning, stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. En åsikt som 

uttrycks i undersökningen är att flerspråkiga barns kunnande inför skolstarten riskerar att inte 

ha den nivå som krävs, vilket också har bevisats i tidigare forskning. 
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1. INLEDNING 
Sverige idag innebär ett samhälle med många olika språk och många barn som förutom 

svenskan aktivt använder ett annat språk. Detta är något förskolorna måste bemöta. Språkmiljön 

påverkas av fysisk miljö, men speglas också av de hinder och möjligheter som finns inom 

förskolans organisation och innehåll. Även interaktion och kommunikation mellan de olika 

aktörer som finns i förskolan påverkar. Språkmiljön är mycket viktig för barns språkutveckling 

och har stort inflytande på barns lärande. Detta visas ännu tydligare hos barn som förutom det 

svenska språket också har kontakt med andra språk (Kultti 2014, ss. 9-10). Barns språk 

utvecklas när barnen är med i olika gemensamma händelser. Samtidigt överför de sina 

språkkunskaper till andra barn (Wedin 2011a, s. 9). Detta examensarbete försöker att förklara 

närmare på vilket sätt förskollärare kan möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska. I texten tas också upp vilka arbetssätten är och vilka redskap som underlättar 

flerspråkiga barns parallella inlärningsprocesser. 

Barnen vars kunskaper i undervisningsspråket är begränsade vid skolstarten är tvungna att ta 

itu med en mängd av utmaningar. Deras chanser att hamna i riskzonen är betydligt högre jämfört 

med barnen som behärskar undervisningsspråket. Goldfeld, O’Connor, Mithen, Sayers och 

Brinkman (2014, s. 42) visar i sin artikel att flerspråkiga barn vars kunskaper i 

undervisningsspråket var begränsade löpte två till sju gånger större risk än sina jämnåriga 

kamrater med bra språkkunskaper att vara utsatta i sin utveckling i fyra AEDI1 kriterier (fysisk 

hälsa och välbefinnande, social kompetens, emotionell mognad samt språk och kognitiv 

utveckling). Skolverket (2012, ss. 3-7) säger att barn som har annat modersmål än svenska har 

betydligt svårare att uppnå samma resultat i skolan jämfört med elever som har svenska som 

modersmål. Allt fler lärare visar bristande kunskap när de i sin undervisning kommer i kontakt 

med en språklig mångfald som har blivit vanligt i dagens Sverige. PISA-undersökningen 

(OECD 2010, s. 50) som bland annat hade läsförståelse i fokus visar att Sverige befinner sig på 

en genomsnittsnivå för läsförståelse bland OECD-länderna2. Detta innebär ett sämre resultat 

jämfört med tidigare undersökningar. Nästan en femtedel av de svenska eleverna når inte upp 

till en basnivå. Elever som har sitt ursprung i något annat land visar ännu sämre resultat när det 

gäller att uppnå den basnivå i läsförståelse som behövs för att kunna följa undervisningen i 

andra skolämnen (Skolverket 2010, s. 70). Elever som har ett annat modersmål än svenska, 

både de nyanlända men också de som är födda i Sverige, får en bristfällig skolundervisning på 

grund av otillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. Det är många lärare som har bristande 

kunskaper om vilken bakgrund deras flerspråkiga elever har. Detta leder till att 

kunskapsförmedlingen sällan tar hänsyn till elevernas förkunskaper och tidigare erfarenheter. 

Det påpekas också att det saknas kunskaper om hur flerspråkiga barns lärande kan underlättas 

(Skolverket 2012, s. 9). Undervisningen i svensk skola har tagit för givet att alla barn som deltar 

i undervisningen kommer från liknande språkförhållande, d.v.s. en enspråkig svensk familj. Så 

är det inte i dagens Sverige och så har det inte varit förr i tiden heller (Wedin 2011a, s. 9).  

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010, ss. 5-7) anges att förskolans verksamhet ska 

vara rolig och språkstimulerande, samt att verksamheten ska anpassas till alla som vistas på 

förskolan. Den ska stimuleras och vägledas av vuxna. Utförandet av miljön/verksamheten är 

viktig för barns språkutveckling, speciellt för flerspråkiga barn som kanske har kontakt med det 

svenska språket enbart genom förskolan. Förskollärarna ska utmana barn utifrån de resurser 

barnen har och planera den pedagogiska verksamheten mer medvetet, med ett innehåll som är 

                                                 
1Australian Early Development Index (AEDI) är den relativa befolkningens mått på små barns utveckling i 

Australien, och är anpassat utifrån den kanadensiska EDI.  
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
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varierat och situationer som är språkstimulerande. Läroplanen säger vad förskollärarna ska 

sträva efter men ger inte upplysningar om hur det ska ske i praktiken.  

Som förälder till två barn som har ett annat modersmål än svenska och med mitt arbete på en 

förskola med språklig mångfald, vill jag veta mer om vilka möjligheter och vilka hinder som 

kan möta en förskollärare som arbetar med språkutveckling i svenska. Hur kan förskollärarna 

medverka till att flerspråkiga barn erövrar en mångskiftande svenska? Hur kan stora 

barngrupper eller tids- och personalbrist påverka flerspråkiga barns chanser till 

språkutveckling? 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan, enligt deras egna 

beskrivningar, arbetar med flerspråkiga barn för att främja deras språkutveckling i svenska. 

1.2.  Frågeställningar 

Studien ger svar på följande frågeställningar: 

 Hur beskriver förskollärarna att de främjar flerspråkiga barns språkutveckling i svenska 

i spontana vardagliga situation?  

 Vilka möjligheter respektive hinder möter förskollärare i det konkreta arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling i svenska? 

 Hur beskriver förskollärarna sitt konkreta arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

i svenska? 

1.3. Begreppsdefinitioner 

Vetenskapliga begrepp som används för den här undersökningen förklaras i den här delen. 

Enspråkighet - när människor bemästrar enbart ett språk komplett. 

Tvåspråkighet - när människor bemästrar och aktivt använder två olika språk. Det finns 

tvåspråkighet som är simultan och tvåspråkighet som är successiv. Simultan betyder att de två 

språken lärs in samtidigt från mycket tidig ålder, medan successiv innebär att det andra språket 

lärs in efteråt. Flerspråkighet är när människor bemästrar och aktivt använder mer än ett språk. 

I grunden samma sak som tvåspråkighet men här handlar det om fler än två språk. 

Modersmål - det första språket barnet tillägnar sig. När två språk existerar i familjen kan barnet 

få två modersmål parallellt. Förstaspråk används synonymt med ordet modersmål. 

Andraspråk - det språk som barnet lär sig efter förstaspråket, eller parallellt med förstaspråket. 

I inlärningsfasen tillämpas andraspråket i en omgivning där det används naturligt. 

Kommunikation - utbyte och kontakt mellan människor.  Här behövs ett medel, språk eller 

ickeverbalt medel, som förmedlar önskad information. 

1.4. Avgränsningar 

Variationerna i flerspråkighet kan vara betydande, men i den här texten beaktas de inte. Inte 

heller iakttar undersökningen på vilken utvecklingsnivå, vad det gäller modersmål, barnet 

befinner sig. Tidsramar för det här projektet tillåter inte ytterligare fördjupningar, och därför 
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tas inte heller barnets vistelsetid varje dag på förskolan upp här. Samma sak gäller individuella 

skillnader, gällande exempelvis ålder och utvecklingstakt. Antalet flerspråkiga barn varierar 

från område till område, vilket kan påverka förskollärarens arbetssätt och också förskollärarens 

uppfattning kring en förändrad situation. Det handlar också om hur lång tid en förskollärare har 

arbetat på samma plats. Ingen hänsyn tas till detta. Flerspråkighet kan manifesteras på flera 

olika sätt. Ett barn kan uppfattas av omgivningen som svenskspråkigt trots att det har ett annat 

språk som sitt modersmål (Skolverket 2013, s. 12). Ett barn som precis har flyttat till Sverige 

har troligtvis utvecklat det språk som talats i barnets hemland, men barnet hade inte möjlighet 

att lära sig svenska. Ett barn vars föräldrar är födda utomlands, men som själv föddes i Sverige 

har förmodligen lärt sig svenska, vare sig som andraspråk eller som sitt modersmål. Barn vars 

föräldrar har olika modersmål och använder ett tredje språk när de pratar med varandra kan 

uppfatta något av de tre språken (eller alla tre) som sitt modersmål. I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 7) 

står det att flerspråkiga barn som har ett välutvecklat modersmål har lättare att lära sig svenska 

språket och samtidigt lättare att erhålla kunskaper inom andra ämnen. Den tid som barnet vistas 

på förskolan kan vara en betydande faktor och kan påverka barnets språkutveckling i svenska 

mycket. De ovan nämnda faktorerna är några av de faktorer som kan påverka arbetssättet hos 

förskollärarna, men studiens ringa omfattning gör att det givetvis kan finnas andra faktorer som 

inte tas med här. 
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2. BAKGRUND 

2.1. Vad är ett språk? 

”Det är språket som gör oss till människor och som gör att vi kan kommunicera våra tankar.” 

(Lindö 2009, s. 17). Det nyfödda barnet som inte har ett utvecklat språk uttrycker sina känslor 

och behov med hjälp av kroppsspråket och rösten. Föräldrarna anstränger sig för att tolka och 

förstå barnets språk och på så sätt kommunicerar de med sitt barn. Wedin (2011a, ss. 17-20) 

skiljer på det verbala språket och ett språk som är ickeverbalt. Det verbala språket innehåller 

ord och följer grammatiska regler. Det ickeverbala språket består av gester, kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, ögonkontakt och dylikt. Med det verbala språket är det lätt att beskriva 

komplexa sammanhang och slutsatser. Ett verbalt språk passar inte väl för att utrycka känslor. 

För detta ändamål är det ickeverbala språket mer lämpligt, som när det ledsna eller arga barnet 

putar med munnen och rynkar ögonbrynen, eftersom det kan vara svårt att uttrycka starka 

känslor enbart med det verbala språket. Wedin skriver också att alla språk befinner sig i en 

oavbruten förändringsprocess. Människor avviker ytterst lite från standardspråket i sin 

vardagliga kommunikation. De avvikelserna, som beror på kodväxling eller på att olika sociala 

grupper använder olika termer, förändrar språket med tiden och det händer i alla världsdelar i 

alla länder. De som är flerspråkiga kommunicerar med olika språk i olika situationer beroende 

på vem de pratar med och var de befinner sig. Vilket språk de som är flerspråkiga använder 

beror också på om de pratar hemma med familjen, med någon på jobbet eller på gatan. Att 

beskriva och bedöma kompetensen när det gäller språket är inte alltid det lättaste eftersom olika 

varianter används beroende på situationen. Ju större repertoar desto rikare språk besitter 

personen. Ordförråd och grammatiska kunskaper är viktiga för att kunna ett språk. Att veta vad 

ord betyder är viktigt men att kunna sätta samman de orden i meningsfulla meningar är minst 

lika viktigt (s. 23) 

2.2. Språkutveckling 

Människan tycker om sällskap och det är språket som är en förutsättning för umgänge med 

andra människor. Små barn föds med en särskild talang. Genom socialt samspel med andra 

individer lär de sig språket. Det sociala samspelet i tidiga år är ytterst viktigt för barnets 

språkutveckling. Att utveckla språkkunskaper är ett socialt fenomen. Barnet utvecklar språket 

samtidigt som barnet lär sig genom att använda språket. Det är inte ovanligt att vuxna 

kommunicerar med små barn som om barnen behärskar språket trots att barnen inte kan säga 

några ord (Wedin 2011a, ss. 29-30). När ett barn lär sig språket går det igenom några olika 

utvecklingsstadier. Första perioden betecknas av enstaviga joller (ma, da och liknande). I nästa 

period kommer reduplicerade joller (ma-ma, da-da). Det skiljer sig från barn till barn hur de 

producerar ljud och yttrar sig (Håkansson 2003, s. 146). Barnet kan i tidig ålder börja uppfatta 

språkets ljudegenskaper och börja ”lekprata”. Olika tonfall, betoningar samt korta och långa 

ljud är verktyg som barnet använder när det uttalar långa meningar som inte innehåller några 

riktiga ord. Barnet kan också visa att det uppfattat språkets ljudegenskaper genom att imitera 

vuxna när de pratar. Barnet tar till exempel i telefonluren och försöker låta likadant som någon 

av föräldrarna när de pratar i telefon. En del barn uttalar sina första ord tidigt och tänker inte 

mycket på grammatiken samtidigt som andra barn börjar prata lite senare men med färre 

grammatiska fel. När barnen är ca ett år brukar de uttala sina första ord som i det tidiga språket 

ofta representerar hela meningar. Meningar med få ord innebär inte något större problem för de 

flesta barn vid två års ålder. Ett enkelt språk brukar vara helt utvecklat hos barn vid tre års ålder. 

När barnen är sju år behärskar de ofta basgrammatiken fullt ut (Wedin 2011a, ss. 34-35). Alla 

barn följer samma mönster när det gäller grammatik, och liknande mönster följs vid 

andraspråksinlärning. 
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Innan barnet börjar använda språket måste barnet kunna verbalisera sin tanke. Samtidigt måste 

de lära sig att förstå andras tolkningar. I sina tidiga år kommunicerar barnen med andra genom 

att utrycka sina funderingar och önskemål. De utväxlar information, erfarenheter och känslor. 

Barn blir ibland ställda inför uppgiften att etablera en konversation eller att fortsätta med 

konversationen som har blivit avbruten tidigare. Basspråkkunskaper, såsom ordförråd och 

enklare grammatik, utvecklas under de första sex åren, samt att barnet lär sig att berätta enkla 

berättelser (Kultti 2014, s. 16). Wedin (2011a, ss. 40-41) samtycker samtidigt som hon lägger 

till att denna utveckling sker i hemmet. Enligt henne är det i skolan som språket utvecklas 

vidare. Barnen lär sig att läsa och skriva, utvecklar sina grammatiska kunskaper samt utökar 

ordförråd med ämnesspecifika ord. I en kemirapport används inte samma ord som när barnen 

skriver en uppsats i historia eller geografi. Läroböcker skiljer sig också språkmässigt beroende 

på det ämne de bearbetar. Språket som barnen använder i förskolan är ännu inte uppdelat i olika 

specifika ämnen, men förskollärarna strävar att barnen utformar sitt språk inom olika 

läroämnen. För de barn som är i förskoleåldern är det också viktigt att de utformar sina språkliga 

register3 som de kommer att ha nytta av senare under skolgången. Detta är framför allt viktigt 

för de barn som kommer i kontakt med dessa språktyper endast i skolan, särskilt för flerspråkiga 

barn. Dessutom måste förskolan kompensera för det språkregister som tillhör hemmet, 

exempelvis köksdomänen. 

2.3. Två-flerspråkighet 

Enligt Øzerk (1998, ss. 137-138) har enspråkighet och tvåspråkighet uppkommit parallellt. Det 

händer ofta att begreppen flerspråkighet och tvåspråkighet förväxlas. Det har funnits olika 

åsikter kring tvåspråkigheten. Den engelske lingvisten Laurie hävdade år 1890 att ett barn aldrig 

kan lära sig två språk på samma goda nivå. Enligt honom är tvåspråkighet enbart en belastning 

som orsakar en sämre utveckling. Nutida forskning säger att när det nya språket används som 

ännu ett redskap i det språkliga förrådet så berikar och kompletterar språken varandra (Wedin 

2011a, s. 45). I Sverige har det under de senaste femtio åren funnits en språklig mångfald och 

den har hela tiden ökat. Det är vanligare att kommunicera på flera språk än på ett språk (s. 10).  

När det finns ett majoritetsspråk definieras flera språk ofta i termer av modersmål. Då handlar 

det om språket som barnet lär sig från början och som användas hemma med föräldrarna. Många 

syskon pratar ett annat språk, exempelvis svenska. Det språk som barnet lär sig utanför hemmet 

och som används där benämns som andraspråk (Håkansson 2003, ss. 13-15). Ibland kan det 

vara svårt att fastställa huruvida ett barn har svenska som förstaspråk eller om det handlar om 

ett andraspråk (Wedin 2011a, s. 48). Kultti (2014, s. 12) menar att begreppen första- och 

andraspråket kan orsaka problem genom att det innebär en värdering av de olika språken. Även 

begreppet modersmål skulle kunna kritiseras, eftersom det insinuerar att endast ett modersmål 

existerar. Begreppen modersmål och förstaspråk ses oftast som likvärdiga, menar Wedin 

(2011a, s. 48). Enligt henne är det så att många barn som under sin uppväxt har ett annat 

förstaspråk än svenska i Sverige, inte når en hög duglighet på det språket utan istället blir 

svenskan det starkare språket, trots att svenskan är andraspråket. Orsaken kan vara att barnet, 

trots att det hemma använder sitt förstaspråk, tidigt får kontakt med det svenska språket i 

förskolan och genom lekkamrater och då blir svenskan i ett tidigt skede det språk som 

dominerar. Det finns dock barn som är födda i Sverige men som inte utvecklar svenska på 

samma nivå som sitt förstaspråk, eller högre nivå, eftersom de inte använder svenska tillräckligt 

mycket i den omgivning de vistas i. Det kan vara barn som bor i en miljö där andra språk 

                                                 
3 Berättar om de varierande språktyper som används i olika sammanhang. Hemma till exempel använder inte barnet 

samma språktyp som i skolan. 
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används. Även om barnen vistas i en svenskspråkig omgivning utanför hemmet kan det vara så 

att den inte ger den stimulans som krävs för svenskans utveckling. 

Simultan och successiv tvåspråkighet nämns också i relation till utveckling av två språk hos 

barn. Om ett barn från födelsen utvecklar två språk parallellt har det två modersmål. Om barnet 

efter tre års ålder utvecklar ett andraspråk successivt, har det redan förut utvecklat ett språk, 

påpekar Håkansson (2003, s. 145). Det finns gränser för simultan och successiv 

språkutveckling. För flertalet barn i Sverige räcker det inte med förskola från tidig ålder för att 

man ska kunna tala om simultan språkutveckling. För flera barn som växer upp i Sverige med 

en förälder som är svensktalande och en förälder med något annat språk blir det bara svenska 

som förstaspråk, påpekar Wedin (2011a, s. 48). Kultti (2014, s. 12) menar att termerna simultan 

och successiv inte är användbara i dagens samhälle eftersom barn ofta kommer i kontakt med 

ett nytt språk redan i förskolan. Då har de fortfarande inte utvecklat ett talspråk på modersmålet. 

Detta förhållande ligger nära termen additiv tvåspråkighet, vilket betyder att språken 

kompletterar varandra och att inlärningen av ett språk inte äger rum på bekostnad av ett annat, 

något som orsakat uppmärksamhet på senare tid. Termen tvåspråkighet låter till viss del 

begränsande, jämfört med termen flerspråkighet.  

I dagens samhälle är det är inte självklart att modersmålet är det språk som barn använder mest. 

Det finns barn som använder sina olika språk i flera sammanhang i vardagen. Ett stort antal 

barn deltar i öppen förskola och babysim, och även mindre barn tittar på TV, med mera. 

Dessutom har många regelbunden kontakt med syskon och kamrater. En del barn har inte så 

stora möjligheter att få användning för sina språk, påpekar Kultti (2014, ss. 12-13). I den här 

texten refererar modersmål till det språk som barnet lär sig av sina föräldrar först. Svenska ses 

här som det andraspråk barn kommer i kontakt med när de är på förskolan och utanför hemmet. 

Svenska som andraspråk handlar inte om behärskningsgrad eller språkrelation utan det handlar 

om i vilken ordning barn möter de olika språken. Även Skolverket (2013, s. 7) förklarar 

flerspråkighet som individens förmåga i användning av fler än ett språk i det dagliga livet. I den 

här texten kommer begreppet flerspråkighet att användas, samt begreppet modersmål. Synsättet 

bakom flerspråkighet refererar då till att det handlar om fler än ett språk. Enligt Skolverket (ss. 

11-13) kan det ta tid och kräva hårt arbete att utveckla flerspråkighet och gällande 

andraspråksutveckling, är det viktigt att förskolan erbjuder en språkmiljö som är stimulerande. 

Dessutom påpekas betydelsen av att barn måste få möjlighet att lyssna till alla sina språk och 

använda dem i meningsfulla sammanhang och i språkmiljöer som är stimulerande. 

2.4. Språkutveckling hos flerspråkiga barn 

Angående ålderns betydelse för behärskning av andraspråket anger Kultti (2014, s. 19) att det 

inte finns några kognitiva fördelar med att vara yngre. Det är emellertid motivationen hos barnet 

och den miljö där språkinlärningen äger rum som är viktiga för den språkliga utvecklingen. 

Håkansson (2003, s. 166) påpekar dock att det finns en viktig skillnad mellan att lära sig ett 

förstaspråk och att lära sig ett andraspråk. Ett litet barn som lär sig sitt modersmål genomgår en 

språklig utveckling samtidigt som barnet själv utvecklas. Detta sker inte på samma sätt för 

andraspråksinläraren. Där finns det redan ett språk och inläraren har alltså redan till viss del 

mognat kognitivt.  Håkansson (s. 59) talar om relevansen av åldern. Den brukar nämnas som 

den viktigaste omständigheten när det handlar om att lyckas med språkinlärningen. Ju tidigare 

barnet kommer i kontakt med språket, desto större framgång. Alla barn i Sverige som lär sig 

svenska som förstaspråk följer ungefär samma utvecklingsförlopp. De har samma strukturer för 

ett barns språk vid nästan samma ålder på vägen mot att helt och fullt kunna behärska språket. 

Slutresultatet blir att alla inlärare av ett förstaspråk som lärs in där målspråket är i majoritet når 

en hög språklig nivå med exempelvis idiomatiskt uttal, en bred och varierad vokabulär, böjning 
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av ord, korrekt användning av satser och en språklig anpassning till olika situationer. Inte lika 

stor del av andraspråksinlärarna kommer upp till den nivån. Det finns strukturella skillnader i 

hur unga inlärare med svenska som sitt förstaspråk använder språket och hur det används av 

unga inlärare som har svenska som sitt andraspråk. För förskollärare är det en utmaning att 

arbeta med barn som är på väg att lära sig det svenska språket (s. 166).  

Barnets inlärning av förstaspråket är en i förväg bestämd utvecklingsprocess som är omöjlig att 

undgå, barnet måste tillägna sig sitt modersmål. När det handlar om talang till inlärning av 

andraspråket är det inte självklart att det är de biologiska faktorer som är avgörande. Den ålder 

då det är särskilt lätt att ta till sig nya kunskaper, exempelvis språket, kallas för kritisk period. 

Om inlärning inte sker inom den mest gynnsamma perioden för lärande kommer kunnandet 

aldrig att utvecklas till fullo. Barnet måste komma i kontakt med språket under den kritiska 

perioden för att en normal språkutveckling ska ske. Om lärandeprocessen startas senare finns 

det risk att barnet aldrig kommer att bemästra språket fullt ut. Det finns olika uppfattningar om 

när den kritiska perioden infaller. Den övre gränsen när det gäller språkinlärning varierar. För 

vissa är den kritiska perioden över redan vid nio års ålder medan andra hävdar att den kritiska 

perioden varar till tolv eller till och med tretton år. Men själva förmågan att lära sig språket 

minskar med ålder och orsaken till detta kan förklaras med biologiska förutsättningar 

(Abrahamsson & Hyltenstam 2010, ss. 29-32). Förmågan att lära sig andraspråk minskar med 

åldern. Språknivån som individen uppnår blir högre desto tidigare i livet individen börjar med 

inlärningen av andraspråket (s. 51). Den kritiska perioden och frågan om när den infaller är av 

stor vikt för förskolans arbete. 

Vissa av barnen är födda i Sverige, andra har flyttat till Sverige senare i livet. Det är därför av 

stor vikt att inte se på personer som är flerspråkiga som om de vore en enhetlig grupp. 

Förskollärare behöver kunskap om vilka förutsättningar de flerspråkiga barnen har för 

språkanvändning. Därför är samarbetet mellan förskolan och hemmet viktigt.  Flerspråkiga barn 

har behov av att kunna kommunicera med andra, skapa relationer och vara med i gemenskapen. 

Språkinlärningen äger rum utan formella instruktioner. Ord och uttryck på andraspråket brukas 

som enheter när barnen gång på gång använder dem. Sedan utvecklas dessa uttryck när barnen 

kommunicerar på andraspråket (Kultti 2014, ss. 19-20). Språkmiljön på förskolan har stora 

möjligheter när det handlar om att utveckla språket, antingen det handlar om enbart ett språk 

eller flera. En faktor är att språkutvecklingen för barnen är en viktig del av läroplanens uppdrag, 

en annan är miljön, där barn och vuxna samspelar i de olika aktiviteterna. Kultti (ss. 21-25) 

talar om hur barnet där kan leka med andra barn och att det på så sätt får del av de andra barnens 

erfarenheter. För att kunna leka med varandra måste barn kunna utrycka sig och kunna förstå 

vad andra barn säger. Olika ord knyts ihop med saker och händelser från omgivningen. 

Kommunikation mellan barnen uppnås med hjälp av ord, skiftande ansiktsuttryck, olika ljud 

och intonationer samt andra signaler. Användandet av ord i leken möjliggör en aktiv 

språkövning (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006, s. 85). Detta sammanfaller med 

Vygotskijs föreställning att individer utvecklas hela tiden. Individen tar till sig kunskaper från 

andra individer i en interaktion och kan också utvecklas genom att upptäcka nya möjligheter 

och använda det de redan behärskar på ett nytt sätt (Säljö 2000, s. 119). 

Utvecklingen hos barnet beskrivs ur perspektivet mångfald där individen, samspelet och 

sammanhanget finns med. I förskoleverksamheten används rutiner och vardagshändelser i 

pedagogiskt syfte. De leder till omsorg, fostran och lärande, vilka i sin tur blir till en helhet. 

Samlingar, fri lek, sagostunder, sånger och mycket annat leder till att barnen lär sig och 

utvecklas. Förskollärarnas kompetens och utbildning är av stor vikt för barnens utveckling, den 

kognitiva, den sociala och den emotionella. Personalens kompetens och utbildning är också 

viktig för kvaliteten på förskolan. Sammanhängande språk- och kommunikationsutveckling av 
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och på flera språk berör utvecklingen av ett mångsidigt tal och ordförråd. Den berör också 

lyssnar- och reflektionsförmågan, intresset för skriftspråk samt förmågan att förstå symboler. I 

förskolans pedagogik är det väsentligt att verksamheten som utgångspunkt har barnens 

erfarenheter, deras intressen och deras motivation, menar Kultti (2014, ss. 27-29) Även Wedin 

(2011a, s. 33) uttrycker liknande åsikter. Hon säger dock att de barn som har svenska som sitt 

andraspråk har en särskilt ansträngande sits eftersom de dels lär sig svenska som andraspråk 

och dels använder svenska som redskap när de lär sig (s. 42). Kultti (2014, s. 31) talar om 

barnens roll som aktörer och det utrymme barnen har för att ta del i förskolans aktiviteter och 

följaktligen i sin inlärning. För att få veta mer om barnens perspektiv, fordras kännedom om 

barnet. Att förskoleverksamheten uppkommer och utvecklas med utgångspunkt i möten med 

barnen är av stor vikt. 

2.5. Styrdokument 

I styrdokumenten för förskolan beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag men även 

mål och riktlinjer. De demokratiska värderingarna bör ligga till grund för verksamheten genom 

att man utgår från barnens intressen, deras tankar och de erfarenheter barnen har. Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2009, s. 9) menar att livet till stor del består av att lära sig. Första åren i 

en människans liv är väsentliga för frågan hur man fortsätter att lära sig genom livet. Förskolan 

är därför betydelsefull och utifrån synen på barnets livslånga lärande utgör den kanske det 

viktigaste steget. I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) står det att alla barn bör känna att förskolan är rolig, 

trygg och lärorik. Trivsel och trygghet är grundstenar för barns och elevers kunskapsutveckling. 

En trygg miljö är därför mycket betydelsefull för att framgångsrikt arbeta med barn som är 

flerspråkiga. I förskolorna prioriteras den trygga miljön för barnen. Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Stöd till barnen med stödbehov ska 

utarbetas utifrån barnets personliga intressen och förutsättningar.  

I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 7) framhålls vikten av att förskolan stimulerar språkutveckling för 

barnen. Den bör också uppmuntra och se till barnets nyfikenhet och intresse för skrift och 

symboler. Att ge barn tillfälle att lyssna på berättelser från böcker och ha samtal kring dessa är 

av stor betydelse för utvecklingen av färdigheter i språk, läsning och skrift. Barn bör ges tillfälle 

att delta i sammanhang där språket har ett tydligt innehåll, men det är också angeläget att de får 

många tillfällen till att själva använda språket i sin vardag. Därför bör verksamheten i förskolan 

planeras så att det dagligen ges tillräckligt med utrymme för alla barn att använda språket 

muntligt. För att stimulera ett barn till samtal använder den vuxna personen barnets 

erfarenheter, dess uppfattningar och det barnet bidrar med i den aktuella situationen, och bygger 

upp konversationen kring detta. Det är viktigt att barnen kan använda de tillfällen som ges till 

interaktion och samtal med andra barn och vuxna för att främja deras språkutveckling. Det är 

då angeläget att den vuxne inte pratar så att barnet tystnar, utan i stället tänker på att lyssna.  

Förskolan ska i enlighet med styrdokumenten arbeta på ett sätt så att barnen får möjlighet att 

utveckla ett varierat talat språk, ordförråd och begrepp. Barnen bör även utveckla sin förmåga 

att använda orden på ett lekfullt sätt, att berätta och att sätta ord på sina tankar. De ska även ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att ställa frågor, att argumentera och att samtala med andra. 

Även intresset för skriftspråket bör stimuleras, liksom förståelsen för symboler och den 

kommunikativa roll symbolerna har (s. 10). För att dessa mål ska uppnås behöver förskolan 

skapa en miljö för barnen så att deras språkliga förmågor och deras kompetens kan utvecklas. 

Detta görs genom att språket används i vardagen på ett meningsfullt sätt. Strategier som främjar 

samtal och språk är viktiga för dem som arbetar på förskolan. Dessa strategier skapar en 

förskola där barn med ett annat modersmål än svenska får en god utgångspunkt för att utveckla 

andraspråket eller flerspråkigheten. När personalen på förskolan samtalar med barnen bör de 

använda sig av ett välförsett språk och uppmuntra barnen att sätta ord på sina upplevelser.  
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Lpfö 98 (rev. 2010, ss. 7-11) uppmanar pedagogerna att stimulera och vägleda barnen. På så 

sätt ökar barnen sin kompetens och utvecklar kunskaper och förståelse genom sina egna 

aktiviteter. Olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära bildar en helhet. Förskolans 

miljö bör vara skapad på så sätt att den stöttar det pedagogiska arbetet och också gör det lättare. 

För att inspireras och vägledas kan förskolan använda sig av sånger, sagor, samt spel och appar. 

Det är förskollärarna som ska ha ansvaret för att arbetet i förskolegruppen utförs på ett sätt så 

att barnen får stimulans och blir utmanade till att utveckla sitt språk och sin kommunikation. 

Förskollärarnas roll är att arbeta efter och sträva mot målet. Förskolans läroplan (ss. 6-7) 

framhåller leken som viktig för att barnen ska utvecklas och lära sig. Barnen bör ges möjligheter 

att leka för att gagna deras utveckling och lärande och detta bör prägla förskolans verksamhet. 

I leken repeterar barnen de språkliga aktiviteterna, till exempel ord eller meningar. I leken 

gynnas kommunikationen, samarbetet och mycket annat. Barn tillägnar sig kunskap och lär sig 

om socialt samspel genom att leka, men de lär sig även genom iakttagelse, samtal och genom 

att reflektera över det som sägs och sker. Lärandeprocessen handlar dels om samverkan mellan 

vuxna och barn, dels om barn som lär sig av varandra. Barngruppen spelar därför en stor och 

aktiv roll. I Läroplanen för förskolan anges att den kontinuerliga och systematiska 

dokumentationen, uppföljningen, utvärderingen och utvecklingen av förskolans kvalitet måste 

finnas (s.14). Barnen ska trivas och må bra och de har rätt till nödvändiga förutsättningar för 

lärande och utveckling. Det är vad som är kvalitet och det bör vara målet för kvalitetsarbetet. 

Förskolan och lärarna i förskolan ska ha det som behövs för att barnens välbefinnande ska bli 

större och för att kunna möta barnen i inlärningsprocessen. 

2.6. Kvalitet på förskolan 

Kvalitetsarbetet pågår dagligen i förskolan. Lärarna tänker igenom vad det är de vill göra med 

barnen (iakttagelse och kartläggning), hur verksamheten ska organiseras och i vilka områden 

barnen ska utveckla kunskap. Förskollärarna planerar hur detta kan bli verklighet genom 

aktiviteter, samt utmaning för barnen (planering). Gemensamt med genomförandet av 

aktiviteterna, sker dokumentation och reflektion. Förskollärare analyserar vad som gick bra 

eller mindre bra (analys, tolkning) och hur det skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt 

(evaluering, utveckling) (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 95). Detta gäller också 

språkutveckling. Sheridan och Pramling Samuelsson säger vidare (s. 5) att kvalitet handlar om 

att barn ska må bra och talar om den rätt barnen har till omständigheter i förskolan som gör att 

de lär och utvecklas. Allt arbete när det gäller kvalitet bör sikta mot att förskolan och de 

förskollärare som arbetar där ska vara mer rustade när det handlar om att öka barns välmåga 

och finnas där i deras lärandeprocess. Det viktiga är att utveckla en bättre arbetsgång, att ge 

möjlighet till mer effektiv bedömning av resultat och uppfyllelse av målen. Detta innebär att 

förskollärarna reflekterar över flerspråkiga barns språkutveckling som en kontinuerlig process. 

Förskollärarna ska tänka på vilka svårigheter barnet möter på sin väg till lärande av det svenska 

språket. De svårigheterna blir mer tydliga om utvecklingen av barnets språk följs upp. Då blir 

förskollärarna mer medvetna om vad varje barn befinner sig i sin språkutveckling och vad det 

är som barnet behöver utveckla mer. Det är också viktigt att se vilka åtgärder som behövs för 

en förbättrad kvalitet. Exempelvis är det av stor vikt att redan i ett tidigt skede rikta 

förskollärarnas uppmärksamhet på de barn som är sena i sin talutveckling (Calderon 2004, ss. 

56-57). Kunskap om varje barns språkförmåga är nödvändig för att utveckla förskolans kvalitet.  

Eidevald (2013, ss. 23-26) anser att med revideringen av läroplanen syns förskollärarens tydliga 

ansvar som nu på ett systematiskt sätt ska följa upp, evaluera och se till att verksamheten 

utvecklas. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 9) innebär kvalitet på förskolan 

förståelse av innehållet i strävansmålen i läroplanen. Läroplanen för förskola har till syfte att 

höja kvaliteten i den pedagogiska verksamheten och att skapa en lik värdigt förskola för alla 
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barn som deltar. Genom att skapa en kvalitet i förskoleverksamhet erbjuds alla barnen bättre 

betingelser för deras allsidiga utveckling menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 

115), i detta fall språkutveckling med fokus på flerspråkiga barn. Målet är att alla barn ska 

stärka sin förmåga att kommunicera med ett rikt och nyanserat språk (Lpfö 98 rev. 2010, s. 10). 

Strävansmålen i läroplanen ska tolkas och ändamålet med målen ska omsättas i förskolans 

arbete. Förskollärarna ska ha en tydlig uppfattning om barnets språkutvecklingsnivå. Olika 

rutiner som gäller i förskolans vardag gör att förskollärarna kan kommunicera med barnen utan 

att använda språket. Barnen använder det ickeverbala språket. De pekar, använder grimaser och 

kroppsspråk. Problem kan uppstå när barnet hamnar i en situation där barnet behöver berätta 

om något som är mer invecklat (Calderon 2004, s. 55). För att förskollärarna ska kunna bilda 

en uppfattning om var barnen befinner sig språkmässigt ska kvaliteten på förskolan 

dokumenteras, vidareutvecklas och granskas. Det handlar följaktligen om att förstå och tolka 

läroplansmålen i förskolans vardag. Det är viktigt att arbeta med kvalitet. Detta leder till att 

förskolan förändras och då kan verksamheten på ett bättre sätt bidra till att barnen lär sig 

(Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s. 9). Förskolor med hög kvalitet använder sig av 

kommunikation i olika vardagssituationer, exempelvis vid måltiden. I en idealisk 

förskoleverksamhet existerar planerade aktiviteter vid sidan av vardagssituationer som 

problematiseras och blir ett tillfälle för att lära. Vardagen medför oväntade möjligheter om 

läraren upptäcker dessa och kan utnyttja situationen till att interagera med barnen (ss. 32-33). 

Förskolans kvalitetsarbete handlar dock inte bara om barnen och deras lärande i specifika 

ämnen i skolan, utan det handlar också om de vuxnas kompetens för att nå framgång, samt 

förskolans miljö, menar Eidevald (2013, s. 23). Det är av stor vikt att förskollärarna tänker på 

hur barn grupperas under olika vardagsaktiviteter så att samtliga barn får en möjlighet att uttala 

sig. För att kunna delta i förskolans aktiviteter på lika villkor krävs att barnen har ett utvecklat 

språk. Barnen som inte har erövrat det svenska språket tillräckligt kan till exempel inte förstå 

samma barnsagor och berättelser som de barnen som har ett utvecklat språk eller som har 

svenska som modersmål. Förskollärarna ska i vardagen planera aktiviteter i små grupper med 

tanke på flerspråkiga barn. En vuxen i varje grupp stödjer flerspråkiga barn i vardagsspråket. 

Möten, lokaliteter och utrustning ska också dokumenteras och finnas med inför 

utvecklingsarbetet (s.28). Förskollärare ska utgå från språkutvecklingen och fundera över 

materialet som de erbjuder till förskolebarn (Kultti 2014, s. 38). Verksamheten är komplex och 

utmärks av mångfald beroende av vilka barn som finns på förskolan, de anställda, hur miljön 

ser ut, etc. Planering, genomförande, dokumentation och analys är därför komplexa uppdrag, 

säger Eidevald (2013, s.28). Inte heller förut var det fråga om att enbart följa utvecklingen hos 

varje enskilt barn i styrdokumenten. Även då var verksamhetens utveckling det primära, med 

syftet att gynna barns utveckling (s. 25). Det är inte kunskaperna hos barnen som ska evalueras, 

däremot verksamheten och dess förutsättning för lärandeprocesser utifrån ett språkperspektiv. 

Barnens lärande ska däremot dokumenteras för att kunna användas som bas för utvärdering av 

verksamheten, enligt Eidevald (s. 10). Lpfö 98 (rev. 2010, s. 14) pekar på vikten av 

erfarenheterna hos varje barn och hur viktigt det är att möta varje barn på den nivå barnet 

befinner sig. De vuxna bör engagera sig i interaktionen med både enskilda barn och med 

gruppen som helhet. Kunskap om barnet bör användas som grund för att få goda förutsättningar 

för lärandeprocessen. 

2.7. Förskollärarnas roll 

I jämförelse med många andra miljöer där barn vistas, skiljer förskolan sig särskilt med tanke 

på hur många barn det är i förhållande till antalet vuxna. Förskollärarna möter barnen i både 

planerade och i mer spontana vardagliga aktiviteter i vilka förskollärare tar rollen som mer 

erfarna samspelsdeltagare. Det är vuxna som planerar och organiserar dessa aktiviteter. Vuxna 
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kopplar samman barns tidigare erfarenheter med de nya erfarenheterna. En pedagogisk 

verksamhet som har barns utveckling som syfte förutsätter förskollärarnas ledning från 

implicita till explicita förväntningar, som i sin tur är en utgångspunkt för vidare undersökningar. 

Barns lärande och på vilket sätt den pedagogiska miljön är utformad analyseras och utvärderas, 

allt i linje med förskolans styrdokument. Att fråga barnen är en möjlighet att sammankoppla 

barns tidigare och nya erfarenheter, och på så sätt öka barns förståelse i det nya sammanhanget 

(Kultti 2014, ss. 62-64). Vidare förklarar Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011, 

ss. 176-179) att bästa effekt uppnås om förskollärarnas pedagogiska arbete sätts i förhållande 

till barnets utvecklingsnivå. Det handlar om barnets perspektiv, det vill säga barnets bästa 

utifrån vad förskollärarna vet om barnet. Förskollärarnas kunskap om barnens utvecklingsnivå 

influerar deras pedagogiska synsätt. Barnen stimuleras att utforska och berätta om sina tankar. 

Barnet tar initiativ i sitt eget utrymme, inom ramarna som ställs upp av förskollärare. Där måste 

också finnas plats för barnets perspektiv och agerande. Barnen behöver interaktion med andra 

innan de börjar utrycka sig och agera på egen hand. 

Det är viktigt att möjliggöra för barnen att utveckla sitt språk redan i förskolan. Med den 

möjligheten kan barn lära sig tala ett mer invecklat språk och samtala om mer komplexa 

problem. I samband med detta ökar barns medvetande om det språk som senare används i skolan 

för att förmedla kunskaper. I sin planering av förskolans aktiviteter bör förskollärna vara särskilt 

uppmärksamma just när det gäller barns språkutveckling (Wedin 2011a, s. 61). Kultti (2014, 

ss. 65-67) förtydligar att med hjälp av stödstrukturer, verkliga modeller och olika pedagogiska 

tankesätt lär barnen sig att utveckla nya kunskaper och skapa nya förmågor. Med 

förskollärarens hjälp förväntas barnet uttrycka sig språkligt på ett mer komplext sätt och inte 

bara ge korta svar. Måltiden kan nämnas som ett exempel på en sådan aktivitet där lärande 

uppmärksammas. Vid måltiden kan förskollärarna utmana barns kunskaper och erfarenheter, 

allt i syfte att uppnå de strävandemål som finns beskrivna i styrdokumenten för förskola. 

Måltiderna ger också en möjlighet till barns deltagande i den språkliga interaktionen. Det är 

förskollärarens roll att skapa situationer, uppmärksamma och benämna initiativen, beskriva och 

ställa öppna frågor. I detta sammanhang använder förskollärarna barnens intresse som resurs 

och handlingarna blir utgångspunkt för stöttning istället för att bara tala om något som 

förskollärarna tror intresserar barnet.  

Johansson (2011, s. 128) berättar hur parterna i den pedagogiska dialogen utbyter erfarenheter 

och kunskaper allt i syfte att ena sidan vidgar sina kunskaper. Dialogen som leds av 

förskollärare främjar och utvecklar barnens berättande. Barnens lärande relaterar till deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att barnen får möjlighet att formulera sig. 

Tillräckligt med tid och utrymme som främjar kommunikationen, men det händer ibland att 

förskollärare inte har tillräckligt tålamod och inte ger barnet den tid som det behöver, utan tar 

över samtalet. Bästa sättet för barnet att öva språket är dialogen med förskolläraren, som 

avslöjar språkets struktur och berättar om språkets innebörd. Vid ett enskilt samtal får barnet 

möjlighet att dämpa omgivningens påverkan och på så sätt ökar barnets koncentration. Detta 

leder till att barnens berättande kommer fram (ss. 141-146). Den brist på möjligheter till samtal 

med enskilda barn som uppstår vid stora barngrupper med få förskollärare gör att blygsamma 

barn inte får förskollärarnas uppmärksamhet i så stor utsträckning som de behöver. Genom att 

tillfredsställa barns behov och göra det möjligt för barnen att utrycka sig och förstå att de har 

rätt att uttala sig stärker förskollärare barnens självförtroende och barnet vågar utveckla sitt 

språk vidare (ss. 164-167). 
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Palludan4 (2007, s. 81) beskriver i sin artikel en undersökning i en dansk förskola i vilken 

förskollärarnas två olika sätt att kommunicera uppmärksammas, två språktoner. I situationer 

där den vuxne introducerar, förklarar och instruerar hörs vanligen en undervisningston. Vuxna 

pratar och barnets beteende innebär att lyssna och rabbla tillgänglig information och följa 

instruktioner. Andra alternativet är att vuxna frågar och barnet svarar, om barnet kan eller vill 

svara. I situationer där barn och vuxna konverserar sker en utväxlande ton, båda ställer frågor 

och ger svar. Det handlar om ett utbyte av erfarenheter, tolkningar, åsikter och kunskap. Ett 

mönster på hur de två språken utförs blir synlig. Undervisningstonen används i interaktionen 

mellan personalen och de flerspråkiga barnen medan den utväxlande tonen används i 

interaktionen med de enspråkiga. Förskollärarna förväntar sig mindre kompetens av de 

flerspråkiga barnen vilket kan påverka språkutvecklingen (ss. 75-80). Förskolans personal visar 

samma uppmärksamhet till alla barn genom att ta hänsyn till deras egna förutsättningar och 

kvalifikationer. Förskollärarnas försök att pedagogiskt och ansvarsfullt svara på de olika 

språkkunskaperna av de olika etniska barngrupperna gör att skillnaderna i tonerna bli synliga. 

Med en professionell arbetsmetod försöker de utbilda och stimulera de flerspråkiga även om 

det är tveksamt om sättet är produktivt som språkstimulans eftersom de flerspråkiga blir ett 

passivt objekt för de vuxnas undervisning (ss. 81-82).  

Wedin (2011a, s. 32) talar om ett mångkulturellt samhälle där barn kommer till förskolan med 

olika erfarenheter och kunskaper. För att kunna möta barnen är det viktigt att 

förskolepersonalen har en öppen attityd till olikheter och behandlar barnen på ett jämbördigt 

sätt. Kultti (2014, ss. 68-69) anser att förskolemiljön ger barnen en möjlighet att lära sig 

språkliga uttryck för abstrakta, generella förhållanden. Barns idéer ger inspiration till inlärning 

av generella begrepp. Benämning och användning av precisa ord och uttryck är viktigt för att 

barnen ska kunna utveckla ett rikt och nyanserat språk. I verksamheten kan det innebära att 

förskollärare regelbundet reflekterar över vilka språkkunskaper som förutsätts i ett barns 

deltagande i kommunikationen. I vardagliga situationer är kommunikation en utmaning och i 

förskolan är det en del av samtliga aktiviteter. Wedin (2011a, s. 61) skriver att språk och 

kunskap är sammankopplade vilket i detta sammanhang innebär att planering inför ett visst 

kunskapsområde bör innefatta språkliga aspekter. 

Förskollärarens roll är central och den innefattar en roll som deltagande aktör, primär deltagare 

eller fysisk närvarande och övervakande deltagare. Detta ger förskolläraren goda möjligheter 

att utöva sin pedagogiska kunskap och visa känslighet för deltagarna som tar sig uttryck bl.a. 

vid förhandlingar mellan barn. När barn är osams förmedlar förskolläraren att konflikter löses 

genom att tala med varandra. Detta illustrerar en form av guidat deltagande. Ett sätt att upptäcka 

turtagande i samtal är genom benämning av enskilda barn i grupper. Gruppaktiviteter blir en 

viktig förutsättning i relation till språkutveckling och språkundervisning i vilka barn skapar 

erfarenheter genom att delta i samtal. I samtalet kan barn lära sig turtagande som är ett vanligt 

sätt för kommunikation i samhället. Kultti (2014, ss. 70-74) ger några exempel på hur barn kan 

bli delaktiga i samtalet. Det kan ske genom stöttande frågor vid benämning av maträtterna på 

bordet eller när förskollärare genom upprepade frågor förtydligar genom pekande och på detta 

sätt hjälper barnet att språkligt uttrycka sina önskemål. Genom de stöttande frågorna får barnet 

möjlighet att förändra sitt deltagande.  Det som barnet inte kunde göra på egen hand kan det 

göra tillsammans med förskolläraren. Detta benämns som ett agerande inom den proximala 

utvecklingszonen. 

                                                 
4 Sökord: Language, Kindergarten, ethnic minority children, differentiation and segregation 

Artikeln hittades i databasen Sumon. Artikeln handlar om förskollärarnas olika sätt att kommunicera i förhållande 

till olika språkbakgrunder. 
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Johansson (2011, ss. 130-134) anser att förskollärare kan förbättra kommunikationen genom att 

bredda samtalet och använda sig av ett varierat ordförråd. Förskollärare bör använda sig av 

förklaringar, de bör berätta och med hjälp av humöret stimulera barnen till att samtala. 

Förskolläraren bör ställa frågor som är öppna och undersökande och se till att barnen får 

möjlighet att yttra sig. Samspel i smågrupper ger barnet bättre chanser att bli en aktiv deltagare 

i samtal. Ständiga dialoger i den vardagliga tillvaron med barnen är betydelsefulla exempelvis 

vid maten, påklädning, leken och så vidare. Wedin5 (2011b, s. 213) fokuserar, utifrån 

flerspråksperspektiv i sin artikel, bland annat på betydelsen av samtal i små grupper och 

interaktion mellan samtalsdeltagare. Hon påpekar betydelsen av förskollärarnas uppmuntran till 

barnen att motivera sina åsikter och förena dem med sina egna erfarenheter. Hon menar att detta 

är ytterst viktigt för barns språkutveckling.  

2.8. Hinder och möjligheter  

Samtliga barn som är flerspråkiga har behov av stort och planerat stöd av vuxna människor. Det 

krävs strukturer för att ge stöd till barnen och uppmuntra dem så att de kan arbeta fram egna 

strategier för att utveckla det svenska språket (Lindö 2009, s. 34). Enligt Johansson (2011, ss. 

17-18) innebär förändringar av förskollärarnas arbetssituation reducerade resurser, tidsbrist och 

mer administration än arbete i barngrupper. Samtidigt har barngrupperna blivit större. Den 

ökade belastningen på jobbet för förskollärarna är den tyngsta anledningen till att de inte kan 

nå målen. Problematiken att förskollärarnas arbetssituation är beroende av barngruppens storlek 

undersöks i en artikel av Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014, s. 379). Det är 

barngruppens storlek som har stor inverkan på förskollärarnas möjligheter att främja barns 

lärande och kunskapsutveckling. I studien ingick tolv svenska förskolor med barngrupper i 

olika storlekar, från tolv till fyrtiofem barn. Barnets ålder indelades i tre åldersgrupper: ett till 

tre år, tre till fem år, eller ett till fem år. Oberoende av storleken på barngruppen, deltar de flesta 

barn i olika gruppkonstellationer under dagen, några ordnade av lärarna och några av barnen 

själva. Lärarnas skicklighet att organisera barnen på ett sätt som ger goda förutsättningar för 

lärande skapade skillnader mellan förskolor och lärarnas förhållningssätt blev till hinder eller 

möjligheter.  

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson berättar vidare (2014, ss. 380-382) att beroende 

av gruppstorleken delar förskollärare ofta barnen i mindre grupper under en del av dagen. 

Artikelförfattarna påpekar att förskolans gruppstorlek måste baseras på antal personal. Färre 

barn per förskollärare leder oftast till en förskola med bättre kvalitet och bättre förutsättningar 

för lärande och utveckling. Barn tenderar att prestera bättre. Det finns mer samspel mellan barn 

och förskollärare i små barngrupper. Förskollärare är mer kommunikativa och stödjande i 

mindre barngrupper samtidigt som barn är mer samarbetsvilliga vid olika aktiviteter. Färre barn 

möjliggör för förskollärare att uppnå bättre kommunikation med barnen och utveckla 

meningsfulla relationer. Inte så många barn i barngrupperna möjliggör för förskollärare att 

skapa en mindre stressande miljö för dem och också för barnen. Med många barn i barngruppen 

har förskollärare benägenhet att spendera det mesta av tiden i rutinsituationer. Större 

barngrupper kräver ofta strängare strukturer samtidigt som förskollärare upplever högre 

stressnivåer.  

Förskollärarnas skicklighet är en av de väsentligaste faktorerna som kan påverka kvaliteten på 

förskolan. Samtidigt som de försöker rikta barnens uppmärksamhet mot lärande måste 

                                                 
5 Sökord: Second language, students, classroom interaction, language acquisition, learning. 
Artikeln hittades i databasen Sumon. Artikeln handlar om betydelsen av samtal och interaktion i små grupper för 
utveckling av svenska språket hos flerspråkiga. 
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förskollärare möta varje barns behov när det gäller kommunikation, samspel och kreativitet. 

Förskollärarna ska alltid ha barnens befintliga språkkunskaper och vad är det som intresserar 

barnen som utgångspunkt, när de vägleder barnen i deras språkutveckling. Det är därför av stor 

vikt att förskolans miljö är språkstimulerande och att barnet badar i språket hela tiden i 

innebördsrika samtal. Detta möjliggör att barnen själva får bestämma takt och villkor för sin 

språkutveckling (Lindö 2009, ss. 271-272). Förskolans kvalitet är förutsättning för en bra start 

tidigt i livet. Förskollärarnas skicklighet och organiseringsförmåga inkluderar arbete med fysisk 

miljö, tillgängligt språkmaterial och tidsplanering. På så sätt gör förskollärarna det möjligt för 

barnen att träna sina språkkunskaper. (Johansson 2011, s. 145). Det är förskollärarna som 

tillhandahåller leksaker och övrigt material som främjar språkutveckling (Kultti 2014, s. 38). 

Genom en genomtänkt organisering av omgivningen i förskolan möjliggör förskollärarna 

gemensamma aktiviteter och även aktiviteter ledda av barnen själva, där de kan främja 

varandras språkutveckling (s. 44) Det är förskollärarna som är ansvariga för innehållet i de 

pedagogiska aktiviteterna och barnens eget arbete. Förskolan ska skapa en öppen, tolerant, 

dynamisk och utmanade miljö som främjar barns lärande och utveckling (Sheridan, Williams 

& Pramling Samuelsson 2014, ss. 382-383). Att grupperingen av barnen baseras på barnens 

ålder ses av många som en möjlighet. Varje förskollärare har ansvar för ett specifikt rum, 

material som tillhör rummet samt aktiviteter som sker i rummet. En mindre grupp barn kan till 

exempel arbeta i ett av rummen med något projekt, en annan grupp gör temaarbete i andra 

rummet medan resten av barnen leker utomhus. Barnens möjlighet att samtala är beroende av 

gruppstorleken. Desto mindre grupp desto större är barnets chanser till kommunikation med 

andra barn. För förskollärarna blir det enklare att samtala med det enskilda barnet (Calderon 

2004, s. 38). För förskollärarna innebär detta en tillfredställande känsla som är förknippad både 

med deras yrkesroll men också med barns lärande och utveckling. Små barngrupper ger bästa 

möjliga förutsättningar för att åstadkomma förskolans pedagogiska mål (Sheridan, Williams & 

Pramling Samuelsson 2014, s. 393). Förskollärarna brukar ofta läsa böcker för de äldre barnen 

samtidigt som de yngre barnen kan ha planerade smågruppsaktiviteter (s. 386). Barngrupper 

med många barn per förskollärare associeras till ökad stress, tidsbrist, otillräckligt 

uppmärksamhet åt barnen och oduglighetskänsla. En sådan miljö på förskolan kan uppfattas av 

barnen som hämmande och kan negativt påverka barnens språkutveckling (Johansson 2011, s. 

23). I den stora barngruppen är möjligheten för det enskilda barnet att bli sedd mycket liten. 

Barngrupper med färre barn uppfyller förskollärarnas önskan att möta varje barns behov och att 

få bättre kontakt med dem. Under dessa förhållanden kan förskollärarna skapa bättre 

kommunikation med barnen och bli mer öppna för deras förslag (Johansson 2011, s. 50).  

2.9. Den pedagogiska miljön 

Förskolans pedagogiska miljö är av stor vikt för inlärning av språket hos alla barn och inte bara 

hos de som är flerspråkiga (Calderon 2004, s. 42).  Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006, s. 89) är interaktionen med den närliggande miljön viktig för att barnen ska få kunskap 

om världen runt omkring sig. Den pedagogiska miljön är oerhört viktig för ett barns inlärning. 

Den ska bidra till barnets utveckling. Den pedagogiska miljön bör ge stimulans och inbjuda 

barnet att lära. Termen pedagogiska miljön innebär flera delar. Det betyder inte bara det 

pedagogiska materialet eller den fysiska miljön och hur den är utformad. Hurdan stämning det 

är på förskolan eller interaktionen mellan de aktörer som finns där påverkar också. Den 

pedagogiska miljön ska stimulera utvecklingen hos barnet och se till att barnet mognar. Detta 

bör ske på ett sätt som är kreativt och lekfullt. Kultti (2014 s. 38) nämner fysiska redskap, vilka 

delvis bestämmer vilka aktiviteter som erbjuds på förskolan. Som exempel kan nämnas 

lekmaterial. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma det som man förväntar sig att barnet 

ska kunna eller lära sig. Lekmaterialet bör vara kreativt och flexibelt. Barnen bör kunna använda 

det när barnet leker ensamt men också när barnet leker med andra barn, med eller utan 
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förskollärarens medverkan. Det är väsentligt att utifrån språkperspektivet erbjuda lämpligt 

material till barnen. Genomtänkt material sätter fart på leken, livar upp variationer i språket och 

inbjuder barnen till rollekar vilka i sin tur stimulerar språklärande. Med hjälp av språket styr 

barnen leken och utvecklar fantasi. De frågar, svarar, påstår och argumenterar. Ett sådan 

språklig lek utvecklar barnens språkförmåga (Calderon 2004, ss. 42-44).  Lindö (2009, s. 270) 

menar att reflektion är viktig.  Där är foton, barnens teckningar och annan slags dokumentation 

av stor betydelse. Genom dem kan barnen minnas och reflektera över saker de varit med om 

och över ny kunskap. Det är dokumentationen som utgör en grund för verbal kommunikation 

mellan förskollärarna och barnen. På så sätt blir den ett verktyg för lärande av språket (s. 26).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss. 77-78) beskriver en språklig miljö i förskolan, 

där barn varje dag kommer i kontakt med språket i både skrivande och läst form. Pedagogisk 

verksamhet bör utformas på så sätt så att barn i alla åldrar stimuleras. Olika material som hjälper 

språkutvecklingen hos barn (böcker, tavlor, olika dataprogram, applikationer och liknande) bör 

vara lättillgängliga för barnen. Text med bilder på vanliga föremål från barnens omgivning, 

t.ex. stol, bord, boll o.s.v. är ett bra redskap för barns språkutveckling. En bild och barnens 

namn på lådor i vilka barnen förvarar sina personliga saker hjälper barnen att hitta sina lådor 

samtidigt som de lär sig hur deras namn ser ut i skriftlig form. En läshörna med intressanta 

böcker för barn bör inrättas. En CD spelare samt CD skivor med inlästa sagor bör finnas där så 

att barnen själva kan lyssna och läsa. På så sätt följer barnen bokens handling samtidigt som de 

tänker på språkets form. En skrivhörna med lockande material (roliga pennor, papper i olika 

färger, kuvert, leksakstelefon eller dator) hjälper barnen i deras skriftliga språkutveckling. 

Wedin (2011a, s.43) understryker att förskollärarnas medvetande om barnets sociokulturella 

bakgrund är betydelsefull för alla barn. Särskild uppmärksamhet bör riktas till barn vars 

språkliga och kulturella bakgrund inte är samma som hos de flesta andra barn. Förskollärarna 

bör bemöta barnens olika erfarenheter och kunskaper som barnen har med sig med omtanke. 

Barnen ska inte känna sig tvungna att välja mellan normer som gäller hemma och förskolans 

värderingar. 

2.10. Förskollärarnas arbetssätt i språkutvecklingen vid 
gemensamma aktiviteter 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 117) möjliggör förskollärarnas skicklighet 

och kunnande om barnens sätt att lära och utveckla sig en förskola som ger bästa möjliga 

förutsättningar för barns utveckling.  Förskollärarnas förmåga att utforma förskolans miljö så 

att den bjuder på olika upplevelser hjälper barnen att genom leken engagera sig i olika 

diskussioner. Gemensamma aktiviteter till exempel när barn äter, vid läsning eller när barnen 

sjunger, visar att varierande ansträngningar medför samspel och kommunikation av skiftande 

karaktär. Detta innebär goda förutsättningar till lärande. 

2.10.1. Samling 

Samlingen är ett moment där barnen tillägnar sig språket. Den innehåller exempelvis dialoger, 

diskussioner och småprat. Barnen sitter då ofta i en cirkel och på det sättet får de ögonkontakt 

med andra barn och förskollärarna, som då riktar sin uppmärksamhet mot barnen. På så sätt 

kommer förskollärarna närmare barnen både fysiskt och psykiskt (Rubinstein Reich 1996, s. 8). 

I samtal med andra utvecklar barnen sitt språk och sitt sätt att tänka. De talar om upplevelser 

från sitt eget liv eller om sådant som har hänt i deras omgivning. De utvecklas socialt och 

verbalt, och blir vana vid ordning och turtagning i samtalssituationer. På det sättet lär de sig att 

samverka med andra barn enligt vissa mönster som kan skilja sig från språk till språk (s. 57). 

Berättande, samtal, högläsning och liknande förekommer under samlingen. Det är viktigt att 

alla barn för chans att delta i konversationen. Därför är det viktigt med samlingar i mindre 
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grupper (s. 34). Rim och ramsor figurerar ofta i förskolan. Ramsor kan vara en bra stimulans 

för språkutvecklingen i svenska för flerspråkiga barn. Ramsor har ofta som innehåll språkliga 

klurigheter som är omtyckta av barn. Rim handlar om ordets form, om de sista stavelserna i 

varje ord eller rad och bekräftar barns uppfattning av språkets formsida. För att små barn ska 

kunna koncentrera sig på språkljuden är det viktigt att de har förståelse för vilka ord som 

rimmar. Detta är särskilt viktigt för utveckling av skriftspråket (Wedin 2011a, s. 87). 

2.10.2. Högläsning/sagostund 

Boken är ett viktigt verktyg när det handlar om att få barnen att delta i läsaktiviteten. Det som 

har stor betydelse för barns deltagande är bilderna. Bildböckerna innehåller olika texter på 

svenska. Teman varierar. Det är boken och sagostundens struktur som möjliggör barns 

deltagande. Barnen deltar i sagostunden genom att aktivt lyssna på läsandet och svara på 

förskollärarens frågor eller ställa frågor till pedagogen. Att ge namn på olika saker som finns 

på bilderna utökar barns deltagande. Interaktion blir tydligare vid ett gemensamt berättande 

med mycket språklig upprepning. Barnen pekar på bilder, uttalar språkligt och utformar en sats.  

Val av böcker och förklaringar som görs av förskolläraren ökar barnens chanser att uppnå bättre 

språklig förståelse av vardagliga situationer. Sagostunden uppmärksammar även barns egna 

erfarenheter. Det är inte ovanligt att berättelsen och bilder i boken på något sätt liknar barnens 

egna erfarenheter. Läsaktiviteter ledda av förskolläraren gör språklärandet möjligt (Kultti 2014, 

ss. 52-55). Lindö (2009, s. 142-143) talar om betydelsen av att använda bilderböcker. Barnets 

språkliga utveckling bör också uppmuntras genom åldersanpassade diskussioner eftersom det 

handlar om en speciell form av kommunikation där både den språkliga och visuella nivån finns 

med. Litteratur ger också möjlighet till att flytta i tid och rum. 

Aktiviteter som har ett tydligt syfte att lära äger oftast rum i mindre barngrupper. Till exempel 

sagostunden har för syfte att underlätta barnens språklärande genom att utöka barnens ordförråd 

eller genom att tala om nya pragmatiska synvinklar. Det handlar om gruppaktiviteter för 

samtliga barn, ledda av förskollärare som oftast grupperar barn utifrån åldern. (Kultti 2014, s. 

57). Wedin (2011a s. 111-114) berättar att högläsning innebär ett viktigt stöd för flerspråkiga 

barn. Den hjälper dem att utveckla det svenska språket. Genom att delta i högläsningen av de 

utvalda texter som främjar språklig stimulans, får barnen mängder av meningsfull indata. De 

böcker som används vid högläsningen bör vara autentiska och inkludera uttryck för väsentliga 

känslor: längtan, rädsla, hopp, sorg, misslyckande, trygghet och liknande. Att högläsa i små 

grupper kan vara ett bra arbetssätt i vilken förskollärare möjliggör för flerspråkiga barn att förstå 

innehållet. Det kan handla om en förklaring av vad ord betyder och om att ha kunskap om 

grundföreteelser för berättelsen. Barnen är i behov av stöttning för att kunna uppfatta texter och 

tolka dem kritiskt. Genom att samtala med barnen om texten som lästes upp, får barnen den 

stöttning de behöver för att få förståelse. För en del barn, till exempel barn vars språk ännu inte 

är helt utvecklat, kan det vara en fördel om förskollärare läser upp samma text flera gånger och 

diskuterar innehållet med dem i en liten grupp. Högläsning kan också tillämpas ur tvåspråkiga 

böcker.  

2.10.3. Sångsamling 

Sångsamling är en av de vardagliga aktiviteterna. Detta innebär att barnen samlas några gånger 

varje vecka. Sångsamling kan hända även spontant under dagen, ibland flera gånger. Vanligt 

förekommande är rörelsesånger, sånger om djur samt namnsånger. De riktar sig personligt till 

barn och specifika grupper. Förskolläraren bestämmer vilka föremål och vilka sångkort som 

ska användas vid sångsamlingar. Rörelsesånger involverar sjungande ord, mimik och melodi. 

Detta underlättar för barn med ett begränsat språk att delta i aktiviteter. Sångaktivitetens 

mönster och aktivitetens innehåll uppfyller en viktig funktion för språkundervisning (Kultti 
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2014, ss. 52-56). Fortsättningsvis beskriver författaren att utveckling av språket vid 

sångsamlingen sker också när sång och musik kopplas samman med samtal. Genom samtalet 

upptäcks betydelsen av sångtexten. Barnen ökar sitt ordförråd. Samtalet hålls levande med hjälp 

av frågor. Detta medför att barnen är aktiva och uppmanas att framföra talspråk oavsett på 

vilken språkutvecklingsnivå de befinner sig. Förskollärare organiserar sångsamlingen genom 

att använda sångkorten som symboliserar sånger som barnen ska sjunga. Genom att välja sånger 

i tur och ordning utmanas barnens språkliga förmågor. Förskolläraren drivs av engagemang och 

entusiasm när sången ska väljas och riktar uppmärksamheten på bilden både språkligt och 

genom rörelserna. Sångtexten blir aktivitetens innehåll. Förskolläraren visar bilder och 

förklarar nya ord med ord som har liknande betydelse. Att stötta barnen att använda nya ord 

tillsammans med andra barn eller förskollärare främjar deras lärande. Barnens deltagande stöds 

av återkommande handlingsmönster som blir särskilt tydliga när det blir dags att sjunga sången 

igen. Barnen känner igen sången och vet vad den handlar om ifall betydelsen av orden i sången 

har bearbetats. 

2.11. Tillfällen att utveckla språket spontant under dagen 

Olika återkommande aktiviteter på förskolan som lek, samtal och måltider möjliggör interaktion 

mellan barnen och förskollärarna. Med förskollärarnas stöd lyssnar barnen och iakttar, härmar 

eller samtalar. Barn deltar i alla de aktiviteter som främjar deras språkutveckling oberoende av 

deras förkunskaper i det svenska språket (Kultti 2014, ss. 50-51). 

2.11.1. Lek 

Samspel mellan barn som möjlighet för närbelägen utveckling uppmärksammas i förskolan. 

Leken är en alldaglig aktivitet i förskolan. För att kunna delta i leken måste barnen utveckla sin 

interaktionskompetens. Detta innebär att barnen måste ha en utvecklad känsla om när, på vilket 

sätt och med vilka andra de ska prata när de leker (Kultti, 2014 s. 77). En stor del av 

interaktionen mellan barn som äger rum i förskolan inträffar under leken. Det är lekmaterialet 

som inspirerar till leken. Svenska språket är bara ett verktyg för att kunna leka. Med hjälp av 

fantasi kan barnen skapa sig en bild av sådant som de inte har några erfarenheter av. Av 

förskollärare ledda aktiviteter kan leda till att barnen skapar sig kunskaper som de i framtiden 

kan använda för att lära sig nya saker i interaktion med andra barn (ss. 80-82). Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006, s. 85) framhåller att barnen måste kommunicera med varandra 

för att kunna leka ihop. Ordens anknytning till olika saker och händelser aktualiseras genom 

leken. Kommunikationsförmågan utvecklas genom att barnen också använder mimik, olika 

tonfall och ljudnivåer. Barnen använder olika tidsformer. Leken blir en aktiv språkövning.  

Lindö (2009, s. 111-112) betonar betydelsen av lek när det handlar om barnens utveckling av 

språk och begrepp. Den symboliska leken är viktig i språkutvecklingen, menar han och talar 

också om språket som barnen använder, dess speciella strukturer och tempusanvändningen. 

Barn är ömsesidigt viktiga deltagare i samtalssituationer och de inspirerar varandra till ny 

användning av språket, menar Lindö. Barnen kan ge varandra utmaningar i språket, hitta på nya 

ord och vitsar, pröva orden och se effekten på människor i omgivningen. När barnen leker får 

alla deras sinnen träning, som synförmågan, känseln, balansen och hörseln. Att därefter kunna 

samtala om sina sinnesintryck får barnen att variera sitt språk mer. Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide (2011, s.177) betonar att förskollärarnas roll är betydelsefull både när 

det gäller lärande- och leksituationer. De ska främja barnens kunskapsutveckling samtidigt som 

de ska inspirera och stimulera barnen att upptäcka sin omgivning.  
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2.11.2. Vardagssamtal 

Vardagssamtalen är viktiga. En oavbruten dialog kräver att förskolläraren konsekvent utnyttjar 

vardagliga situationer. Interaktionen mellan förskolläraren och barnet är grundläggande. Alla 

som deltar i dialogen är lika viktiga. Förskollärarens intresse för barns erfarenheter och 

berättande är också betydelsefullt. Det är inte bara det som barnen säger som är kommunikation. 

Barns sätt att vara är också kommunikation. Att använda sig av vardagliga situationer betyder 

att förskolläraren måste vara uppmärksam och fånga de tillfällen då barnen vill samtala. 

Dessutom måste förskolläraren också utnyttja tillfällen för att inleda ett samtal med barnen. 

Vardagssamtal innebär en möjlighet för enskilt samtal med barnen (Johansson 2011, s.134). 

Genom att främja språkmiljön och skapa vardagliga situationer som inbjuder till samtal mellan 

barn kan förskollärarna styra och stötta barnen i språkutvecklingen. Förskolans aktiviteter är en 

möjlighet för att sätta igång samtal och förskollärarna kan utveckla arbetet i vardagen så att det 

stimulerar språkutveckling hos barnen. Samtalen i vardagen gör att barnen förstår omgivningen 

bättre och barnens muntliga språk utvecklas på ett positivt sätt. Men alla samtal gagnar inte 

barnens språkutveckling lika mycket. Kognitiva samtal som utmanar barnet betyder mycket. 

De innehåller förklaringar och barnens egna berättelser (Skolverket 2013, ss. 64-65). 

2.11.3. Måltidssituation 

Vardagssituationer kan användas för att uppmuntra barn att beskriva vad de har varit med om 

med ord. På samma gång behöver förskollärarna utveckla strategier som frammanar samtal barn 

emellan. Måltidssituationen har nämnts tidigare i detta arbete, när förskollärarens roll 

diskuterades. Måltiderna är tillfällen som gör konversation mellan barn och vuxna och också 

mellan barnen möjligt. En väl planerad måltidssituation gynnar samtal som utvecklar språket 

och dessa ger bra språkträning för barn som är flerspråkiga (Skolverket 2013, ss. 65-67). Kultti 

(2014, s. 51) talar om sambandet mellan planering, struktur, förskollärarnas kreativitet och 

samtalets tema. Det är de faktorerna som genererar måltidsaktiviteter. Förskollärare sätter igång 

samtal i början av måltiden.  Barnens kommunikation handleds av förskollärarna. De får verbala 

instruktioner när de till exempel ska hjälpa till med att duka bordet. De samtalar när de väljer 

mat som de ska äta. Barnen kopplar samman vissa ord med specifika maträtter. 

Konversationsteman utvidgas med samtal om vardagssituationer från barnens liv. Allt detta 

möjliggör språklärande vid matbordet och det är viktigt att förskollärare initierar samtalet (s. 

56). 



 

19 

 

3. TEORETISK RAM 
Den sociokulturella teorin används som utgångspunkt för denna studie. Det är Lev S. Vygotskij 

och individens lärande och utveckling som bäst representerar den sociokulturella teorin (Säljö 

2000, s. 48). Interaktion och kommunikation är synnerligen viktiga vid individers inlärning och 

utveckling, enligt den sociokulturella teorin. Vid mediering, interaktion och när individen ska 

ackumulera erfarenheter är det språket som är det viktiga redskapet. Kunnande kan härigenom 

delas mellan olika personer och vetande kan vidareutvecklas (s. 232). Säljö (ss. 12-13) säger att 

lärande, förmågan att ta till sig erfarenheter och sedan använda dem vid senare tillfällen, också 

kan ske i de miljöer som från början inte är anpassade för kunskapsmediering. Skolan är 

emellertid den som representerar den institutionella miljön. Att utveckla en sådan miljö är av 

stor betydelse och det är pedagogerna som bidrar till detta. En insats vid lärande är 

undervisning, men pedagogiken finns också i kroppsliga och kommunikativa aktiviteter. Enligt 

Säljö (s. 47) är inlärning sett ur ett sociokulturellt perspektiv en del som är oskiljbar i den 

mänskliga verksamheten och den förverkligas i olika situationer och i olika sammanhang. 

Lärande handlar om att skapa kunskap i omgivningar där olika verktyg för inlärning görs 

tillgängliga på ett passande sätt för barnen (s. 240). Barnet får sin kunskap genom dess varierade 

aktiviteter. Barnet utvecklas genom att tolka omgivningen via ömsesidiga aktiviteter. Redan 

från födseln utvecklas individens erfarenheter och kunskaper i samspel med andra. När barnen 

samspelar tolkas omvärlden exempelvis genom lek. Å andra sidan får barnet erfarenheter i 

samspel med vuxna. Det kan handla om regler i lagspel, turtagning när människor samtalar, ord 

för föremål och dylikt. Kommunikation samt användning av språket är mycket viktiga för 

barnet. Dessa två faktorer sammankopplar barnet med världen runt omkring. Genom att samtala 

om händelser som sker när barnet leker och genom samspel med människor i omgivningen 

förvärvar barnet kunskap om hur andra uppfattar olika ting och skeenden. Barnet lär sig 

formuleringar vilka det senare använder vid möten med andra människor. I sina tankar använder 

barnet de språkliga redskap de erövrat genom samspel med andra. Att kunna använda ett språk 

innebär att personen kan anpassa sig och har möjlighet att formulera sig som övriga som tillhör 

den kulturen (Säljö 2000, ss. 65-67).  

Redskap och verktyg är begrepp som innehar en särskild plats i den sociokulturella teorin (Säljö 

2000, ss. 20-22). Olika sorters redskap (materiella och mentala/språkliga) influerar människans 

möjligheter att upptäcka närmiljön och verka i den. Sociokulturella resurser uppstår och sprids 

genom kommunikation. Grundsatsen i den sociokulturella teorin är att materiella och 

mentala/språkliga verktyg speglar verkligheten för människor som befinner sig i konkreta 

verksamheter. Individen står i förmedlad förbindelse med omgivningen. Olika tekniker för 

förmedling används (ss. 76-81). Dessa ger olika syn på ting och skeenden (s. 97). Materiella 

redskap kan stödja erövrande av kunskap (s. 167). En åsikt från Vygotskij som Säljö (ss. 119-

123) talar om är att människan hela tiden genomgår förändring och förvärvar ny erfarenhet. 

Detta har stor betydelse för utveckling av språket. Varje enskild situation betyder en chans att 

genom samspel få nya kunskaper från andra personer. Olika händelser och upplevelser skapar 

mycket material att samtala om. Detta möjliggör att språket som individen redan behärskar 

utvecklas vidare. Begreppen närmaste utvecklingszonen och stöttning har också hämtats från 

den sociokulturella teorin av Vygotskij. Termen närmaste utvecklingszonen är det läget barnen 

når när de utvecklar sig till den nivå som är lite högre än den nivå de befinner sig i. Barnet 

erhåller en del nya kunskaper och skapar nya förmågor genom att prata, lyssna, ta till sig 

instruktioner eller samspela med andra. För att det ska bli möjligt för barnet att utvecklas behövs 

uppgifter som lockar barnet till att själv vara aktivt, speciellt i den närmaste utvecklingszonen. 

Språket får inte vara alltför abstrakt eller avancerat om barnet ska ta till sig och utveckla sitt 

eget språk. Vid dylika aktiviteter behöver barnet förskollärarens stöd eller stöd från barn som 

kan och vet mer, vilket kallas stöttning. 
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4. METOD 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn för att 

främja deras språkutveckling i svenska och därför har jag valt att använda kvalitativ metod. 

Kvantitativa undersökningar svarar på frågan: ”Hur mycket? Hur många?” Detta möjliggör 

slutsatser som är mätbara vilket inte är mitt val för denna studie. Kvalitativa analyser däremot, 

leder till slutsatser om kvalitet. Det blir lätt att uppnå ett värde som kan omsättas i praktiken 

och som leder till förändringar i förskollärarnas arbetssätt. De kan ge ett sammanhang som 

närmare förklarar de föregående undersökningarna. Med kvalitativ undersökning förtydligas 

skillnaden mellan grundläggande teori och verkligheten när det gäller det aktuella fallet (Lantz 

2015, ss. 46-51). Kihlström (2007, ss. 47-48) nämner att tankesättet varierar kring en speciell 

fråga, ett fenomen eller innehållet beroende på de erfarenheter individen har. Tolkningarna och 

föreställningarna som förskollärarna uttrycker är det centrala i denna studie. Enligt Lantz (2013, 

ss. 42-43) kan svaret formuleras på fyra olika sätt. Det kan ske genom strukturerad intervju, 

halvstrukturerad intervju, riktad öppen intervju, eller helt öppen intervju. Valet för den här 

undersökningen var den öppna intervjun.  

Respondentens subjektivitet ökar av att informationen samlas in genom en öppen intervju. 

Respondenten är den som tolkar sina egna erfarenheter och formar sammanhanget (Lantz 2013, 

ss. 43-45). Anledningen är att människor väljer att fördjupa sig i olika delar och ger olika svar 

på frågorna (s. 49). Valet att använda en öppen intervju som metod motiveras med att det 

resulterar i mer nyanserade svar. Lantz (s. 115) påpekar dock att det är nödvändigt att styra 

innehållet i de fria och öppna samtalen för att få svar på de frågor som är relevanta för den 

aktuella forskningen. Följdfrågor förtydligar sammanhanget och bidrar till att motsägelser 

undviks. Det ger större möjligheter att uppfatta nya fenomen (s. 128). I den här undersökningen 

användes en intervjuguide (bilaga 1). Den består av tre huvudfrågor. Frågorna är konkreta och 

tematisk öppna. De hjälper intervjuaren att styra intervjun. Frågorna sätter igång berättande 

som är intressant för intervjun. Intervjun spelas in. På så sätt koncentrerar intervjuaren sig bättre 

samtidigt som intervjuaren slipper vänta med följdfrågor och pausa intervjun (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014, ss. 149-150). 

4.1. Reliabilitet och validitet 

En intervju som genomförs på ett korrekt sätt garanterar ett användbart resultat som uppfyller 

reliabilitets- och validitetskravet. För att säkerställa hög reliabilitet måste intervjun ge 

tillförlitliga svar.  Validitetskraven är uppfyllda om intervjun ger giltiga svar. När det handlar 

om insamling av information i forskningssyfte är det alltid de här kraven som gäller (Lantz 

2013, s. 15). Reliabilitet och validitet används ofta vid kvantitativ forskning. Då mäter forskare 

med instrument. Att omplacera dessa begrepp till kvalitativ forskning, där det handlar om att 

forskarens egna talanger och erfarenheten är instrument, är inte alltid det lättaste (Kullberg 

2004, s. 74). Enligt Lantz (2013, ss. 15-16) existerar två potentiella fällor som kan göra att 

reliabilitetskraven inte uppfylls när svaren från intervjun bearbetas. Den första är att 

intervjuaren har en tendens att söka bekräftelse för sina uppfattningar istället för att undersöka 

och kritiskt granska.  Nästa fälla är att intervjuaren ser sig själv som objektiv i sin bedömning. 

För att intervjun ska ha en hög reliabilitet måste den information som inkommer genom 

intervjun reflektera respondentens uppfattning i stor utsträckning. Därför svarade 

respondenterna i min studie inte bara på frågorna, utan de relaterade oftast lite mer till sina 

arbetserfarenheter och kunskaper. 

Validitet talar om i vilken utsträckning forskaren verkligen har undersökt det som var syftet 

med forskningen. För att uppnå detta, hade de huvudfrågor som ställdes till intervjupersonerna 

sin utgångspunkt i undersökningens syfte. Validitetskravet uppnås genom att andra ges 
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möjlighet att ta del av svaren och kritiskt analysera slutsatserna (Kullberg 2004, ss. 73-75). 

Respondenten bestämmer vad som är av vikt och vad det är han/hon vill föra fram. På detta sätt 

är det respondenten som styr vilken data som kommer in och sedan utgör grunden för 

slutsatserna (Lantz 2013, s. 17). Vid öppnare intervjuformer beskrivs samma fenomen på olika 

sätt av olika respondenter och således blir det olika intervjuslutsatser. Följden blir att validiteten 

i den kvalitativa metoden i hög grad är beroende av hur varierande respondenterna skildrar 

problemet och hur varierande bild de ger av fenomenet. Den röda tråden i intervjun måste 

belysas ordentligt för att utgöra en grund för tolkningen av svaren som respondenterna gett. 

Intervjufrågorna i undersökningen delades in så att grupperingen kändes naturlig för 

respondenterna samtidigt som den underlättade att gruppera svaren vid analysen av insamlad 

data. Det är viktigt att intervjun inte är påtvingad. Det är svårt att fånga reliabel och valid data 

från någon som inte svarar frivilligt (ss. 69-72). Därför fick respondenterna veta att de kunde 

avbryta intervjun när som helst. Under genomförandet av intervjun är det väsentligt att 

sammanfatta efter varje större frågeområde, först och främst på grund av att det då är enklare 

att gå över till nästa område och dessutom är då kravet på reliabilitet uppfyllt.  Detta garanterar 

också att respondenten har uttalat sig på ett sådant sätt som är lätt att begripa och att intervjuaren 

har fått rätt bild av det som respondenten vill säga (s. 76). Under intervjun påverkar intervjuaren 

och respondenten varandra och det är viktigt att intervjuaren är medveten om detta. Det är 

intervjuaren som ska styra interaktionen och som ska säkerställa reliabiliteten av data (s. 84). 

Det är därför viktigt att intervjuaren kan upprätthålla balansen mellan att styra respondenten i 

en viss riktning och samtidigt vara följsam. För att uppnå detta användes följdfrågor som hjälpte 

till att styra diskussionerna samtidigt som samtalen spelades in. 

4.2. Etiska principer 

Vissa etiska principer måste följas och uppfyllas när en undersökning genomförs. Information 

till de berörda samt deras samtycke är nödvändiga innan undersökningen börjar. I 

genomförandefasen är det viktigt att tänka på att välja en metod som uppfyller etiska krav. När 

undersökningen är genomförd måste särskild uppmärksamhet ägnas åt offentliggörande och 

förvaring av materialet (Löfdahl 2014, ss. 32-36). Individskyddskravet innehåller fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). För att uppfylla informationskravet blev deltagarna i studien 

informerade om syftet med studiens genom ett brev (bilaga 2). Den intervjuade måste enligt 

Lantz (2013, s. 71) ha förstått syftet med undersökningen för att kunna delta aktivt i intervjun 

och följa den riktning som intervjuaren har tänkt sig. När det gäller samtyckeskravet fick de 

tillfrågade helt besluta om de ville delta i undersökningen eller inte. Samtidigt fick de veta att 

de, trots sitt samtycke, kunde välja att avbryta sitt deltagande vid vilken tidpunkt som helst 

(Löfdahl, 2014, s. 36). Forskningsområdet för intervjun förklarades till viss del i förväg.  

I och med att anonymiteten garanterades i det informationsbrev som skickades ut uppfylldes 

konfidentialitetskravet. Det meddelades också att undersökningen inte kommer att användas för 

något annat ändamål än för forskningen. För att känna trygghet måste de intervjuade enligt 

Lantz (2013, s. 92) få information om vem som kommer att ha tillgång till data som samlas in 

genom intervjuer och också på vilket sätt denna data kommer att användas. De intervjuade fick 

information om detta. De informerades också om att samtlig information som införskaffas 

genom intervjuer enbart används för det aktuella examensarbetet (Löfdahl 2014, s.38). Alla 

filer med inspelade intervjuer raderas när examensarbetet är färdigt. På så sätt uppfylls 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). De deltagande kommer inte att kunna ta del av 

forskningsresultatet innan det publiceras på internet.  
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4.3. Urval 

Undersökningen hade som målgrupp de förskollärare som verkar inom förskolan och som har 

möjlighet att genom sitt arbete i vardagen gynna flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. 

I denna undersökning medverkade fem förskollärare, vilka arbetar med barn i åldern tre till fem 

år. För att få en variation i svaren, intervjuades förskollärare från olika förskolor med olika 

gruppkonstellationer. Två av dessa pedagoger har sitt arbete på förskolor med ett stort antal 

flerspråkiga barn. I de förskolor där de andra tre pedagogerna finns det få flerspråkiga barn. 

Förskolorna är belägna i olika områden, men i samma kommun i Jönköpings län. 

4.4. Informanter 

I syfte att tillgodose etiska principer har samtliga respondenter sina namn fingerade. Anna har 

tjugofyra barn i gruppen med få barn som har annat modersmål än svenska. Hon har flerspråkig 

bakgrund men har utbildats till förskollärare i Sverige. Dagens heterogena grupper har inte 

förändrat hennes sätt att arbeta. Hon förklarar att hon jobbar på liknande sätt som innan och att 

hon i sitt arbete inte tänker på språk, utan på verksamheten i sin helhet: ”Jag tänker mest på 

socialt samspel, att barnet ska träna in att jobba tillsammans oavsett åldern, kön, bakgrund. 

Olika individer ska fungera under samma tak.” Anna ser på barngruppen utifrån olika individer 

fast hon försöker få dem att fungera som en grupp och som en helhet. Hon nämner anpassning 

av förskollärarens arbete utifrån barnet och dess ålder, språk, allt i syfte att barnet ska passa in 

i gruppen. Det kan vara barn som inte har ett utvecklat språk oavsett om det beror på 

flerspråkighet eller svårigheter med att tala. Då kanske hon blandar grupperna, och barn som 

har svårigheter blandas med barn som är äldre eller med lite mindre barn. Anna betonar också 

att i stödjande arbete för de barnen som har svårigheter får hon inte heller lägga sig på för hög 

nivå. Hon använder sig av material som passar för barnens ålder och språkförmåga, och det är 

hon själv som får vara länken mellan barnen.  

Sofia har tjugofem barn i gruppen. Få av dem är flerspråkiga. Hon har svensk bakgrund och 

förskollärarutbildning från Sverige. Hennes sätt att arbeta har varit ganska likt under de åren 

hon jobbat och det är delvis kopplat till att hon aldrig har jobbat i barngruppen med många 

flerspråkiga barn. Sofia framhåller att förr i tiden var uppfattningen att förskollärarna skulle 

jobba enskilt med de flerspråkiga barnen, men nu integreras barnen i barngruppen. Som 

skillnader i arbetet mellan enspråkiga respektive flerspråkiga barn ser hon inte bara språket utan 

hon nämner också olika bakgrunder och kulturer som de här barnen har med sig. 

Kommunikation med föräldrarna är också en utmaning. Sofia menar att det är viktigt att få veta 

var barnen har med sig från familjen, kulturen, språket, barnuppfostran med mera. Det är många 

grundläggande saker som ingår och inte bara språket, anser hon, när hon beskriver sitt arbete. 

Marika har tjugofem barn med få som har ett annat modersmål än svenska. Hon har flerspråkig 

bakgrund och en utbildning från Sverige. På den förskola där hon är anställd, har det alltid varit 

många svenska barn och få flerspråkiga och hon har inte upplevt några heterogena barngrupper 

som skulle ändra hennes sätt att arbeta. Däremot ser hon enorma skillnader mellan de 

enspråkiga och de få flerspråkiga barnen i hennes barngrupp. Hon anser att flerspråkiga barn 

inte har samma förståelse som enspråkiga barn och att ibland när flerspråkiga barn börjar på 

förskolan kan de inte prata svenska alls. Det kan vara en riktig utmaning att kommunicera, för 

både förskollärarna och för barnen.   

Jonna har tjugofem barn i barngruppen. De flesta är flerspråkiga barn (finska, kinesiska, 

vietnamesiska, bosniska, tjeckiska, persiska, engelska, grekiska och syrianska). Hon har svensk 

bakgrund och en utbildning från Sverige. Enligt Jonna har antalet flerspråkiga barn ökat lite 

grann och tidigare handlade det framför allt om fler flerspråkiga barn från ett enda land, t.ex. 
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Bosnien. Det handlade om många flerspråkiga barn med samma modersmål. 

Gruppkonstellationen har inte i stor utsträckning förändrat hennes sätt att arbeta. Hon påpekar 

att förskolan ligger i ett område med många invandrarfamiljer och förklarar att detta har gjort 

att hon genom åren har varit lite mer medveten om språkets betydelse. Jonna anser att 

flerspråkiga barn behöver mycket konkret material, men tillägger att detta behöver de andra 

barnen också. Med konkret material menar hon många bilder och tecken som stöd.  

Thure har tjugotvå barn i barngruppen med många som har ett annat språk än svenska. Han har 

svenska som modersmål och har gått förskollärarutbildning i Sverige. Han upplever att antalet 

flerspråkiga barn har minskat betydligt i jämförelse med för bara sex år sedan när han började 

arbeta på sin nuvarande arbetsplats. Han påpekar att detta naturligtvis har ändrat hans sätt att 

arbeta eftersom fler barn som behöver stöd innebär att man måste hjälpa dem på ett annat sätt. 

På hans förskola finns barn som har svenska som modersmål men som inte heller är oerhört 

starka i språket. Han konstaterar att han jobbar på ett liknande sätt med enspråkiga som med 

flerspråkiga barn. Men Ture föreställer sig en grupp där alla barn hade svenska som modersmål. 

Då kanske han skulle kunna använda ett mer avancerat språk när han pratade med barngruppen. 

Thure sätter ord på allt de gör tillsammans, läser mycket böcker, mycket rim och ramsor och 

försöker hitta barnens intressen. Att hitta det som fångar intresset hos det enskilda barnet är 

utmaningen, samtidigt som det är mycket svårt när barngruppen har tjugotvå barn. 

4.5. Genomförande 

Undersökningen började med att kurslitteraturen lästes igenom och samtidigt plockades det ut 

som var mest relevant för denna studie och som kunde motivera studiens syfte. Uppsatser inom 

och nära studiens ämnesområde lästes vilket möjliggjorde fokusering och begränsning till de 

områden som var viktiga för undersökningen. Övergripande tema för val av litteratur var 

förskollärarnas arbetssätt med flerspråkiga barn när det gäller främjande av deras 

språkutveckling i svenska. Problemformuleringen var avgörande för valet av intervju som 

metod för insamling av data. Tanken var att intervjua förskollärare som kan främja flerspråkiga 

barns språkutveckling i svenska och få inblick i vad som påverkar deras arbete, vilka 

möjligheter de har och vilka hinder de stöter på i sitt arbete. Kvalitativa intervjuer användes 

eftersom de som intervjuades i hög grad behärskar det ämne som intervjuerna handlade om. 

Respondenterna svarade inte bara på frågorna, utan de berättade oftast lite mer utifrån sina 

erfarenheter och kunskaper. På så sätt får deras svar mer reliabilitet (Kihlström, 2007, s.47). 

Nästa steg var att bestämma vilken typ av intervju som skulle användas. En öppen intervju 

visade sig vara det mest givande. De frågor som ställdes till respondenterna hade sin 

utgångspunkt i undersökningens syfte och dess frågeställningar. Lantz (2013, ss. 73-75) betonar 

vikten av en mjuk start med väl förberedda inledningsfrågor som lättar upp stämningen och gör 

att intervjuaren blir avstressad. Frågorna bör indelas så att grupperingen känns naturlig för 

respondenterna och samtidigt underlättar analysen av insamlad data. I undersökningen 

användes de frågor som visas i intervjuguiden (bilaga 2). De består av inledande frågor, tre 

huvudfrågor med respektive följdfrågor och en avslutande fråga.  

Sedan tidigare hade jag haft någon slags kontakt med de förskollärare som intervjuades. Redan 

innan de tillfrågades om att delta i intervjun var de medvetna att de var möjliga respondenter 

till undersökningen. All korrespondens före intervjun skedde genom e-post. Förskollärarna 

tillfrågades om de ville vara med i undersökningen och bli intervjuade. Tid och plats bestämdes 

och i god tid före intervjun e-postades ett missivbrev (bilaga 1) till förskollärarna. Lantz (2013, 

s.71) förklarar betydelsen av att noggrant bestämma intervjuns form och på vilket sätt intervjun 

ska genomföras. Genom e-post och det bifogade missivbrevet informerades respondenterna om 

intervjuns tidsåtgång och hur intervjun skulle dokumenteras. Det förklarades också för dem hur 
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resultaten skulle komma att användas så att andra pedagoger kan få nytta av undersökningen. 

Anonymiteten garanterades. Respondenterna fick veta att de kunde avbryta intervjun när som 

helst och de fick också reda på vilka som kommer att ha möjlighet att läsa och analysera 

resultatet. 

Förskolorna valdes med tanke på variation när det gäller antalet flerspråkiga barn i barngruppen 

vilket skulle kunna motivera variation i arbetssättet hos förskollärarna. Tanken var att 

undersöka om det finns skillnader i förskollärarnas arbetssätt. Enligt Lantz (2013, s. 96) ska en 

intervju genomföras i en tyst och lugn miljö och utan avbrott. Om intervjuaren och 

intervjupersonen sitter ner skapas en bra ögonkontakt. Alla fem intervjuerna genomfördes i 

personalrummen på respektive förskollärares arbetsplats. Platsen för intervjun valdes med 

syftet att respondenterna skulle känna sig tryggare samtidigt som intervjuerna kunde 

genomföras utan att vi blev störda av barnen. Eftersom intervjuerna var bestämda i förväg var 

respondenterna avslappnade och samtalet kunde utföras utan stress. Det är inte så lätt att lyssna 

och skriva samtidigt. Därför spelades intervjuerna in. Detta möjliggjorde för mig att rikta min 

uppmärksamhet till själva intervjun och på så sätt minska risken att missa något viktigt i 

respondenternas svar. Från inspelat material analyserades respondenternas svar. Att själv kunna 

lyssna på intervjuerna flera gånger efteråt gjorde att det blev lättare att koncentrera sig på 

samtalets innehåll. Intervjuaren måste vara uppmärksam när han/hon tolkar respondentens svar. 

Han/hon måste ha förståelse för intervjupersonens sätt att tänka. Samtidigt måste intervjuaren 

styra samtalet i förutbestämd riktning (s. 36). Det är inte enbart respondenternas svar som 

analyseras. Intervjuaren måste också säkerhetsställa att intervjufrågorna inte är ledande och att 

deras form inte påverkade intervjupersonens svar, vilket Kilström (2007, s. 51) också 

framhåller. Intervjutiderna varierade beroende på förskollärarnas svar. I genomsnitt varade 

intervjuerna i sextio minuter. Efter att intervjuerna var utförda transkriberades respondenternas 

svar till en löpande text. Det stora flödet av information gjorde att mycket arbete krävdes för att 

välja det viktigaste från respondenternas svar. För att underlätta analys av insamlad data skrevs 

svaren från olika respondenter i olika färger.  

4.6. Analys/bearbetning 

Undersökningens syfte och frågeställningar användes som utgångspunkter vid analys och 

bearbetning av det empiriska materialet som samlades in genom intervjuerna. På så sätt 

skapades en bra översikt av det som var relevant för undersökningen. Fejes och Thornberg 

(2015, ss. 34-35) berättar att analys av insamlad data i en kvalitativ vetenskaplig studie betyder 

att undersökaren systematiskt och kritiskt granskar insamlat material i syfte att framställa 

studiens resultat. Undersökaren arbetar aktivt med det insamlade materialet och delar det i 

mindre delar som är lättare att hantera. Det gäller att hitta ett gemensamt mönster. I den här 

studien anordnades intervjusvaren med studiens frågeställningar som rubriker. 

Respondenternas svar på olika frågor skrevs ner i olika färger, detta för att tydligare kunna se 

mönster. Därefter sammanställdes respondenternas formuleringar i relation till studiens syfte. 

Nästa steg var att hitta ett mönster i respondenternas svar. Insamlad data kodades och en 

sammanfattning som inkluderade alla svar skrevs. Sammanfattningen exemplifierades med 

några citat från förskollärarnas svar. De ökar resultatets och undersökningens reliabilitet. I 

analysarbetet användes induktiv ansats (Lantz 2013, ss. 144-145) som möjliggjorde slutsatser 

och utformning av resultat utifrån flera enskilda fall. Data som analyserades var utformad så att 

analysarbete kunde utföras utan svårigheter. För att minska datamängd som måste bearbetas 

valdes information som inte var relevant för undersökningens syfte bort. I diskussionsdelen 

relateras resultaten till tidigare forskning och teorier, samtidigt som förståelsen om hur 

förskollärare jobbar med flerspråkiga barn för att främja deras språkutveckling i svenska i 

relation till möjligheter och hinder utvecklas vidare. 
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5. RESULTAT 
De intervjuade respondenterna har sina namn fingerade, allt i syfte att tillgodose etiska 

principer. Anna är flerspråkig förskollärare i förskolegrupp med mestadels enspråkiga barn. 

Sofia är förskollärare i förskolegrupp med få flerspråkiga barn. Hon har svensk bakgrund. 

Marika har flerspråkig bakgrund och hon jobbar för det mesta med enspråkiga barn. Jonna är 

förskollärare med svensk bakgrund. I hennes förskolegrupp är de flesta barn flerspråkiga. I 

Thures förskolegrupp finns många flerspråkiga barn. Han har svensk bakgrund. För att göra 

läsningen lättare och mer förståelig har respondenternas svar sammanfattats under följande 

underrubriker: Förskollärarnas roll i att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i vardagliga 

situationer, Möjligheter respektive hinder i det konkreta arbete och Förskollärarnas arbete med 

främjande av flerspråkiga barns språkutveckling. Underrubriker har formats utifrån syftet och 

frågeställningarna.  

5.1. Förskollärarnas roll i att stödja flerspråkiga barns 
språkutveckling i vardagliga situationer 

Två förskollärare anser att de inte bör använda bara enkelt språk i sitt arbete med 

språkutveckling. De bör också använda fler komplicerade ord, mer variation, samtidigt som 

barnen får möjlighet att hänga med. Samtliga förskollärare tycker att det är viktigt att benämna 

allting i alla situationer och att vara tydlig med allting i alla situationer, till exempel måltiden, 

påklädning, när barnen ska tvätta sig, eller när barnen ska gå ut, klä på sig och dra upp 

dragkedjan.  

Jag tycker att det är mycket att benämna och prata om det vi gör, att sätta ord på saker: ”Nu 

tar vi skorna, höger fot, vänster fot, fingrarna.” Vid maten: ”Gaffel, kniv, tallrik, på, bredvid.” 

Alltså, prepositioner, att verkligen försöka prata ett så rikt språk som jag bara kan. (Thure)  

Att använda sig av synonymer är lika viktigt för barnens språkutveckling som att benämna alla 

ord, är alla informanterna ense om.  

Lika viktigt är användningen av synonymer. Försöka mata in så många som möjligt. (Thure) 

Samtliga förskollärare tycker att barngruppens storlek är den svåra biten, både tidsmässigt och 

när det gäller personaltäthet. Det blir nästan omöjligt att ge barnet rätt tillfälle för utveckling. 

Stora barngrupper kan påverka negativt.  

Visst känns det frustrerande att inte kunna hjälpa barnen så mycket jag skulle vilja. Jag ser 

tydligt koppling mellan barngruppens storlek och hur mycket tid man får vara med en. Det 

är enkel matematik. (Thure)  

Alla förskollärare är medvetna, och vet hur de ska göra med alla barn, inklusive dem som har 

svårigheter med språket, men tycker att det är svårare att genomföra det i stressiga situationer 

med många barn. Sofia förklarar att språkbadet behöver mycket tid. 

Det är många barn som ska dela på den tiden, som behöver utrymme för att prata och samtala 

både i rutinsituationer och i samlingen med. Ju fler barn det är desto mindre talutrymme blir 

för alla barnen och mindre tid för mig att prata med alla barn enskilt. Det är klart. Fler barn 

betyder större barngrupper och fler barn per vuxen. Det är svårare är få tid till varje barn och 

tillgodose allas behov. (Sofia)  

Det handlar om att få personal att räcka till. Genom uppdelning i mindre barngrupper blir det 

enklare för förskollärarna att se varje individ och försöka utveckla barnens språk eller se 

svårigheterna i språket. För Sofia är det som en rutin som möjliggör att barn får mer utrymme 
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att samtala och uppnå bättre samspel i leken. Detta ger en mycket lugnare och 

språkstimulerande miljö. 

Några barn är ute. Några barn är inne. Så gör vi det nästan varje dag. Tre, fyra gång i veckan 

delar vi barnen. Så vi är hälften ute, hälften inne på förmiddagen och på eftermiddagen byter 

vi. (Sofia) 

Enligt Sofia behöver barnen ett språkbad. De behöver många ord för att utveckla sitt ordförråd. 

Att vid matbordet vi som pedagoger inte säger: ”Ge mig den.” Utan: ”Kan jag be om 

mjölken?” (Sofia) 

För Sofia är det allra viktigaste att barnen får nya ord och begrepp hela tiden. För henne betyder 

detta att förankra ordens betydelse med barnens egna erfarenheter. Hon tycker likadant som 

majoriteten av förskollärarna, att det finns barn som behöver stödjas för att våga prata. Enligt 

förskollärarna finns det många flerspråkiga barn som förstår ganska mycket men inte vågar tala 

själva.  

Ett barn som inte kan språket på samma sätt som resten av gruppen kan hamna i utkanten, 

bara sitta i ett hörn och inte säga ett ord. (Marika) 

Det har mycket med trygghet att göra. Förskollärare behöver skapa en atmosfär där flerspråkiga 

barn känner att de är accepterade och att de är en del av barngruppen. Det viktigaste är att de 

vågar prata och öva, använda språket. Det är en stor utmaning för förskollärarna att hjälpa 

barnen med deras självförtroende och samtidigt ge den hjälp som de behöver.   

Det är viktigt att skapa känslan hos barnet att de kan och samtidigt uppmärksamma allt detta 

som barnet kan. Barnen behöver växa i sina kunskaper, att de blir trygga i sig själva för att 

kunna använda sig av det de kan. Det är många som inte vågar. (Anna) 

Att ”verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Lpfö 98 rev. 2010, 

s. 5) är alla förskollärare uppmärksamma på. När det gäller flerspråkiga barns språkutveckling 

är de medvetna om att det är mycket viktigt att barnen måste känna sig trygga för att kunna 

utveckla sin kunskap. 

Det handlar väldigt mycket om tryggheten. Det handlar mycket om att de ska kunna tro på 

sig själva, att de ska kunna våga för att de ska kunna vidareutveckla sitt språk. Nästa steg 

utifrån det jag gör är att skapa tryggheten, skapa känslan hos barnen att de duger som de är. 

Barnen ska så småningom kunna träna sig in i det svenska språket, utveckla sig att kunna 

prata mer, våga prata mer och kunna säga mer. Jag tror inte att det går för något barn att 

utveckla sig om det inte känner sig trygg. Man kan inte vinna något, man kan inte lära sig ett 

språk om man inte tror på sig själv. Om jag inte tror, inte kan och inte vågar, då kan jag inte 

utveckla mitt språk heller, eller lära sig något över huvud taget. (Anna)  

Samtliga förskollärare har kontakt med flerspråkiga barn dagligen. För Anna handlar det om 

samma vanliga kontakt som med de andra barnen. Sofia tycker att på grund av luckor i 

ordförrådet behöver flerspråkiga barn sin egen tid. Barnet behöver jobba individuellt med en 

vuxen. På grund av oförmågan att utrycka sig behöver flerspråkiga barn mer stöd också med 

annat. Har de inte utvecklat språket fullt ut är det också den sociala biten som förskollärarna 

behöver jobba med. 

Vi försöker hitta stunder där vi kan sitta själva med barnen som pedagoger allt i syfte att mer 

kartlägga och se vad barnet har för behov och vilka brister finns i språket, vad vi behöver 

träna mer på. (Sofia)  
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En av förskollärarna har varit med om att vissa flerspråkiga barn bara brukar prata med vuxna. 

Enligt henne finns där ett behov av att förskollärarna jobbar för att försöka rikta barns 

kommunikation mot andra barn också. Om personalen delar in sig i olika rum under dagen 

kommer inte något barn att bli bortglömt. Förskollärarna blir mer delaktiga och kan stödja 

språket i leken. Barnen får då även bättre möjlighet att prata med vuxna. 

Man ska vara inte bara närvarande utan härvarande. Man är mycket i leken också. (Jonna) 

Thure upplever att det är lättare att ha dialog med lite äldre barn. De barnen som precis har fyllt 

tre eller fyra år har inte utvecklat sitt språk i större utsträckning och de pratar inte särskilt 

mycket. Däremot kan förskollärarna prata med de äldsta barnen. Med dem kan man ha en 

dialog. De kan berätta saker, vad de har gjort. Beroende av ålder och hur individen är får 

förskollärarna prata mer och sätta ord på handlingar. Anna anser att kommunikationen med 

barnen inte bara bör handla om att vuxna undervisar och barnen lyssnar. De pratar om en 

ömsesidig respekt och kommunikation. Barnen kan komma fram och berätta, förklara och fråga 

samtidigt som förskollärarna ska kunna förklara och berätta för barnen. I sitt jobb med att främja 

språk- och kunskapsutvecklingen jobbar förskollärare på ett sätt som ger barn möjlighet att 

tänka vidare. De ska fundera själva och berätta vidare.  

Jag försöker inte ge konkreta svar på deras frågor heller, jag försöker utmana dem själva att 

de ska fundera och tänka ut hur de ska kunna vara. Jag kan hjälpa dem på vägen men jag vill 

inte lägga svaren i deras mun, jag vill att de ska fundera själva och komma fram så det blir 

ju kommunikation. (Anna) 

Två av förskollärarna utgår från att flerspråkiga barn är väldigt språkligt olika som individer. 

Vissa barn är tysta och andra pratar väldigt mycket. När det är mindre grupper är det lättare för 

flerspråkiga barn att våga ta mer talutrymme. I stora grupper försvinner de. De dras tillbaka 

ännu mer och vågar inte prata. För Jonna handlar det om ett samspel i mötet med det enskilda 

barnet i vardagen, till exempel i leken, där man hinner prata mer.  

I samlingen, känner jag, hinner man inte riktigt lyssna då alla vill prata. Kanske har man inte 

den tid som man egentligen skulle ha. (Jonna) 

Generellt tycker alla förskollärare att det är de som pratar mest vid samlingar, särskilt vid stora 

barngrupper. Ju fler barn desto mindre samtalsutrymme för barnet.  Samtliga respondenter vill 

ändra på detta. De vill ge barnen möjlighet att prata mer, särskilt vid samlingar. En förskollärare 

berättade att de på hennes arbetsplats tyckte att det är viktigt att barnet får prata klart och får 

berätta vad det vill berätta. Därför började de med en pratsten. Barnen får prata bara när de 

håller stenen i handen. Pratstenen går laget runt, beroende vad de har för samling. Barnet 

berättar sin historia och andra lyssnar. Det är också viktigt att barnen lär sig att lyssna. 

5.2. Möjligheter respektive hinder i det konkreta arbetet 

Samtliga förskollärare planerar arbetet utifrån hela barngruppen. På så sätt är flerspråkiga barn 

med i planeringen. På frågan om möjligheter och hinder som de möter i sitt arbete med att uppnå 

de målen som finns i förskolans styrdokument svarar förskollärarna varierande. Flertalet av de 

tillfrågade ser förskollärarens kompetens som den största möjligheten. 

Min kompetens är en möjlighet. En skicklig pedagog som kan handskas med allt som ingår i 

en organisation, med innehållet i verksamheten. (Jonna)  

Som största hindret ser de stora barngrupper. 
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Hindren ligger hos oss själva. Vi måste prioritera. De största hindren är väldigt många barn 

och väldigt många olika arbetsuppgifter som vi har. Allt ifrån att planera och utvärdera 

verksamhet till alla dessa dokument som finns och som visserligen är bra (kvalitetsarbete, 

planen mot diskriminering och likabehandling, barnronder och brandskyddsutrustning). Det 

är så ofantligt mycket, men på ett sätt har vi bättre koll på barn nu. (Thure)  

Stora barngrupper leder till stressiga situationer som negativt påverkar förskollärarnas 

pedagogiska arbete. 

Stressiga situationer som gör att man tappar fokus, stressituationer i de stora barngrupperna 

är ju ett hinder för att man ska kunna jobba på det sättet som man äntligen borde och ville 

jobba. (Anna)  

För Anna och Thure, när det gäller miljö, är det viktigt att det finns ett stort utbud av olika 

sorters leksaker för att gynna olika barn. Lekmaterialet ska utgå från barnen och verksamheten 

bör vara baserad på vad barnen är intresserade av. Anna och Thure tycker att det skapar större 

chans för samspel och därmed språkutveckling. Det behöver inte vara alltid färdigt lekmaterial. 

Det kan vara t.ex. pinnar från skogen. Med fantasi i leken händer mycket. 

Saker som ska locka till lek, till samspel, barnen emellan och vuxen och barn emellan. Och 

sen så behöver det finnas vuxna som ska titta till och vara med. Förskollärare kan vara där 

och dels tolka mellan barnen när barnen inte riktigt förstår, dels finnas där som ett stöd. 

(Thure) 

Anna och Jonna anser att det allra viktigaste för att lära sig är att barnen känner sig trygga. Lika 

viktigt är att miljön ska vara öppen, att de inte ska känna sig begränsade och behöva hjälp av 

en vuxen hela tiden. Anna pratar om pedagogisk dokumentation placerad på väggarna. Barnen 

kan berätta själva vad de har gjort för varandra och för vuxna. 

Bilder som tas ut, inne i verksamheten rullar ju på en skärm som ligger i barnens höjdnivå så 

de kan samlas kring skärmen och de kan prata kring de situationer som de har varit med. Det 

blir som en upprepning av det som har hänt. Då får barnen tillfälle att berätta själva. De 

använder sitt språk själva, tränar sig. De kan hjälpa varandra i att minnas. (Anna) 

Enligt Sofia är innemiljön stimulerande när det finns t.ex. bilder på väggar som barnen kan 

samtala kring. Det kan bli samtal kring sådant som inte händer här och nu.  

Samtal kring bilder för flerspråkiga barn innebär samtal som är på det svenska språket. När 

de är hemma i sin hemmamiljö blir samtalet på deras språk. Svenska språket blir ju bara på 

förskolan och då är det viktigt att vi tar in andra saker från närmiljön och samhället, t.ex. vad 

som händer i arbetslivet hos föräldrar. Man ska i förskolan beröra olika områden. (Sofia)  

Alla förskollärare tror att i en miljö där det vistas flerspråkiga barn bör det existera ovanligt 

många och varierade samtal. De samtalen är förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 

på ett positivt sätt. Marika och Thure betonar vikten av små barngrupper och mer tid för att 

jobba individuellt utifrån en särskild planering. När det gäller tid för planering av arbete med 

flerspråkiga barns språkutveckling, använder Anna den tiden till utvärdering, som hon sedan 

utgår ifrån när hon planerar. Då kan hon se vad hon behöver gå vidare med och hur det bör 

göras. Hon berättar också att hon utgår ifrån individen och planerar arbete med språkutveckling 

ihop med barnen. Då får ju alla barnen vara med och påverka. En av förskollärarna berättar att 

planeringstiden som är avsatt för att planera verksamheten oftast används i gruppen vilket leder 

till att förskolläraren inte har möjlighet att planera avskilt i lugn och ro. 

Jag planerar, genomgår och utvärderar. Men jag gör detta i farten och inte när jag sitter på 

kontoret i lugnt och ro. Jag gör detta i barngruppen i mitt eget huvud. (Thure) 
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Det finns tid som är avsedd för att planera verksamheten men majoriteten av förskollärarna 

känner att den tiden ersättas med annat ofta och om det finns är inte tillräckligt. Huvudparten 

av förskollärarna utrycker sin frustration över att planeringstiden inte räcker till.  

Vi har enskild planeringstid men det är ofta så att den tiden faller på grund att vi inte har in 

vikarie och sådana saker och gruppen behöver mer.  Den gemensamma planeringstiden som 

vi har varannan vecka, då är det mycket annat som man ska göra. Man hinner inte gå genom 

varje barn som man skulle. (Jonna) 

Sofia planerar utifrån språksamlingar. Barnen är från början indelade efter ålder för att det ska 

vara lättare att se barnens behov. 

Vid planering, delar vi in dem i grupper. Vi försöker ju se barnens olika behov och gruppera 

barnen efter det. Vi ser vilka behov som finns i olika grupper, vad i språket vi behöver jobba 

med i just den här gruppen, vad vi behöver träna extra på. Men det är inte alltid barns ålder 

som avgör. Sedan genomför vi planerade aktiviteter, och till slut utvärderar vi för att se hur 

vi ska gå vidare. (Sofia) 

För att svenska språket hos flerspråkiga barn skulle gynnas på bästa sätt tycker samtliga 

förskollärare att det är viktigt att de finns med som stöd och hjälp. De ska möjliggöra leken i 

mindre grupper samt undersöka vad finns för möjligheten i miljön till exempel bilder och 

bilderböcker.   

Där man kan verkligen agera om det är barn som tar sig undan och alltid är själva. Då missar 

de en jättestor bit i leken och i interaktionen. Sociala sammanhang är väldigt viktiga för att 

utveckla språket. (Sofia)  

Alla förskollärare ser det som en möjlighet att de svensktalande barnen kan stimulera 

flerspråkiga barns språkutveckling genom interaktion i leken, genom sin egen kommunikation 

med varandra. Då blir det på likvärdig nivån.  

Då är det oftast att de som har svårt med språket känner inte samma press när de är ihop med 

de andra barnen. (Anna) 

Anna menar att barnen har det väldigt naturligt i sig, att de söker kunskapen själva. Hon tycker 

att barnen är fantasifulla och de är på ett annat sätt än vi vuxna är. Anna tror att barnen påverkar 

varandra i stor utsträckning och att de barn som känner sig trygga och som kan det svenska 

språket kan göra mycket för de barnen som inte har utvecklat sitt språk, men vi vuxna måste 

finnas där som stöd. 

5.3. Förskollärarnas arbete med att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling. 

Vid sångsamlingar använder sig samtliga förskollärare mycket av konkreta material: bilder, 

sångpåsar, sångkort med bilder. Det är den visuella delen som kopplas med språket. I 

introducering av en ny sång förklarar en av förskollärarna också innehållet. De lägger till 

användning av rörelsesånger och gymnastik där hela kroppen jobbar. För att göra sånger lite 

roligare och för att göra barn mer uppmärksamma är det viktigt med variation.   

Vi tänker att den visuella biten spelar ganska stor roll. Vid samlingen i en heterogen grupp, 

måste jag kunna anpassa mig för att det ska bli intressant och lockande både för de som kan 

och de som inte kan. Då använder jag mig både av talet och språket samtidigt som jag 

använder bilderna och förtydligar det jag gör. (Anna) 
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Två av förskollärarna använder bilddokumentation så att de kan gå tillbaka om de t.ex. gjorde 

experiment, titta på bilder och berätta flera gånger. Sofia och Jonna använder sig mycket av rim 

och ramsor. För Jonna är det mycket viktigt att jobba med bilder som underlättar inlärning av 

nya ord. Samtidigt lär sig barnen att använda redan kända ord i nya sammanhang i samspel med 

andra barn. 

Vi brukar lägga många bilder på golvet, barnen väljer en bild och tillsammans och utifrån 

barns förmågor berättar vi en historia. (Jonna) 

När det gäller högläsning poängterar en av förskollärarna att det är viktigt att innehållet kopplas 

till barns erfarenheter. Anna brukar dela barnen i mindre grupper, utifrån barnens nivå av 

förståelse. Hon läser böcker med mindre text och mer bilder, som inte kräver så stor 

koncentration. Två av förskollärarna använder sig av konkret material (sagopåsar) när de 

berättar sagan. De läser och samtidigt visar de det konkreta materialet. 

Berättar man sagan då har man konkreta material får att visa, sagopåsar. Ibland när man läser 

en saga slutar en del barn att lyssna för det är för svårt för dem. Men om man har konkret 

material och visar så det är lättare att hålla tråden. Det blir roligare med. (Sofia) 

Det som är viktigt när det gäller tvåspråkiga barn och som alla förskollärarna är överens om 

och som Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) lyfter upp är att: ”Den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn på förskolan.” De är medvetna om förskolans uppdrag att lägga grunden 

för ett livslångt lärande. 

Språket, det är verkligen grundläggande. Det är med hela tiden. Har man inte språket hamnar 

man efter när man kommer upp till skolan. Klyftan mot de andra barnen finns redan här på 

förskolan men den klyftan kommer bara att öka. I ämneskunskap i skolan kommer de barnen 

att ha det för svårt om de inte har språket som är grundläggande. Och den sociala biten 

påverkas också. De barnen som inte behärskar språket blir märkta. (Sofia)  

Alla förskollärare betonar anpassning på alla sätt: att dela barnen i mindre grupper, utgå från 

individuella förmågor och intressen för att underlätta lärande, anpassa metoder, miljö och så 

vidare. 

Här handlar mycket om min medvetenhet när det gäller barn som kommer från en annan 

kultur som har ett annat språk, att de ska få samma möjligheter precis som alla andra barn. 

Jag får lägga min tid på att hjälpa de barnen, så att de lättare ska kunna komma in i det svenska 

samhället, kunna lära sig det svenska språket. (Anna) 

Anna menar att förskollärarna ska tänka medvetet på språkutveckling hela tiden och att de där 

behöver vara ett steg före. Anna tänker på vilket sätt ska hon göra för att kunna anpassa sig eller 

för att kunna hjälpa barnet för att utveckla språket, för att kunna förbereda barnet för möta med 

framtiden. 

I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 6) står det att förskolans verksamhet ska utgå från barnens erfarenheter 

och intressen.  

Vi utgår från barnen. Hela vår verksamhet baseras på vad barnen tycker om och varje grej vi 

gör kopplar vi till läroplanen. (Marika) 

Alla respondenter tog hänsyn till detta i sina svar när de förklarade hur de utformar förskolans 

verksamhet. 

Vi lyssnar på vad barnen är intresserade av, försöker vara med och lyssna in vad barnen 

undrar och så försöker vi utveckla det vidare. (Jonna) 
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6. DISKUSSION 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan, enligt deras egna 

beskrivningar, arbetar med flerspråkiga barn för att främja deras språkutveckling i svenska. 

Resultaten av undersökningen ger en antydan att alla intervjuade förskollärare har nästan 

samma erfarenheter kring språkutvecklingen av flerspråkiga barn. Utifrån möjligheter och 

hinder finner förskollärarna en mångfald av strategier för att kunna främja språkutvecklingen 

hos flerspråkiga barn, exempelvis genom indelning av barnen i mindre grupper vid t.ex. 

samling, som är en mer styrd aktivitet, eller vid lek, som mer är barnens fria val i vardagen. Allt 

görs i syfte att förbättra kontakten med barnen och därmed få en bättre språklig växelverkan. 

Men allt detta är inte tillräckligt framhålls i PISA-undersökningen (OECD 2010, s. 50) som 

visar hur verkligheten ser ut. Förskollärarna i min studie belyser sociala problem. Oförmågan 

att utrycka sig språkligt kan leda till ett barns isolering eftersom barnet inte samspelar språkligt 

eller praktiserar språket tillräckligt. De barn som har svårt att prata eller förstå känner sig inte 

lika trygga som barn som är väldigt verbala. Barnet som inte kan språket som resten av gruppen 

kan hamna i utkanten, bara sitta ensam i ett hörn och inte säga ett ord. Här kommer åter i första 

plan förskollärarnas medvetenhet om sin stödjande roll. De måste kunna hjälpa barnet att våga 

prata med sina kompisar, att kunna säga det som barnet tycker är viktigt. Barnen måste själv 

kunna säga: ”Jag vill vara med dig och leka. Får jag vara med?” Det är förskollärarna som ska 

hjälpa de barnen att komma in i gruppen. Förskollärarna ska vara närvarande och hjälpa barnen 

att våga. 

6.1.1. Förskollärarnas roll i att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i 
vardagliga situationer 

Två förskollärare lyfter det väsentliga i att variera sina formuleringar. Samtliga förskollärare 

lyfter benämning med ord av allt och i alla situationer som något mycket viktigt. För att utveckla 

sitt ordförråd och därigenom svenska språket behöver barnen bada i språket, menar Sofia. Detta 

är i enlighet med vad Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, ss. 32-33) resonerar kring att 

utnyttja vardagliga situationer till att integrera med barnen. Även Kultti (2014, s. 68-69) betonar 

vikten av benämning och användning av precisa ord och uttryck, allt i syfte att barnet utvecklar 

ett rikt och mångsidigt språk. I resultatet framkom att förskollärarna är medvetna om att de 

måste möta barnen utifrån barns förmågor för att barnen ska känna sig trygga. Detta är något 

som Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) framhåller som väsentligt. Läroplanen nämner barns trygghet som 

en av grundstenarna för deras språkutveckling och framhäver en trygg miljö som viktigt för att 

barn ska våga prata och därigenom öva, använda och utveckla språket. Wedin (2011b, s. 213) 

talar om att barn under förskollärarnas inverkan bör ha tillräckligt utrymme för att motivera 

sina åsikter och knyta samman dem med sina erfarenheter vilket är viktigt för att främja språket. 

I resultaten kan det avläsas att barngruppens storlek, tidsbrist samt brist på personal är de största 

problemen som enligt förskollärarna orsakar stressituationer som i sin tur påverkar 

förskollärarnas möjligheter att främja språket hos flerspråkiga barn. Detta leder till att barnen 

inte får tillräckligt med möjligheter till utveckling av det svenska språket, vilket bekräftas av 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014, ss. 380-382) som förklarar vikten av 

gruppstorleken. Ett fåtal barn per förskollärare, leder enligt dem till en förskola med bättre 

kvalitet och bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Detta medför en tämligen bra 

chans till kommunikativ och stödjande interaktion mellan alla deltagare. Vidare leder det till 

bättre samarbete med barn vid olika aktiviteter och följaktligen uppstår inte stressande 

situationer. Majoriteten av de tillfrågade förskollärarna finner att indelningen av barn i lagom 

stora grupper ger möjlighet och mer utrymme för samtal både i språkutvecklande ändamål och 
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också i leken för att tillgodose interaktionen. Även Johansson (2011, ss. 130-134) betonar 

samspel i mindre grupper. Det ger enligt henne barnet möjlighet att aktivt delta i samtalet.  

Majoriteten av förskollärarna pratar om ett vardagligt språkligt utbyte med utveckling som 

intention. Det är i enlighet med Johansson (2010, s. 128).  En förskollärare påpekade att det 

finns behov av individuellt arbete med flerspråkiga barns bristande ordförråd. Det kan annars 

leda till sociala brister vid barnens oförmåga att utrycka sig. Detta stämmer överens med 

Johanssons (ss. 141-146) tankar kring utbytet i dialogen mellan förskolläraren och barnet, som 

hjälper barnet att upptäcka språkets uppbyggnad och innehåll. Individuell träning utökar 

barnens uppmärksamhet genom avskärmning av resten av omgivningen. Vid stora barngrupper 

finns inte möjlighet för förskollärarna att ge uppmärksamhet till enstaka barn. Barn får inte 

möjlighet att stärka tilltron till sin egen förmåga och språket utvecklas inte, menar Johansson 

(ss. 164-167). En av förskollärarna framhäver att det hos flerspråkiga barn ibland finns en 

tendens att bara prata med vuxna. Min tolkning är att flerspråkiga barn känner sig tryggare i 

kommunikationen med vuxna i jämförelse med att kommunicera med barn. Skolverket (2013, 

ss. 65-67) påpekar att förskollärare måste bli skickliga i att hitta strategier för att barnen ska 

kommunicera mer med varandra. Förskollärare bör rikta uppmärksamheten på en 

vardagssituation, t ex måltider som ger ett tillfälle för samtal under förutsättning att allt är 

planerat i förväg av förskollärare. Säljö (2000, ss. 65-67) skriver om att gemensamma aktiviteter 

hjälper barnet att tolka sin omgivning och därigenom utvecklas barnet. När barnet dessutom 

interagerar med vuxna lär det sig bland annat turtagning i samtalen. Kultti (2014, s. 51) 

bekräftar också att i en sådan interaktion ses förskollärare som viktiga för att initiera, handleda, 

övervaka, överbrygga och stödja samtal mellan barnen. Dessa samtal kan också beröra andra 

språkstimulerande situationer som inte är direkt förknippade med den rådande situationen vid 

bordet. Skolverket (2013, ss. 65-67) och Kultti (2014, ss. 65-67) föreslår matsituationer som ett 

tillfälle för att stödja samtal barn emellan. Kultti (ss. 70-74) talar om förskollärarna som viktiga 

deltagare och Jonna benämner dem som ”härvarande” och menar då att förskollärarnas fysiska 

närvaro, hela tiden, är en bra utgångspunkt för att kunna agera pedagogiskt och stödja barnen. 

Förskollärarnas förmedling i situationer där barn har inte tillräckligt utvecklat språk är oerhört 

viktig.  Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014, s.386) anser att genom 

förskollärarnas ansvar för olika rum ökar möjligheten för mer språkstimulerande stunder för 

varje barn. Lindö (2009, s. 34) påpekar att barn genom stöd får möjlighet att utarbeta sina egna 

tillvägagångssätt i utvecklandet av språket.  

En av förskollärarna lyfter fram att det finns skillnad i sättet att prata med barnen som befinner 

sig i olika åldrar. Detta sammanfaller med det Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2011, ss. 176-179) säger, att bästa resultat åstadkommes om förskollärare i sin handledning 

utgår utifrån barnens utvecklingsnivå. Anna framhåller att kommunikation inte är 

kunskapsförmedling förskollärare - barn utan utbyte av budskap sinsemellan, samt att det är 

viktigt att barn får tillfälle att självständigt utveckla sina formuleringar. Det är bara i samspelet 

med andra som barnet förbereder sig att självständigt utrycka sig verbalt. Genom att samtala 

om saker som sker får barnet lärdom om andra människor uppfattning och förståelse av olika 

skeenden och ting. Dessa erfarenheter kan barnet använda vid ett senare tillfälle, säger Säljö 

(200, s. 67) Palludan (2007, s. 81) pratar om två olika typer av kommunikation. Den ena, som 

tas upp här, är den utväxlande tonen som förskollärarna använder i sitt arbete när det handlar 

om ge barn möjlighet att deltaga i ömsesidig interaktion. Två förskollärare lyfte i intervjuerna 

fram att beroende på gruppstorleken och språkskillnader hos barn varierar det hur mycket 

talutrymme ett barn upptar. Ju fler barn desto mindre samtalsutrymme för barnet. Målet är 

interaktionen med barnen, att alla barn ska vara med, delge och berätta. Det är viktigt med 

mindre grupper för att få möjlighet att samtala och ha dialog bara för att skapa samtalsutrymme. 

Jonna nämner att ibland i samlingssituationen kan det bli för många barn som gör att 
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talutrymmet för varje enskilt barn inte finns och att förskollärarna får det största talutrymmet. 

Det handlar om samspel mellan barnen och förskollärarna. Sheridan, Williams och Pramling 

Samuelsson (2014, s. 393) diskuterar hur stora barngrupper förknippas med alltför litet 

uppmärksamhet för barnet. I grupper med färre barn uppnås interaktion på ett lämpligt sätt 

utifrån barns behov.  

6.1.2. Möjligheter respektive hinder i det konkreta arbetet 

Miljön där barn tillbringar större delen av sin tid består enligt två av förskollärarna av ett 

varierande utbud av leksaker för att bemöta de olika behoven hos barn. Utbudet av leksaker bör 

utgå från barnens intresse, enligt förskollärarna. Detta ger möjlighet till interaktion vilket i sin 

tur främjar språkutvecklingen. Detta stämmer med Kultti (2014 s. 38) som förklarar det 

väsentliga med fysiska redskap i den mening att i själva verket bestämmer urvalet av leksaker 

vilka aktiviteter som ska ske kring desamma. Det är därför förskollärarna måste tänka medvetet 

kring valet av leksaker. Förskollärarna ska ha i åtanke vad det är som barn ska kunna eller lära 

sig, allt i mening att provocera fram språkutvecklingen hos barnen. Detta är något som även 

Säljö (2000, ss. 12-13) framhäver. Att planera miljöer är den viktigaste insatsen förskollärare 

som kan bidra med till exempel köksdomänen, där flerspråkiga behöver kompenseras. Säljö (s. 

240) menar att inlärningen handlar om möjligheten att skapa vetande i miljöer där olika redskap 

för inlärning görs tillgängliga på ett sätt som passar barnen. Två förskollärare upprepar barnens 

trygghet som viktig, samt en öppen miljö där barnen ska kunna använda sig av befintligt 

material på ett friare sätt. Placering av pedagogisk dokumentation på synliga platser för att 

samla barnen kring, ger möjlighet för språklig träning. En variation av bilder kan förknippas 

med olika platser och tider som barn kan reflektera kring. Detta bekräftar Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2006, ss. 77-78) som menar att förskolan är en miljö där barnen bör komma i 

kontakt med olika variationer av språket i den meningen att språket bör frammanas på olika sätt 

och möta olika barns behov i ett stimulerande syfte. Något som förskollärarna inte har sagt och 

som Pramling Samuelsson och Sheridan påpekar är betydelsen av användning av text med 

bilder på olika föremål i barnens närmiljö. Med hjälp av barns lådor märkta med barns namn 

får barnen lite av den skriftliga formen. En lockande läshörna kan väcka barns nyfikenhet kring 

språket. En tillgänglig CD spelare med en variation av sagor gör det möjligt att leda barnet 

genom händelseförlopp och innehåll med hjälp av språket. En skrivhörna med ett stort utbud 

av redskap för in barnet i den skriftliga världen genom att barnen övar det skriftliga språket.  

Samtliga förskollärare lyfter fram hur viktigt det är att barnen kommer i kontakt med olika 

samtalsvarianter som är en viktig förutsättning för språkutveckling. Detta bekräftar Rubinstein 

Reich (1996, s. 34) och betonar samlingens betydelse som en av interaktionens verktyg till 

språkstimulering. Dialog, småprat, berättande eller diskussion kan ge en variation av samtal i 

samlingen som gör att barn utvecklar språket och sitt sätt att resonera. Genom delaktighet i 

konversationen och interaktion utvecklas barnet både socialt och verbalt genom att följa vissa 

interaktions regler som kan skilja sig från språk till språk (s. 57). Gruppstorleken är avgörande 

för enskilda barns möjlighet att delta. Generellt utrycker samtliga förskollärare svårigheter när 

det gäller planeringstid som formellt finns men ofta inte förverkligas i praktiken. I resultaten 

framkom att planeringstiden inte alltid realiseras som den ska men genom gruppindelning i 

ansvarsbarn underlättas förskollärarnas arbete med språkutveckling. Då öppnas möjligheten för 

att planera för enskilda barn mer. En annan förskollärare planerar utifrån barngrupper som är 

formade i förhållande till barns ålder och sen i förhållande till barns förmågor. En av 

förskollärarna förklarar att hon använder planeringstiden ihop med barnen. Då utgår hon från 

barnens behov. På så sätt särskiljer sig hennes arbetssätt från de andra förskollärarnas sätt att 

arbeta. Detta stämmer överens med Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 95) som 

beskriver att förskollärarna utifrån deras observation av barnen planlägger olika moment i 
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verksamheten som är förknippade till utvecklingen. Efteråt utvärderar förskollärare arbetet. 

Förskollärarens förmåga att hitta utvägar för utveckling och barns välbefinnande framstår som 

viktigt. Eidevald (2013, ss. 23-26) påpekar vikten av förskollärarens ansvar att följa upp, 

utvärdera och se till att verksamheten utvecklas. Oavsett svårigheterna finner förskollärarna 

lösningar för att uppnå sina mål i enlighet med styrdokumenten. Detta är något som Lpfö 98 

(rev. 2010, s.14) lyfter som viktigt. Med förskollärarens kontinuitet i att planera, genomföra, 

och analysera får barnet betydande möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina 

förutsättningar. 

I resultaten kan det avläsas att majoriteten av förskollärarna tycker att deras roll är väsentlig i 

förskolans arbete och sålunda i främjandet av språket. Kultti (2014, ss. 80-82) bekräftar detta 

genom att påpeka det viktiga i att barnen i leken och med förskollärarnas stöd, erövrar språkliga 

kunskaper av vilka de kan dra nytta i nya kunskapsinhämtningar i samspelet med andra barn. 

Förskollärare kan uppmuntra barns vilja och lust att gå framåt i språkutvecklingen påpekar 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011, s. 177). Den största delen av interaktionen 

sker under leken. I resultaten framkom från alla förskollärare att svensktalande barn kan 

påverka flerspråkiga barns språk på ett positivt sätt. Detta är något som Lindö (2009 s. 111-

112) lyfter fram genom förklaringen att barn språkligt kan stimulera varandra. Barnen använder 

olika begrepp och olika tempus som gör att barn aktivt övar språket i interaktionen med andra. 

Genom språk som verktyg och i samspelet mellan olika aktörer samlas kunskaper. Dessa 

kunskaper förs vidare till andra deltagare i nya interaktioner, resonerar Säljö (2000, s. 232) 

6.1.3. Förskollärarens arbete med att stimulera flerspråkiga barns 
språkutveckling 

I resultaten framkom att majoriteten av förskollärarna, i sitt arbete för att främja svenska språket 

hos flerspråkiga barn, framhäver viktigt material som är mer konkret: bilder, sångpåsar (med 

konkreta föremål), sångkort, rörelsesånger m.m. Kultti (2014, s. 56) tycker att det är viktigt med 

sångsamlingen som stöds av sångkort som är mer visuella och presenterar ett visst innehåll. 

Barn lär sig här även turtagning som är vanligt i kommunikationen. Kultti (ss. 52-56) bekräftar 

att rörelsesånger är viktiga och förklarar att de kan ha varierande innehåll som är viktigt för 

språkutvecklingen. Den förenar sjungande ord med i förväg bestämda rörelser som uppmuntrar 

flerspråkiga barn att delta.  En av förskollärarna tycker att det är viktigt med förklaring av 

innebörden av nya sånger. Detta är även något som Kultti (2014, ss. 52-56) förklarar som en 

förutsättning för att barn ska lära sig nya ord. Förskollärarna stödjer samtalen med frågor som 

gör att barnen är aktiva oberoende av språknivån som de befinner sig på. Barnen lär sig även 

att jobba tillsammans vilket i sin tur innebär att lära sig av varandra. Detta stämmer överens 

med Vygotskijs tänkesätt, som Säljö (2000, s. 119-123) talar om. Människor utvecklas och 

erhåller nya kunskaper i samspel med andra människor. Detta kan vi koppla med begreppet 

närmaste utvecklingszon och stöttning där barn erövrar lärdomar av förskollärare eller mer 

kunniga gruppkamrater. För en förskollärare är det viktigt att jobba med bilder som Kulti (2014, 

s. 56) också påpekar som betydelsefullt. Bilder gör det möjligt att förklara främmande ord mer 

tydligt och även jämföra ord med likartad innebörd. Två förskollärare påpekar värdet av 

användning av rim och ramsor. Wedin (2011a, s.87) bekräftar detta. Rim och ramsor gör att 

barn bekantar sig med språkets formsida genom lek med ord. Genom att de har roligt utvecklar 

flerspråkiga barn det svenska språket. Två förskollärare påpekar betydelsen av 

bilddokumentationen som hjälper barnen att genom upprepande reflektion öva språket. Lindö 

(2009, s. 270) har en liknande åsikt när han säger att det är viktigt att förskolans verksamhet 

genomsyras med olika dokumentationer som hjälper barnen att i interaktion med andra 

reflektera kring detta som är dokumenterat. På så sätt främjas lärande och förbättras språket.  
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Vad det gäller andra metoder som används i arbetet med att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska tycker förskollärarna att de använder sig av variation i arbetet med 

barnen. En av förskollärarna utrycker att vid högläsning är det viktigt med förbindelse av 

bokens innebörd med det som barnet någon gång har varit med om. En av förskollärarna menar 

att det är viktigt med anpassning av mängden av text med barnens förmågor. Två förskollärare 

framhäver användning av konkreta material även vid läsning som viktigt. Detta är något som 

Kultti (2014, ss. 52-55) också framhäver och han menar att bildböckerna kan inrymma ett brett 

spektrum av innehåll. De kan även variera när det gäller mängden av text. Böcker med fler 

bilder kan vara lämpliga och intressanta för olika grupper av barn. Barnen är aktiva utifrån sina 

egna förmågor. Olika situationer från vardagen kan förklaras för barnen med hjälp av passande 

böcker.  Här samtycker även Säljö (2000, s. 20). Han berättar att olika redskap (böcker, bilder, 

dialog) kan användas som underlag i lärande. De kan ha inverkan på barnen så att de vänder sin 

uppmärksamhet mot sin närmiljö.  

I resultaten kan det avläsas att samtliga förskollärare är medvetna om befintliga situationer inom 

förskolans ramar. De framhäver som viktigt att de måste, i sitt utvecklande arbete, tänka på alla 

deltagare utifrån deras färdigheter, och att flerspråkiga barn kräver särskild uppmärksamhet. 

Det är därför förskollärarna i sitt främjande arbete försöker hitta lösningar som kommer att 

underlätta språkinlärning, allt i syfte att barn får lika förutsättningar inför skolstarten. De är 

medvetna om att såvida de inte gör något för att främja barnets språkutveckling kommer barnet 

också att ha andra svårigheter, exempelvis inom de sociala ramarna. Detta är något som 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009, s. 9) framhåller. Åren i förskolan är av stor betydelse 

i varje individs liv. De påverkar ett fortsatt lärande. Detta stämmer även med Lpfö 98 (rev. 

2010, s. 5) som säger att förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn som vistas på 

förskolan och utifrån barns egna förmågor och förutsättningar. I resultaten framkom att 

majoriteten av förskollärarna tänker på barns språkliga förmågor och intressen i sin planering 

av det språkfrämjande arbetet. Kultti (2014, ss .62-64) förklarar att det är förskollärarnas ansvar 

att ordna pedagogiskt arbete genom att anknyta barns tidigare kunskaper med de nya. Samtliga 

förskollärare lyfter betydelsen av att förskolan ska vara rolig och säker samtidigt som den 

berikar barnen med kunskap. Barnen måste känna sig trygga för att kunna utveckla sig i sina 

kunskaper. Detta bekräftas Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) som säger att barnen måste uppleva 

förskolan som rolig, trygg och lärorik. Detta ligger till grund för alla typer av lärande.  

En sak som samtliga förskollärare beskriver i resultatet är att de planerar med hänsyn till hela 

barngruppen. Detta innebär att flerspråkiga barn smälter in i resten av gruppen och att 

förskollärarna betraktar dem på samma sätt som andra barn. Detta bekräftar även Eidevald 

(2013, s. 23) som förklarar att planering, genomförande, dokumentation och analys är komplexa 

uppdrag och de kan påverkas av många faktorer. Några av dem är, exempelvis, 

sammansättningen av barngruppen, de anställdas kompetens, inbjudande miljö och så vidare. 

Detta systematiska arbete måste utföras för att nå kvalitet på förskolan och den måste gå i 

enlighet med det som står i Lpfö 98 (rev. 2010, s. 14), nämligen att i sitt arbete ska 

förskollärarna utgå från hela barngruppen samtidigt som de ska engagera sig i interaktionen 

med enskilda barn. Kunskap om det enskilda barnet bör användas som grund för att få goda 

utgångspunkter för lärandeprocessen.  

I sitt arbete för att främja flerspråkiga barns svenska språk ser de flesta förskollärarna sin 

skicklighet som betydelsefull. Som största hinder ser förskollärarna gruppstorleken. Stora 

barngrupper kan orsaka en känsla av otillräcklighet i bemötandet av alla barns behov och kan 

orsaka stressiga situationer. Detta kan förknippas med Sheridan, Williams och Pramling 

Samuelsson (2014, ss. 382-383) tankar kring sambandet mellan förskollärarnas kompetens och 

förskolans kvalitet. Förskollärare bör hitta ett sätt att gynna ett barns intresse för lärande och 
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samtidigt bemöta barnet utifrån dess behov. Förskollärare måste kunna planera verksamhet på 

alla planer (omgivning, tillgängligt material, tiden med mera). Det är förskollärare som har 

ansvaret för innebörden av förskolans aktiviteter och barns individuella aktivitet. Johansson 

(2011, ss. 17-18) diskuterar förändringar i dagens förskola och betonar en sämre position för 

förskollärare när det gäller personaltäthet och tidsbrist. Förskollärare arbetar oftare med annat 

som normalt inte ingår i deras arbetsuppgifter. Antalet barn i barngrupperna ökar ständigt. De 

påfrestningarna gör att förskollärarna inte uppnår målen från läroplanen för förskolan. Detta 

resulterar i att flerspråkiga barn får sämre förutsättningar att utveckla det svenska språket och 

erövra samma förmågor inför skolstarten som enspråkiga barn.            

6.2. Metoddiskussion 

Det hände ibland att förskollärarna ville ge en mer detaljerad bild av det som de tyckte var 

relevant för studien. I sin strävan kunde de komma utanför undersökningens ramar. Att använda 

den teoretiska referensramen som Lantz (2013, s. 69) berättar om, var ett bra sätt att lyssna och 

följa respondentens svar och samtidigt styra samtalet i rätt riktning. Intervju som metod visade 

sig ha en stor fördel i jämförelse med enkät, eftersom följdfrågor till förskollärarna kunde ställas 

under intervjuns gång. Enligt Kihlström (2007, s. 52) möjliggör följdfrågor för respondenten 

att de kan fördjupa sig mer i sin berättelse samtidigt som de hjälper intervjuaren att styra 

samtalet i förutbestämd riktning. Intervjun visade sig också ha sina nackdelar. Det var 

tidskrävande att bearbeta respondenternas svar. Lantz (2013, s. 49) påpekar att intervju som 

metod kräver mycket tid. Vidare menar hon (s. 19) att intervjuns resultat inte kan generaliseras 

fullständigt. För att uppfylla generaliseringskrav behövs svar från många respondenter. Till 

skillnad från enkäten som ger ett mätbart resultat, beskriver intervjun det som undersöks lite 

mer abstrakt (s. 135). Undersökaren vet inte i förväg vart undersökningen leder. 

Respondenterna berättar det som de tycker är väsentligt för undersökningen. Ofta belyser de 

nya moment som måste granskas. För undersökaren gäller det att binda ihop de olika moment 

som kommer fram under intervjuns gång. Eftersom öppen intervju användes i den här 

undersökningen kunde förskollärarna välja själva vad de skulle berätta, d.v.s. det som de tyckte 

hade betydelse för undersökningens syfte. Resultatet kunde blivit annorlunda om det hade 

observerats huruvida svaren överensstämde med verkligheten på förskolan. 

Den valda metoden gav svaren på studiens frågeställningar i förhållande till undersökningens 

syfte. Genom intervjuer granskades den pedagogiska verksamheten och på så sätt får 

förskollärarna nya redskap som de kan använda sig av för att utveckla sin yrkespraktik samt 

förbättra egen verksamhet och undervisning. Intervjuerna utvecklade förskollärarnas förmåga 

att kunna se tillbaka på sitt eget arbete samt att se sina framsteg i rollen som pedagoger. De 

lärde sig genom återblickar och samtidigt gav de förslag till förbättringar. Valet av öppen 

intervju som metod möjliggjorde slutsatser om kvaliteter. Kvalitativa studier ökar förståelse av 

nya fenomen och det blir en förändring som resultat (Lantz 2013, s. 46). Missivbrev gjorde att 

förskollärarna hade en möjlighet att få en uppfattning om undersökningen och studiesyftet. På 

så sätt var de lite förberedda i förväg för intervjun och samtalet kunde gå i rätt riktning. Den 

lugna och tysta miljö som personalrummen på förskollärarnas arbetsplatser bjöd på, gjorde att 

de intervjuade inte var stressade utan kände sig trygga. Respondenterna var inte kända sedan 

tidigare, vilket innebar att de inte kunde förutse exakt vilket resultat intervjuaren efterfrågade. 

Samspelet fungerade bra. Bra inledande frågor som Lantz (s. 73) pratar om, bidrog också att 

stämningen under intervjun var fri från spänningar. Eftersom intervjuerna spelades in var det 

inte så svårt att samtidigt lyssna på respondenternas svar och styra samtalet i förutbestämd 

riktning.  
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6.3. Didaktiska konsekvenser 

Den här studien som har utgått från förskollärarnas synvinkel och deras sätt att arbeta med 

flerspråkiga barn, kan hjälpa mig och andra inom förskolan i vårt arbete med att stödja 

flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. I undersökningen uppmärksammade 

förskollärarna de möjligheter och hinder som de möter i sitt arbete med främjande av barns 

språkutveckling i svenska, som är en förutsättning för barns allsidiga utveckling. Studien gav 

ett fördjupat kunnande om förskollärarnas sätt att organisera sig själva, barngrupper samt 

inlärningsmiljön i förskolan, för att möjliggöra en bra interaktion mellan alla deltagare. Studien 

innehåller exempel på hur språkutveckling hos flerspråkiga barn kan stödjas. Det är 

förskollärarna som har ansvar för detta stödjande arbete, men under vilka förutsättningar jobbar 

de? Enligt deras uttalande måste de utnyttja alla tillfällen i vardagen för att integrera med barnen 

och benämna allt i omgivningen. De utnyttjar chansen när de jobbar i grupper med färre barn 

och bjuder in det enskilda barnet till dialog. På så sätt får barnen en chans att skapa 

samtalsutrymme utifrån sina egna förutsättningar. Att använda sig av olika samtalsvariationer 

är en viktig förutsättning för språkutveckling. Dialog, småprat, berättande eller diskussion ger 

en variation av samtal i samlingen som gör att barn utvecklar språket och sitt sätt att resonera. 

Genom delaktighet i konversation och interaktion utvecklas barnet både socialt och verbalt.  

Enligt förskollärarna som intervjuades bör jag som förskollärare använda konkret material 

(bilder, sångpåsar med konkreta föremål eller sångkort) som visuellt stöd samt rörelsesånger 

med varierande innehåll, som underlättar deltagande för flerspråkiga barn. Med bilder är det 

lättare att förklara främmande ord på ett tydligare sätt och även jämföra ord med likartad 

innebörd. Rim och ramsor synliggör språkets formsida genom lek med ord. När det gäller 

högläsning säger förskollärarna, utifrån sina egna erfarenheter, att jag i mitt arbete bör tänka på 

anpassning av textmängden utifrån barns förmågor, användning av konkreta material och 

användning av bildböcker som ger möjlighet till lättare förklaring av olika vardagliga 

situationer.  

Majoriteten av förskollärarna visar medvetenhet och arbetar i språkutvecklande syfte. Det är 

viktigt att jag som förskollärare, i mitt utvecklande arbete, utgår utifrån barns färdigheter, och 

det faktum att flerspråkiga barn behöver mer uppmärksamhet. De intervjuade förskollärarna 

belyser tryggheten som en av de viktigaste förutsättningarna för barns välmående. Lpfö 98 (rev. 

2010, s.5) säger att barnen måste uppleva förskolan som rolig, trygg och lärorik. Detta är en 

förutsättning för alla typer av lärande. Gruppstorlek, tidsbrist samt brist på personal är det 

största hindret som ofta, enligt förskollärarna, kan leda till stressituationer. För att motverka 

detta kan vi som arbetar inom förskolan dela in barnen i mindre grupper vilket leder till bättre 

kvalitet. Barngrupper med färre barn ger bättre förutsättningar för lärande och utveckling. 

Förskollärarnas föreslår indelning av barn i olika rum vilket resulterar i mer språkstimulerande 

stunder för det enskilda barnet. Förskollärarnas förmåga att organisera förskolans verksamhet 

höjer kvaliteten på förskolan och förbättrar villkoren för barns lärande. Enligt förskollärarna 

bemöter en medveten öppen utformning av den fysiska miljön olika behov och intressen hos 

barnen. I förskolan kan vi då erbjuda olika slags leksaker och befintligt material på ett sätt som 

främjar interaktionen, leksaker som inspirerar till samtal, vilket i sin tur stödjer 

språkutvecklingen. Samspel i leken bidrar till att kunskaper förs vidare mellan barnen. Det är 

viktigt att jag som förskollärare tänker igenom vad det är barnen ska kunna eller lära sig utifrån 

språkperspektivet. Jag bör som förskollärare provocera fram språklig träning genom att jag 

exempelvis medvetet ställer fram pedagogisk dokumentation på synliga platser, där barnen 

samtalar om platser och tider.  

Det är tydligt att utebliven planeringstid är ett problem i dagens förskolor. De intervjuade i 

denna undersökning nämner att planeringstiden ofta uteblir i praktiken, vilket blir till ett hinder 
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för att uppnå läroplanens strävandemål. En utväg kan vara gruppindelning i ansvarsbarn som 

möjliggör planering för enskilda barn.  Kanske måste jag som förskollärare ifrågasätta 

vedertagna arbetssätt och prova något nytt. En av förskollärarna planerar arbetet tillsammans 

med barnen. Då sätts barnens behov i centrum, ingen glöms bort och genom att observera 

barnen samtidigt som planeringen genomförs kan förskolläraren hitta lösningar som främjar 

varje enskilt barns språkutveckling. Barnen kan dessutom komma med egna förslag. Frågan är 

dock vad den exakta arbetsuppgiften är i detta ögonblick och om det går att kombinera olika 

uppgifter på det sättet utan att någon av uppgifterna blir försummad. 

Till och med tid för utvärdering saknas i verkligheten. Förskollärarna planerar utifrån hela 

barngruppen med tanke på varje individ. Är detta möjligt? Barngruppens storlek behöver 

övervägas i förhållande till personalen och antal barn. Det är dock något jag som förskollärare 

inte har möjlighet att påverka. Barngrupperna i förskolan blir allt större samtidigt som 

förskollärarna arbetar mer och mer med sådana arbetsuppgifter som normalt inte är del av 

förskollärarens arbete. De påfrestningarna leder till att förskollärare inte kan, i den utsträckning 

de önskar, stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska.  

6.4. Förslag till fortsätt forskning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur förskollärarna jobbar med att stödja 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Genom en kvalitativ undersökning uppmärksammades 

deras erfarenheter under olika omständigheter. En sak som dök upp var stora barngrupper och 

förskollärarnas känsla av otillräcklighet i bemötandet av alla barns behov. Det är något som 

förskollärarna inte kan påverka själva. Detta ligger inte inom förskolans ramar utan på 

kommunens nivå. Trots stora barngrupper och tidsbrist ger förskollärarnas kompetens och 

skicklighet möjlighet till flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Ändå finns det barn som 

inte får tillräckligt med språklig stimulans och det kan ge konsekvenser för språkets framtida 

utveckling när det gäller de flerspråkiga barnen. De riskerar att inte ha den språkliga grund de 

behöver inför skolstarten vilket kan komma att påverka deras förmåga att lära in nya kunskaper, 

och även kan leda till emotionell och social problematik. Vad händer med dessa barn i skolan? 

Det skulle vara intressant att få veta.  Undersökningar kring denna problematik skulle kunna 

vara ett underlag för dem som bestämmer om barngruppens storlek. Detta skulle skapa bättre 

möjligheter för flerspråkiga barns lärande. Jag hoppas att denna studie kan sätta igång 

funderingar om barngruppens storlek inom förskolan.
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Tack 
Att utföra detta arbete, måste jag erkänna, var ibland väldigt svårt, men jag visste att jag borde 

gå vidare. På vägen till målet lärde jag mig väldigt mycket. Det har varit en lång resa som jag 

lyckats genomföra tack vare de människor som har funnits här för mig. Först och främst vill jag 

tacka min familj som har stöttat mig och haft förståelse när det här arbetet har tagit en stor del 

av min tid. Jag vill också tacka min vän Marika, som har ägnat mycket tid till att läsa min text 

och gett feedback under det här arbetets gång. Ett tack till de förskollärare som deltog i 

undersökningen och på det sättet gav mig ett gediget material att arbeta med. Slutligen ett tack 

till min handledare Emma Almingefeldt, som varit till stor hjälp i mitt arbete med denna 

uppsats.
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BILAGA 1 

 

 

Information till pedagogerna  
 
Hej! 

Jag heter Sladjana Skoric och jag är inne på sista terminen i min utbildning till förskollärare 

vid Högskolan i Borås. I mitt examensarbete har jag som uppgift att utforska pedagogisk 

verksamhet. Mitt valda ämne är Flerspråkiga barns språkutveckling i svenska sett utifrån 

pedagogernas perspektiv. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barn, enligt 

deras egna beskrivningar, för att främja barnens språkutveckling i svenska. Jag vill ta reda på 

vilka möjligheter respektive hinder som de finner i detta arbete.  

I och med det vill jag intervjua dig som är verksam inom förskolan och som har möjlighet att 

genom ditt vardagliga arbete främja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. Dina 

erfarenheter kommer att bli värdefulla för mitt arbete och mitt yrke. 

Intervjun kommer att spelas in och tar ungefär 60 minuter. Vi kommer att mötas i ett givande 

samtal där du får svara på ett antal frågor. Jag hoppas att du har möjlighet att delta. 

I min undersökning har jag som utgångspunkt ”Vetenskapsrådets forskningsetiska principer”. 

Enligt dem är deltagande frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta deltagandet och 

avsluta intervjun. Dina svar är konfidentiella och kommer uteslutande att användas i 

undersökande syfte. I arbetet kommer jag att fingera alla namn och personliga uppgifter så att 

läsaren av texten inte kommer att kunna identifiera de inblandade.  

Jag hoppas på ett bra samarbete. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att maila mig 

för ytterligare information.  

mail: s132502@student.hb.se 

 

Tack på förhand för ditt deltagande.  

 

 

Med vänlig hälsning  

 

Sladjana Skoric 



 

 

BILAGA 2 

 

Inledande frågor 
 

 Hur stor är din barngrupp? 

 Hur många barn i gruppen är enspråkiga respektive flerspråkiga? 

 Har dagens grupper blivit mer eller mindre heterogena genom åren? Har det förändrat 

ditt sätt att arbeta?  

 Vilka skillnader är att arbeta med enspråkiga respektive flerspråkiga barn?   

 Har du flerspråkig bakgrund? Har du din förskollärarutbildning från Sverige eller från 

ditt hemland?  

 

Huvudfrågor 
 

1. Vill du berätta lite om din roll som pedagog när det handlar om att stödja tvåspråkiga 

barns språkutveckling i vardagliga situationer? 

 Kan du berätta om dina erfarenheter av barngruppens storlek och personaltäthet? 

 Hur ofta har du kontakt med det flerspråkiga barnet och hur ser den kontakten ut? 

 Hur beskriver du kommunikation, när det gäller talutrymme? 

 Vem talar mest/minst i samtalet t.ex. när det är samling? Hur många procent talar 

du? Hur många procent talar barnet? Hur mycket talar du och hur mycket barnet? 

 

2. Kan du berätta vad du anser vara en stimulerande språkmiljö för flerspråkiga barn? 

 Bör miljön se annorlunda ut för att deras svenska språk ska utvecklas på ett positivt 

sätt? 

 Har du möjlighet att planera, genomföra och utvärdera arbete kring flerspråkiga barn 

språkutveckling? 

 Tycker du att de svensktalande barnen påverkar språkutvecklingen hos flerspråkiga 

barn?  På vilket sätt?  

 På vilket sätt anpassar ni verksamheten så att det svenska språket hos dessa barn 

gynnas på bästa sätt? 

 

3. Kan du berätta lite om vilka arbetsmetoder/vilket material använder du/ni för att utveckla 

flerspråkiga barns språkutveckling? 

 Hur arbetar du konkret i arbetet med tvåspråkiga barn utifrån målen i läroplanen? 

 På vilket sätt anser du att du uppfyller detta? Vilka hinder finns det att inte uppfylla 

det? Vilka möjligheter finns det för att uppfylla det som står i styrdokumentet?   

 Utgår ni ifrån flerspråkiga barn när ni planerar er verksamhet? 

 Har du några andra metoder för att främja det svenska språket hos flerspråkiga barn? 

 

Avslutande fråga 
 

 Har du några andra kommentarer, tanker eller idéer att tillägga, som inte har kommit 

med i den här intervjun? 
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