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 Abstrakt 
Striving for a common language in the multilingual preschool 

Denna studie har som syfte att lyfta fram hur ett antal pedagoger i förskolan beskriver sitt 

arbete i en barngrupp med stor språklig mångfald och hur de tänker sig kunna främja 

barnens svenska språkutveckling och deras samspel. Ytterligare syfte med studien var att 

ta reda på vilken betydelse det verbala svenska språket ges samt vilka svårigheter de ser 

och kompetenser de anser sig behöva inom sitt arbete i en flerspråkig barngrupp. Studien 

har genomförts som en kvalitativ intervjustudie utifrån en fenomenografisk 

forskningsansats där vi har intervjuat åtta verksamma pedagoger i fyra flerspråkiga 

förskolor.  

 

Resultatet visar att det finns flera olika sätt att arbeta språkutvecklande och för att främja 

samspelet barnen emellan. Vad gäller det verbala svenska språket så har det, enligt 

pedagogerna, en stor roll för att kunna förstå varandra. Dock används andra typer av 

kommunikationssätt när det verbala språket inte är tillräckligt, som exempelvis 

kroppsspråk, mimik med mera. Kompetenser som anses vara av vikt är den pedagogiska 

utbildningen samt de personliga egenskaperna i form av exempelvis närvaro samt 

lyhördhet. De svårigheter pedagogerna möter i verksamheten är att hitta det arbetssätt 

som ger barnen i en förskola med språklig mångfald störst möjlighet att utveckla en 

vardaglig kommunikation. Det framkommer även att det är brist på de kompetenser som 

krävs för att kunna driva en utvecklande och lärande miljö i den flerspråkiga förskolan. 

De stora barngrupperna samt bristen på förskollärare och den flerspråkighet som råder i 

dagens Sverige beskriver pedagogerna är den avgörande faktorn till förskolans 

komplexitet.     
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1 Inledning 
 

Enligt Skolverket (2013) så går mer än 80 procent av alla barn i Sverige i förskolan.  

Bland 4-5-åringarna är det ett ännu större antal, 94 procent. På 1990-talet var det enbart 

60 procent av barnen mellan 1-5 år som befann sig i förskoleverksamheten. Detta har 

gjort att förskolan idag har fått ett större ansvar - både socialt och pedagogiskt - för barns 

lärande och omsorg. Det mångfaldsrika samhället har också skapat vissa krav på skola 

och förskola vilket innebär att dessa institutioner nu behöver tänka utifrån ett 

interkulturellt synsätt. Vi har uppmärksammat de nya svårigheterna kring den 

flerspråkiga förskolan i de verksamheter vi har mött. Vi har även sett hur ämnet fått fokus 

alltmer i samhällsdebatten på grund av den stora flyktingströmmen det senaste året. 

Därför vill vi undersöka hur personal inom förskolan arbetar för att stötta de barn som 

inte har det svenska språket naturligt hemifrån. Dels för att det är en aktuell fråga i detta 

nu, men samtidigt är språkutveckling en utmaning som gäller alla barn oavsett hemspråk.  

 

Enligt läroplanen så är förskolans strävansmål att möjliggöra för alla barn som har annat 

modersmål än svenskan att få ”utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (Läroplanen för förskolan, 1998, 

rev. 2010) Förskolans arbete handlar först och främst om hur förskollärarna väljer att 

tolka målet i läroplanen och hur detta sedan ter sig konkret i verksamheten, menar Runfors 

(2013) och Puskás (2013). Inga konkreta arbetssätt ges kring hur vi som pedagoger ska 

stötta barn med annan kulturell och språklig bakgrund på bästa sätt. Det skapar enligt vår 

mening en godtycklighet men samtidigt en stor frihet att pröva sig fram för att finna rätt 

metoder. Hur många språk det än talas inom en förskoleverksamhet så är svenskan det 

gemensamma språket inom institutionen (Puskás, 2013). Frågan i denna studie är vilken 

roll det svenska språket har för verksamheten. Förskolan är en plats där språkande anses 

ha en central roll och där detta bidrar till barns språkutveckling och lärande (Skolverket 

2013). I denna studie vill vi lyfta fram hur ett antal pedagoger i förskolan beskriver sitt 

arbete i en barngrupp med stor språklig mångfald och hur de arbetar med barnens 

språkutveckling och deras samspel. Ytterligare fokus ligger på de kompetenser som de 

anser vara av vikt för att pedagogiskt kunna hantera de utmaningar som uppstår i 

främjandet av språk och samspel hos barnen i en förskola med språklig mångfald. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att lyfta fram vad ett antal pedagoger i förskolan behöver i sitt arbete 

i en barngrupp med stor språklig mångfald och hur de tänker sig kunna främja barnens 

svenska språkutveckling och deras samspel.  

 
1.2 Frågeställningar 

 

1. På vilket sätt menar pedagogerna att de bidrar till att främja barnens 

språkutveckling i svenska i en flerspråkig barngrupp och främja deras samspel?  

 

2. Vilken betydelse ger ett utvecklat verbalt språk hos barnen för pedagogerna i deras 

arbete? 

 

3. Vilka svårigheter ser pedagogerna och vilka kompetenser anser de att det behövs 

i arbetet i en flerspråkig barngrupp i synnerhet när det gäller språkutveckling?  
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2.3 Historisk bakgrund 
 

Lunneblad (2013a) menar att Sverige genom tiderna alltid har varit ett samhälle med 

många olika kulturer. Sedan lång tid tillbaka har samer, romer, judar och toredalsfinnar 

varit en del av det svenska samhället. Det var dock först på 1960-talet i och med den 

kraftiga arbetskraftsinvandringen som pågått under en längre tid som också den svenska 

integrationspolitiken lyfte vikten av att främja samhällets kulturella mångfald 

(Lunneblad, 2013a). Invandrarutredningen på 1960-talet var en vägledande markör för 

den mångkulturella politiska målsättningen för olika samhälleliga institutioner, bland 

annat förskolan. Den hade tre områden som ansågs vara grundläggande för integrationen: 

jämlikhet, valfrihet och samverkan (Gruber & Puskás, 2013). 

 

Dock anser Lunneblad (2013a) att grunden till den förskola vi har idag utgår ifrån 

Barnstugeutredningen från 1972.  Den kom som ett teoretiskt grundmaterial och framhöll 

vilket arbetssätt som skulle råda inom institutionen. Innan Barnstugeutredningen var barn  

med annat modersmåls språkutveckling inte något som ansågs vara förskolans 

angelägenhet. Barnen fick helt enkelt ta till sig svenskan på bästa sätt utan stöd från 

pedagogerna i verksamheten. Men då Barnstugeutredningen landade 1972 så byggde den 

på pedagogernas erfarenheter om att dessa barn behövde språkligt stöd och de själva 

behövde kunskap för att kunna arbeta med dem (Lunneblad, 2013a). I den språkpolicy 

som formulerades får förskolan en viktig roll vad gäller att främja det svenska språket 

samt skapa en miljö där barnen också stöttas i bevarande av sitt modersmål, hävdar 

Gruber och Puskás (2013).  I detta material så fanns det även ett särskilt kapitel kallat 

”Invandrarbarn i förskolan” där det tydligt framgår att förskolan är för många barn ett 

första möte med det svenska samhället. Integration är något som betonas och att andra 

barn ska få bli varse om andra kulturer och uppfattningar (SOU 1972:26). Detta, menar 

Gruber och Puskás (2013), var första gången som barn till invandrare diskuterades i 

relation till förskolan. 

 

1976 kom Socialstyrelsen ut med Arbetsplan för förskolan. Invandrarbarn i förskolan. 

Denna utgick ifrån det som framkommit i den redan tidigare nämnda 

Invandrarutredningen kring vad samhället behövde göra för att främja integration för de 

som hade en annan kulturell och språklig bakgrund än den svenska. I arbetsplanen 

framhäver författarna att integrationen är av största vikt för att invandrare ska kunna lära 

sig svenska, men också för barnens identitetsskapande (Lunneblad, 2013a). Samma år 

kom även den så kallade Hemspråksreformen som innehöll idéer som att barn skulle delas 

in i enhetliga språkgrupper utifrån modersmål. Det föreslås också att alla förskolor har 

modersmålslärare tillgängliga vid behov. Förslagen utgår från tanken om att barn lär sig 

bäst ett nytt språk då barnet förstärker sitt eget modersmål först (Gruber & Puskás, 2013).  

 

På senare delen av 70-talet påbörjades en utredning kallad Språk- och kulturstöd för 

invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern för att kartlägga invandrarbarnens 

språksituation i förskolan samt föreslå åtgärder (SOU 1982:43). I detta dokument påtalas 

vikten av att känna till varje barns kultur, istället för att sträva efter att alla ska anpassas 

till ”det svenska” så presenteras en tanke om att personalen i förskolan ska vara medveten 

om och visa hänsyn till barnens olika hemkulturer. En flerkulturell kompetens hos 

personalen i verksamheten är därför något som lyfts fram (Gruber & Puskás, 2013) samt 

betydelsen av att barnen utvecklar sitt hemspråk och får tillgång till hemspråksstöd i 

förskolan (Lunneblad, 2013a).  
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Sverige under tidigt 90-tal präglades av en lågkonjunktur. Arbetslösheten ökade bland 

invandrare och de beskylldes för orsaken till många problem samtidigt som samhällets 

diskriminering av dem påtalades. 1994 tillsattes en kommitté för att utvärdera 

invandrarpolitiken. Vad som framkom i denna utredning var att invandrare inte skulle ha 

särskilda åtgärdsprogram utan de skulle kunna delta i samhället på samma sätt som alla 

andra, politiken skulle därför utgå från det nya mångfaldsrika samhället. I regeringens 

proposition togs begreppen invandrare och mångkultur bort eftersom de ansågs negativt 

laddade och istället introducerar de mångfald och integration (Gruber & Puskás, 2013). 

Mångfaldsbegreppet ansågs inte per automatik förknippas med etnicitet och därmed inte 

likställt med enbart invandrare. Mångfald handlar istället, enligt propositionen, om att 

alla människors livserfarenheter gör oss till unika individer och detta innefattar allt som 

skiljer oss från varandra såsom kön, klass, ålder, kultur och etnicitet (Ronström, 2004; 

Gruber & Puskás, 2013; Lunneblad, 2013a). Det finns däremot kritiker som De los Reyes 

(2000) som menar att mångfald gör att olikheter människor emellan ses som naturligt 

snarare än att förstå de olika livsvillkor som inverkar på levnadssättet.  

 

Integration i sin tur ansågs vara en process som ska vara ömsesidig eftersom det kräver 

ett aktivt deltagande från både invandrarna och det svenska samhället. Tidigare tankar om 

att barnen ska assimileras till den svenska kulturen ändras till att istället lägga fokus på 

att de gemensamma värden och normer som ska ligga till grund för alla barn i förskolans 

verksamhet. Det görs alltså en förskjutning från gemensam kultur till gemensamma 

värden inom politiken (Gruber & Puskás, 2013).  

   

1997 kom Barnomsorg- och skolakommitténs första utkast till förskolans första läroplan 

Att erövra omvärlden. Språkets betydelse i lärandet fick stort fokus, men detta krävde att 

det fanns kompetenta vuxna som kan hjälp till att stötta i barnets språkutveckling. För att 

utveckla sitt talspråk så behöver barnet få samspela med andra, det är enligt utredningen 

en central del i inlärningen. Språkets betydelse för barns delaktighet och utvecklande av 

den egna identiteten framhävs också. Förskolan framställs som en plats där barn med ett 

annat modersmål får en naturlig träning i svenskan genom lek och lärandeaktiviteter 

tillsammans med andra (SOU 1997:157). Enligt Lunneblad (2013a) så handlar det även 

om att barn som utvecklar sitt modersmål parallellt med svenskan har bra chans att få en 

god tvåspråkighet.  

 

När Läroplanen för förskolan utgavs 1998 så utgår den i stor del från de förslag som gavs 

i Att erövra omvärlden. Denna text är dels mer kortfattad än tidigare styrdokument 

samtidigt som den kräver ett större ansvar av pedagogerna för barnens utveckling och 

lärande. Men i denna läroplanstext är det mindre konkreta exempel än i tidigare 

Barnstugeutredningen på hur förskolorna borde jobba för att barn med annan språklig 

bakgrund ska få det stöd de behöver (Lunneblad, 2013a). Gruber och Puskás (2013) 

hävdar att det är nu upp till personalen på förskolorna, utifrån de förutsättningar som ges, 

att planera hur de på bästa sätt kan ge stöd till barns tvåspråkiga utveckling. Det blir därför 

svårt att veta hur läroplanens mål kan komma att se ut i praktiken på varje enskild 

förskola. Enligt dem blir det en fråga att undersöka empiriskt.   

 
Det senaste decenniet har allt fler börjat tala om den ”flerspråkiga förskolan” även om 

andra använder begreppet mångkulturell. Vi har dock valt att använda enbart 

flerspråkighet då begreppen enligt Lunneblad (2013a) används parallellt och utan att 

någon klar förklaring eller åtskiljning görs av dem. Ytterligare en anledning till att valet 

föll på flerspråkighet är att det är detta begrepp som används i de nyare texterna från 

Skolverket och i läroplanen för förskolan.   
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2.4 Tidigare forskning 
 

Den första institutionen som föräldrar och barn möter i Sverige är förskolan. Det 

förskoleverksamheten erbjuder barn är struktur i vardagen och det är förskolan som  

ansvarar för barn som ännu inte börjat skolan.  Förskolan ska vara en miljö som bidrar 

till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor 

och värderingar. Genom arbetet i förskolan ska alla barn få möjlighet att känna 

delaktighet och utveckla en känsla för mångfald (Lunneblad 2009).  

 

Lunneblad (2009) menar att forskning kring den flerspråkiga förskolan kopplas ihop med 

förskolor där det finns en del barn som betraktas som invandrare. Detta i sin tur har gjort 

så att undervisning i flerspråkiga grupper kopplas till ”invandratäta” områden, vilket visar 

att undervisning i flerspråkiga grupper är undervisning för ”de andra”.  

 

Den pedagogiska forskningen om en flerspråkig förskola har flerspråkighet samt 

språkinlärning som fokus vilket, enligt Lunneblad (2013b), inte visar en tillräckligt bred 

bild av de nyanländas situation. Det krävs forskning som visar hur situationen ser ut för 

barn och familjer när de möter samhället efter utvandring och invandring. Det den 

svenska förskolan anser förenar och är gemensamt hos barnen, enligt Lunneblad (2013b), 

är det svenska språket, förskolans traditioner samt rutiner. Det förskolan undviker att 

prata om är barnens olika kulturella skillnader och erfarenheter förutom när de ses som 

en tillgång vilket oftast sker i relation till högtider. Det forskningen visar är även att när 

kulturella skillnader synliggörs så är det problematiken och svårigheterna som lyfts fram 

(Lunneblad 2006; Runfors 2003). Viljan hos pedagogerna finns för att integrera 

mångfalden men det finns ett motstånd för att förändra verksamheten när det gäller 

traditioner samt rutiner vilket leder till att mångfalden i barngruppen inte möts 

(Lunneblad, 2013b) 

 

I Australien har forskning om sociala lekar som verktyg utifrån den sociokulturella teorin 

för kulturell och språklig mångfald i förskolan utförts av Scrafton och Whitington (2015). 

De märkte att de barn som hade ett mindre utvecklat engelskt tal hade svårare att delta i 

både planerade aktiviteter och sociala lekar. Att delta i leken kan vara svårt nog även om 

du har språket. Författarna kom då fram till att en starkare roll för lärare, än vad som idag 

finns i förskolan, är det som behövs för att främja ledarskapet. Detta för att de ska bli en 

tillgång för att kunna bygga en gemensam grund mellan barn med olika språkliga 

bakgrunder. Det framkommer även att pedagoger som är verksamma i förskolan lär av 

barnens erfarenheter och kunskaper genom verbal interaktion med dem samt deras 

föräldrar. När det gäller kulturella och språkliga olikheter ges möjlighet till att införliva 

barnens förslag till teman, aktiviteter och lek. Vilket leder till att det blir en tillgång samt 

en källa till gemenskap för barnen. Studien visar även att barnen utifrån denna 

gemensamma syn ville leka mer tillsammans, lekarna blev mer lyckade och de 

uppmuntrade varandra samt inkluderade de flerspråkiga barnen i förskolans normer och 

riktlinjer. Under det förskoleår Scrafton och Whitington (2015) observerat insåg de att 

förskolor med stor språklig mångfald har stora möjligheter för vidare forskning.    

 

Sverige är idag ett invandringsland vilket innebär att fler människor vandrar in än ut ur 

landet, detta bidrar till att landet blir mer och mer flerspråkigt. Flerspråkighet bidrar till 

både resurser och problemområden i dagens samhälle. Resurser är att samhället kan nå 

framgång i kulturella och vetenskapliga frågor genom utbyte med omvärlden enligt 

Hyltenstam och Milani (2012). Ett samhälle som har starka och varierande språkresurser 
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kan möta de språkliga krav som moderna språkliga samhällen behöver för att kunna skapa 

förutsättningar för kommunikation inom olika samhällsfunktioner. Samhället ska se till 

att invånarna oberoende vilket språk de talar kan utveckla ett kunnande samt få kompetens 

och bildning som är förskolans/skolans mål att ge förutsättningar för. I tidigare forskning 

har målet varit att ha ett gemensamt huvudspråk, men enligt Hyltenstam och Milani 

(2012) ser nu samhället att det krävs nyanserade strategier för att utveckla alla invånares 

intellektuella och kulturella förråd. Exempel på strategier kan vara att ge dem nya 

flerspråkiga undervisningsprogram för att ge dem tillgång till samhällets utbud och 

allmän service.  

 

Enligt Scrafton och Whitington (2015) är leken på förskolan de sätt barnen lär sig hur 

samhället fungerar, kultur och språk. Att hitta gemensamma intressen med barn i samma 

ålder inom både kulturella och språkliga aspekter sker på förskolan. Det är där barnen 

övervinner kulturella, språkliga, etniska och religiösa skillnader mellan deras egen kultur 

och den i landet styrande. I förskolan blir de barn med ett annat modersmål hemma än det 

som majoriteten talar på förskolan hämmade från vissa delar av förskoleverksamheten. 

Eftersom de inte kan kommunicera och förstå lika bra till en början försvårar det deras 

deltagande i aktiviteter och lekar med de barnen som utvecklat det verbala språket 

majoriteten talar.  

 

2.5 Hur lär man sig ett nytt språk? 
 

Det vanliga sättet att beskriva ett barns språkutveckling är att se det som att barnet växer 

upp med ett och samma språk som talas i hemmet och i samhället omkring dem. Detta är 

dock inte fallet för alla barn. Flera måste lära sig att tala, läsa och skriva på språk de sällan 

har hört tidigare. I Sverige hade andelen elever inom grundskolan som behöver 

modersmålsstöd ökat med 5% på bara fem år 2012 och detta innebär 19,4% av eleverna. 

Förskolan har förväntningar på sig att alla barn inom dess institution ska tillägna sig det 

svenska språket innan skolstarten. Detta för att ge alla barn lika möjligheter och villkor i 

sin fortsatta utbildning (Gruber & Puskás, 2013).  

   

Barn med någon sorts invandrarbakgrund växer dock upp i olika typer av språkmiljöer. 

Det finns de barn som har en svenskspråkig förälder och en med ett annat språk, detta 

barns språkmiljö skiljer sig från ett barn med båda föräldrarna som just anlänt till Sverige 

från exempelvis Iran (Fredriksson & Taube, 2010). Andra barn kan ha fler än ett språk 

utöver svenskan som talas hemmavid. Det finns alltså en stor variation vad gäller 

flerspråkighet (Skolverket, 2013).  

 

Flerspråkig utveckling följer samma struktur som en enspråkig utveckling, dock kan det 

ske i en annan takt än det senare. Detta gäller när det handlar om att lära sig fler än ett 

språk samtidigt. Socialt samspel är ett viktigt fundament i inlärningen av ett nytt språk 

och meningsfulla aktiviteter leder till lärande. Något som ses som betydelsefullt i 

samspelet är barnet får hjälp av den som den samtalar med genom att personen fyller i, 

gör orden begripliga, upprepar enskilda ord och gör omformuleringar om så behövs. Den 

som är flerspråkig måste även bli medveten om de specifika regler för att kommunicera 

som finns inom ett språk eller kultur. Exempelvis när personen kan tala och när det är 

dags att lyssna, vad som är fint eller fult att säga, vad som anses vara rätt eller fel med 

mera (Svensson, 2009).  
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Det finns en hypotes kring kritiska perioder, som innebär att det finns särskilda åldrar där 

det är lättare att lära sig någon ny förmåga. Denna tanke har utmynnat i tanken om att 

barn har lättare att lära sig ett nytt språk än vad vuxna har (Svensson, 2009; Abrahamsson 

& Hyltenstam, 2010). Detta har blivit ifrågasatt på senare år och istället är det 

omgivningen och barnets egen motivation som är viktiga i språkinlärningen (Kultti, 

2014). Ladberg (2009) menar att om barn får lära sig språk i ett naturligt umgänge med 

andra vuxna och barn så är det barnets eget behov som styr. Genom att göra roliga saker 

samtidigt som barnet frågar och lyssnar så utvecklar de språket. Förskolan borde anpassa 

både sagor, samlingar, material och verksamheten i övrigt för att barnens möjlighet till 

samspel och kommunikation ska kunna utvecklas på bästa sätt. Exempelvis kan barnen 

delas in i mindre grupper och pedagogerna prioritera tillfällen till att syssla med 

språkaktiviteter och lekar.  

  

Cummins (2000) menar att det tar många år innan barn som lär sig ett andraspråk att 

komma upp i samma nivå som dem med samma språk som modersmål. Enligt 

Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) så finns det ett antal faktorer som påverkar 

inlärningen. Dessa faktorer kan delas upp i externa och interna. De externa faktorerna 

som kan komma att påverka inlärningen är: 

 
social, kulturell och etnisk bakgrund, socio-ekonomisk status och 

integrationsmönster, typ och mängd av språkligt inflöde och 

samtalsinteraktion, samt möjlighet till, och mängd och typ av undervisning 

(Hyltenstam, Axelsson & Lindberg, 2012:8) 

 

Till de interna hör motivation, strategier för inlärning samt individuell språkbegåvning. 

Dessa olika faktorer inverkar allihop på hur snabbt personen kommer att lära sig det nya 

språket samt vilken slutlig nivå hen hamnar på.  

 

Det som krävs för att kunna utveckla ett andraspråk är att individen får möjlighet till att 

språka. Det är i detta fall lika viktigt att få utveckla sitt första- och andraspråk för att 

kunna få en god språkutveckling (Cummins, 2000; Skolverket, 2013). Utifrån 

Skolverkets (2013) informationsblad Flera språk i förskolan så utvecklas inte svenskan 

genom att enbart fokusera på modersmålet. Forskning visar dock att det är viktigt att ha 

sitt modersmål av den aspekten att det är den som används för lärande tills barnet har lärt 

sig det nya språket. Det finns dock ett gemensamt beroende mellan modersmålet och 

andraspråket utifrån den forskning som har gjorts. Att få utveckla sitt förstaspråk har en 

fördel i inlärningen av nya (Cummins, 2000). Enligt Skolverket (2013) så bidrar en 

utveckling av såväl modersmålet som andraspråket till att barnet utvecklar en språklig 

medvetenhet vilket har stort värde för bland annat läsfärdighet. Även läroplanen för 

förskolan betonar vikten av att få tillgång till att utveckla både svenskan och modersmålet:  

 
Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre 

möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt modersmål. (Läroplanen för förskolan, 1998 rev. 2010:7) 

 

 

 

3. Teoretiskt perspektiv 

 



  
 

8 

 

Här kommer en beskrivning av det teoretiska perspektiv samt teoretiska begrepp som 

denna studie utgår ifrån vad gäller vuxnas samspel med barn samt hur lärandet främjas 

genom interaktioner med andra. I vårt syfte så är det förskollärarnas roll i barnens 

integration med andra som ligger i fokus samt hur de kan ta hjälp av olika arbetssätt för 

att möjliggöra detta. Det är detta teoretiska ramverk som kommer användas för att besvara 

syftet i studien.  

 

3.1 Det socio-kulturella perspektivet präglat av Vygotskij 
 

Den ryske språkforskaren Lev S. Vygotskij hävdade att språkets centrala funktion är att 

kommunicera, en funktion som innebär att individen ges förmågan att påverka 

omgivningen. Dock krävs det mer än ordens förståelse för att förstå en annan människa. 

Vi behöver också förstå tanken bakom och de motiv som tanken grundar sig på. Annars 

är förståelse inte fullständig (Vygotskij, 2010).  

 

Begreppet språkande är något som har kommit att kopplas till Vygotskijs idéer. 

Språkande är en process som syftar till att skapa mening, ge ny kunskap där alla 

kommunikativa resurser krävs för att kunna samspråka barn och lärare emellan. I 

förskolan är språkandet inte endast av stor vikt för barn språk- och kunskapsutveckling 

utan det handlar även om att barnet i och med interaktionen med andra lär sig de kulturella 

och institutionella praktiker som verksamheten präglas av (Puskás, 2013). 

 

Även om Vygotskij levde under en tid när han kanske inte reflekterade över språklig och 

kulturell mångfald så har många kommit att använda hans tankar i just dessa aspekter 

(Smidt, 2010). Vygotskij (2010) hävdar att det är en skillnad på att utveckla modersmål 

och att lära sig ett nytt språk. För att utveckla modersmålet så börjar det genom att 

individen använder sig av språket spontant och fritt. Sedan avslutas inlärningen genom 

att personen kommer till att behärska de språkliga formerna. Däremot när en person lär 

sig ett främmande språk går utveckling från andra hållet, först behöver de språkliga 

formerna behärskas och sedan uppnår han eller hon ett fritt och spontant språkbruk. Men 

Vygotskij hävdar att det förutsätter att modersmålet måste ha nått en viss nivå också.  

Barnet använder sig av de system av betydelser de redan kan i modersmålet och applicerar 

detta på det nya språket. Därför ansåg han att icke-integrerad undervisning i ett 

främmande språk inte blir särskilt lyckad, konstaterar Smidt (2010). Även Bunar och 

Axelsson (2006) anser att det är viktigt att i den flerspråkiga förskolan och skolan tillämpa 

språkligt anpassad undervisning. De hänvisar till en studie av Thomas och Collier (2002) 

där det går att utläsa att eleverna i sociokulturellt stöttande miljöer fick bättre resultat. En 

sådan typ av miljö präglades av att lärarna ansåg att barnens andraspråk var en tillgång 

och det respekterades och användes flitigt i undervisningen. 

 
3.1.2 Lärande sker i kommunikation 

 

Läroplanen för förskolan kan ses utifrån en sociokulturell syn på hur vi utvecklar ett 

språk, där språket ses som ett redskap för lärande och omvänt (Skolverket, 2013).  
Vygotskijs teori har legat till grund för de sociokulturella perspektiven rörande hur 

lärande uppstår genom människors interaktioner (Williams, 2006). Han menade att allt 

lärande är socialt med betydelsen att olika tankar och enskilda begrepp ofta härstammar 

från personer som har större erfarenhet och att ett lärande sker i en kontext som kan vara 

social från början. Detta eftersom ny kunskap inhämtas från tidigare erfarenheter och det 

sker genom kulturella och psykologiska redskap (Smidt, 2010). Utifrån ett sociokulturellt 
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synsätt så innebär begreppet redskap något särskilt. Redskap är de skilda resurser, både 

språkliga och fysiska, som vi som människor använder för att förstå vår omgivning och 

agera i den. Det kan handla om allt från den mer fysiska hävstången och hammaren till 

ekvationer och skriftspråk. Dessa är något som har utvecklats genom tiden och som förs 

vidare genom generationer genom interaktion med andra. Dessa sociokulturella redskap 

skapas i kommunikation och de förs vidare när individer samspelar med varandra. Genom 

språket har vi en möjlighet att dela våra erfarenheter med andra människor. Därför har 

kommunikativa processer en central roll inom denna teori när vi tittar på lärande och 

utveckling (Säljö, 2014). Varje individ förstår världen utifrån de erfarenheter, 

interaktioner, tankar och olika kulturella redskap som han eller hon möter under livet. Det 

är därför oerhört betydelsefullt att vuxna som arbetar med barn är medvetna om och 

försöker förstå vad som sker när ett barn ska försöka anpassa sig till en ny kultur (Smidt, 

2010).  

 

Förskolan är en kollektiv värld med en särskild struktur och kultur präglad av samhället 

och av dem som befolkar den. Förskolan består av såväl unika individer som grupper av 

människor som alla ska samspela med varandra i vardagen. I interaktion dem emellan, 

oavsett om det gäller mellan pedagog och barn eller barn, barn så finns förutsättningar för 

att kommunikation kan komma till stånd då de delar samma livsvärld. Det kan dock även 

innebära att kommunikationen fallerar och inga möten uppstår. Beroende på hur vuxna 

agerar med barnen i verksamheten och i vilken mån de tillåts kommunicera och hur deras 

kommunikation bemöts avgör hur barns samspel kommer att fungera. När det handlar om 

att samspela med barn och få dem att samspela med varandra är närvaro, lekfullhet och 

förståelse för barns egna perspektiv viktiga komponenter (Skolverket, 2011).  

 

Mellan barn och vuxna människor som inte har det verbala språket är ett leende och 

ögonkontakt ett utmärkt redskap för ett samspel och är en form av kommunikation som 

skapar en relation, menar Nilsson (2005). Samspel sker via olika kanaler så som språk 

och tal, gester och ögonkontakt, avstånd och tystnader. Han anser att det är skillnad på 

kommunikation mellan två individer eller i grupp. I en grupp behöver dynamiken samt 

målet med gruppen och dess relationer tas i beräkningen då kommunikation sker, alla i 

gruppen behöver få plats och få utrymme. För individen är det viktigt att det finns grupper 

att tillhöra, detta för att få gemenskap och känna delaktighet i den kultur som samhället 

består av. Det är i de små grupperna som den sociala kontrollen övas och beprövas i en 

process som innebär att individen med hjälp av andra individer anpassar sig efter andra 

och lär sig grundläggande normer och beteenden som passar i olika situationer. 

 
3.1.3 Den närmaste utvecklingszonen  

 

Det är ett orubbligt faktum att undervisningen måste utgå ifrån barnets utveckling, menar 

Vygotskij. Det går inte att bortse ifrån att alla barn kommer till skolan med någon form 

av erfarenhet och kunskap i bagaget och undervisningen bör utgå ifrån var barnet befinner 

sig. Detta innebär att läraren i skolan aldrig kan börja från noll under inlärningsprocessen 

(Vygotskij, 1996). Den så kallade närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som innebär 

den nivå vilket barnet är på väg till i utvecklingen, det barnet har förmågan att lära sig 

med hjälp och lite stöttning. Den närmaste utvecklingszonen har en större betydelse vad 

gäller den intellektuella utvecklingen och vilken framgång barnet kan få än vad den 

aktuella utvecklingszonen har (Vygotskij, 2010). Vad som är grundtanken i inlärningen 

enligt Vygotskij är att en person med mer erfarenhet stöttar och guidar den som kan 

mindre. Steg för steg så utökas lärandet. Den grundläggande tesen är att barnet alltid kan 

”lösa mer och svårare uppgifter i samarbetet och under handledning än på egen hand” 
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(Vygotskij, 2010:330). Målet är att den lärande inom snar framtid ska kunna ta större 

ansvar och så småningom hantera uppgiften själv (Williams, 2006).  

 

Ett begrepp som har utvecklats av andra utifrån Vygotskijs tankar och idéer om den 

närmaste utvecklingszonen är peer tutoring. Detta innebär att ett jämbördigt barn stöttar 

och instruerar ett annat barn inom ett område där den första har mycket kunskap och den 

andra är oerfaren. Det handlar inte enbart om att förmedla kunskap till den andra utan att 

skapa ny kunskap tillsammans. Det görs genom att den oerfarna ställer frågor och utmanar 

den erfarnes kunnande vilket gör att också denne behöver reflektera över sin egen 

kunskap (Williams, 2006). Inom förskolan så umgås barn och vuxna med varandra i en 

social miljö där lärande ligger i fokus. De samspelsprocesser som sker i förskolan blir en 

viktig del i lärprocessen. Det är därför lärarens uppgift att få till stånd goda möjligheter 

till samspel för att gynna barnens utveckling och lärande (Skolverket, 2011). Att vara 

medveten om hur barn lär av varandra är därför av stor vikt för att stötta deras 

kunskapsprocess. I läroplanen för förskolan (1998, rev. 2010) poängteras också detta, att 

lärande uppstår såväl mellan vuxna och barn som när barn lär av varandra.  

     

3.2 Politiska perspektiv på den flerspråkiga förskolan 
 

Sverige är sedan 1990-talet deklarerat ett ”mångkulturellt samhälle”. Detta innebär att 

den språkliga och kulturella mångfalden ses som norm. Ungefär 24 procent av barnen 

kommer från ett annat land eller har föräldrar eller åtminstone en förälder som kommer 

från ett annat land. Den ökade mångfalden har ställt nya krav och förväntningar på 

samhällsinstitutionerna, som skola och förskola. De har fått en viktig uppgift i och med 

deras roll som kunskapsbildare - att motverka fördomsfullhet. En förutsättning för att 

kunna göra detta är att anta ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten  (Skolverket, 

2010).  

 
3.2.1 Flerspråkig förskola och interkulturell pedagogik 

 

 Det finns flera olika termer som används inom det mångkulturella/interkulturella 

utbildningsområdet såväl internationellt som inom Sverige. Exempelvis mångkultur, 

multikulturell, interkulturell, flerspråkig och flerkulturell har alla gemensamt att de utgör 

kvalitativa perspektiv i ett samhälle där det finns en etnisk och kulturell mångfald. Detta 

utan att större skillnader görs mellan begreppen och dess mening (Lunneblad, 2013a). Vi 

kommer nu att redogöra för skillnaderna mellan de två definitionerna flerspråkig 

undervisning och interkulturell pedagogik.  

 

Lorentz och Bergstedt (2006) hävdar att skillnaden mellan flerspråkig och interkulturell 

är att något som är flerspråkigt handlar om ett tillstånd, ett varande. Exempelvis en 

flerspråkig förskola är uppbyggd av individer med skilda kulturer, nationaliteter eller 

etniciteter. Däremot innebär interkulturell en sorts handling, ett skeende. Ett exempel är 

när en flerspråkig förskola vill utarbeta ett sätt att samspela med varandra inom en kontext 

med språklig mångfald så fodras ett interkulturellt förhållningssätt. Det går att tala om en 

flerspråkig utbildning, dock inte ett liknande lärande. Tvärtom med interkulturell, där 

handlar det om ett lärande och inte en typ av utbildning.  

 

Den diskussion som har förts i Sverige kring den flerspråkiga förskolan och skolan har  

företrädelsevis handlat om verksamheter som domineras av barn från invandrarfamiljer i 

segregerade områden. Därför har fokus på undervisningen legat på 

modersmålsundervisning och andraspråk, alltså en särskild del i utbildningen och inte 
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integrerad. Mångkulturell/flerspråkig undervisning har fokuserat på bristerna, barnen i 

dessa förskolor eller skolor har framställts som offer och avvikande från normen 

(Lunneblad, 2013a).  

 

Men mångkultur, som det har kallats tidigare, bör betraktas i det bredare perspektivet - 

mångfald. I alla klassrum finns det en stor mån av mångfald. Såväl elever som lärare har 

skilda bakgrunder med tanke på språk, etnicitet, religion och social bakgrund. Faktorer 

som kön, klass, sexualitet och handikapp spelar också in och utifrån ett sådant synsätt så 

kan inte undervisning handla enbart om minoriteter utan om alla barn och elever i 

verksamheten (Spowe, 2003). Den intensiva globalisering som har pågått under det 

senaste halvseklet och i stor grad fortfarande pågår har lett till att det har blivit allt 

vanligare med kulturmöten. Förskolan och skolan har därför fått ett motsägelsefullt 

uppdrag både att främja mångfalden i samhället samtidigt som det svenska kulturarvet 

ska bevaras (Stier & Sandström Kjellin, 2009; Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013). 

Det centrala syftet med en flerspråkig förskola och skola är enligt Spowe (2003) att få en 

ökad förståelse, respekt och tolerans för de som anses annorlunda.  

  

När verksamheten anpassas utifrån att det är en flerspråkig barngrupp så används 

begreppet interkulturell pedagogik. Det innebär en interaktionsprocess mellan barn och 

lärare med olika kulturella bakgrunder som präglas av ömsesidighet (Spowe, 2003). 

Denna typ av lärande vill framhäva olika kulturers betydelse för individens 

identitetsskapande och lärande och hur olika kulturella kontexter sätter sin prägel på 

föräldrar, lärare och barn. Det handlar om att både förstå sin egen kultur och andras och 

på så vis få till de ömsesidiga mötena mellan lärare och elev, elev och elev, lärare och 

förälder samt lärare och lärare (Lunneblad, 2013a).  

 

För Lorentz och Bergstedt (2006) är det viktigt att den interkulturella pedagogiken tar 

avstånd från den normativa, eller monokulturella. Detta menar Lunneblad (2013a) blir 

motsägelsefullt då själva essensen i ett interkulturellt förhållningssätt, att främja respekt, 

jämlikhet och social rättvisa, även kan tolkas som att normen är att ett mångfaldsrikt 

samhälle ska präglas av dessa demokratiska värden. I alla samhällen är inte ett 

demokratiskt synsätt normen och detta gör att det med ett interkulturellt arbetssätt ändå 

blir normativt i slutändan.  

 
3.2.2 Monokulturell normaliseringspraktik 

 

Svenska utbildningsinstitutioner representerar den majoritetskultur som finns i det 

svenska samhället idag. I svensk skola och förskola så är normen fortfarande en 

”svenskhet”, det är det vi strävar efter i våra olika åtgärder, det är det som blir det 

monokulturella (Spowe, 2003). En monokulturell utbildning innebär att läraren 

exkluderar eller marginaliserar flera av elevernas behov, tidigare erfarenheter och uttryck 

(von Brömssen, 2006) Skolverket (2010) hävdar att det i förskolan och skolan idag 

fortfarande härskar en normaliseringspraktik som ger som resultat att det blir ett ”vi” och 

ett ”dom”. I förskolan är de aktiviteter som barnen interagerar i näst intill uteslutande på 

svenska, menar Bunar och Axelsson (2006). Enligt dem så visar exempelvis studier i 

flerspråkiga förskolor hur de barnböcker som dominerar läsningen är på svenska. 

Förklaringen kan vara att i grundskolan så är det endast svenskan som betonas i texter 

kring hur eleverna ska nå ämnesmålen. Förskolan är ett första steg in i 

utbildningssystemet och en stor del av personalen kan känna ett ansvar för att de måste 

göra barnen redo för skolan. I skolans ämnesundervisning så är det dominerande språket 
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svenskan och därför ges de språkliga och kommunikativa förmågorna stor vikt även i 

förskolan, då med betoning på svenskan som ett gemensamt språk (Runfors, 2013). 

 

Enligt Lunneblad (2009) så kan mångfalden oftast ses som ett bekymmer snarare än något 

som berikar barngruppen. En förklaring som han har sett i norska studier är att förskolans 

personal menar att de saknar kompetens och anser att det är den norska kulturen och 

språket som blir det gemensamma och naturliga basen i arbetet. Runfors (2003) menar att 

pedagogerna i förskolan försöker finna det som är gemensamt bland barnen i 

barngruppen. Eftersom mångfalden av olika språk och kultur inte ses som förenande blir 

det ”det svenska” som skapar ömsesidighet. Samtidigt vill de inte förminska mångfalden, 

men det är, enligt författaren, ett ämne som anses vara komplicerat.   
 
3.2.3 Interkulturell kompetens 

 

Lorentz och Bergstedt (2006) menar att det flerspråkiga samhället kräver att dagens lärare 

innehar såväl social som interkulturell kompetens. De beskriver denna kompetens på 

följande sätt:  
 

Förmåga att effektivt kunna kommunicera i interkulturella situationer 

och kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter. 

(Lorentz, 2006:121) 

 

Kulturmöten handlar om att kommunicera med varandra. En stor del av vår 

kommunikation sker icke-verbalt och subtilt. Det är lärarens ansvar att få till en 

fungerande verbal som icke-verbal kommunikation. Det kan upplevas som svårt att i 

lärarrollen behöva kunna samspela med alla så att varje barn bekräftas (Stier & Sandström 

Kjellin, 2009). Att som lärare inneha ett interkulturellt förhållningssätt innebär därmed 

att detta genomsyrar hela arbetssättet. All undervisning anpassas till var och en av barnen 

och läraren hela tiden försöker utgå från barnens tidigare erfarenheter och kulturer i sina 

planerade aktiviteter (Spowe, 2003; Lunneblad, 2013a). 

 
3.2.4 Personalens språkliga kompetens 

 

I en flerspråkig förskola är det viktigt att personalen som arbetar där har rätt kompetens 

och förhållningssätt för att barnen ska kunna utveckla sitt modersmål men också det 

svenska språket. Barns möjligheter till språkutveckling påverkas av vilken attityd de 

möter i verksamheten och även vilken typ av språklig stimulans som erbjuds dem. En 

flerspråkig förskola behöver inte betyda att institutionen själv är flerspråkig. Denna 

benämning används i de flesta fall trots att både barn och pedagoger använder det svenska 

språket i kommunikationen med varandra (Skolverket, 2013).  

 Det är inte många förskolor som har tillgång till modersmålsstöd eller personal med 

flerspråkig kompetens. I styrdokumenten är det tydligt att förskolan ska sträva efter att 

alla barn som har ett annat modersmål i förskolan får möjlighet att utveckla både det egna 

modersmålet och svenskan. Detta görs på flera olika vis beroende på vilka möjligheter 

den specifika förskoleverksamheten har för detta arbete (Skolverket, 2013).  

Möjligheten att kunna kommunicera med andra är en demokratisk fråga, när barn 

upplever att deras röster blir hörda och lyssnade på så känner de sig som deltagare i den 

kommunikativa gemenskapen. Även läroplanen för förskolan (1998, rev. 2010) hävdar 

att förskolans uppgift är att alla barn ska utveckla sitt talspråk och ordförråd samt 

utvecklar förmågan till att argumentera för sin sak, uttrycka tankar och ställa frågor. Det 

gäller att som vuxen stödja barnen genom att erbjuda många tillfällen till att språka i 



  
 

13 

 

vardagen samt en miljö som både är utmanande och stimulerande för språket (Skolverket, 

2013).  

 

Men, som tidigare nämnts, kommunikation sker inte enbart med hjälp av det verbala 

språket.  

 
Förmågan att kunna tala svenska är inte den enda avgörande faktorn för att bli 

en ”framgångsrik” deltagare i förskolans sociala liv. (…) Däremot utgör 

förmågan att tala svenska en nödvändig resurs i förhållande till institutionen, 

den pedagogiska miljön och de gemensamma aktiviteterna. (Häll, 2013:90). 

 

Häll (2013) menar ovan att det finns fler språk än det verbala som barn kan använda sig 

av för att interagera med andra i förskolan. Hon hävdar att de multimodala uttryckssätten 

är väldigt viktiga för barn i förskolegrupper där de inte delar ett gemensamt språk. Detta 

är något som även Skolverket (2013) tagit fasta vid. Barn som kommer till förskolan utan 

ett verbalt svenskt språk behöver få hjälp att kommunicera. Först kan denna 

kommunikation ske på ett icke-verbalt sätt och då krävs det att personalen 

uppmärksammar, förstår och bemöter barnets försök till att ”samtala” med andra på ett 

sätt som utvecklar deras språk. Genom att ta utgångspunkt från Vygotskijs teorier där 

barn lär sig genom att samspela med personer med större erfarenhet i en meningsskapande 

kontext så krävs det inte annorlunda arbetssätt om barnet lär sig ett första- eller 

andraspråk. Det viktigaste för alla barns språkutveckling är att personalen på förskolan 

tar varje tillfälle i akt till att samtala och interagera med barnen. Men även att de skapar 

möjligheter för barn att interagera med varandra (Skolverket, 2013).  

De svårigheter som kopplas till den flerspråkiga förskolan handlar oftast i debatten om 

språket. Praktikens fokus på just språkutmaningarna måste ses i förhållande till att det 

också i styrdokumenten finns en betoning på språket för att kunna samspela (Gruber & 

Puskás, 2013). Språket har en viktig roll såväl för lärandet som för att kunna socialiseras 

i samhället. I gymnasiets ämnesplaner för svenska som andraspråk står det att ett 

välutvecklat språk är en god förutsättning för att kunna ta del av ny kunskap, delta i det 

sociala nätverket omkring oss och behövs i det kommande arbetslivet (Axelsson & 

Magnusson, 2012).  

 

3.3 Sammanfattning 
 

Då den svenska förskolan kräver att barn samspelar socialt och att kommunikation är en 

viktig del av barns möjlighet till delaktighet så är Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

av betydelse när denna studies resultat analyseras. Språkets betydelse för 

kommunikationen är en central del av denna studies syfte, oavsett med vilket typ av 

”språk” kommunikationen sker. Vi väljer att se kommunikation som mer än det verbala 

språket, även om det är svenska verbala språket som är normen i förskolans verksamhet.  

De pedagoger som arbetar i den flerspråkiga förskolan idag behöver ha ett interkulturellt 

synsätt för att alla barn ska få möjlighet att känna samhörighet och deras tidigare 

erfarenheter ska tillgodoses. Därav blir personalens kompetenser samt förhållningssätt 

viktiga för att främja barnens svenska språkutveckling och samspel.  

 

Det teoretiska ramverket som vi presenterat ovan kommer att ligga till grund för vår 

bearbetning av resultatet vilket kommer framgå av analysen. De begrepp som använts 

ovan kommer att ställas mot det pedagogerna beskriver i resultatet för att se hur de belyser 

begreppen och teorierna utifrån deras pedagogiska verksamhet. Det kommer även att 

användas för att i diskussionskapitlet tala om de konsekvenser som blir av detta och vad 
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för begrepp som blir betydelsefulla i framtida pedagogisk verksamhet där det finns en 

språklig mångfald i barngruppen.  
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4. Metod 
I denna metoddel kommer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt, urval, 

vetenskapsteoretiska perspektiv samt en diskussion kring trovärdigheten, tillförlitligheten 

och generaliserbarheten av resultatet. Vi kommer även belysa våra etiska överväganden 

inför och under studien.  

 

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

Denna studie är en fallstudie utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Vi vill 

beskriva förskollärares olika uppfattningar om hur de tänker sig kunna främja barns 

språkutveckling och samspel i en mångkulturell barngrupp. Utifrån hur läroplanen är 

beskaffad, i och med att det inte finns några konkreta riktlinjer för lämpliga arbetssätt, 

innebär det att olika förskolor kan arbeta på väldigt många skilda sätt för att nå 

strävansmålen (Puskás, 2013).  

Det centrala syftet inom en fenomenografisk ansats är att ta reda på de skilda 

uppfattningarna människor har kring olika fenomen i sin omvärld. Det handlar inte om 

att få reda på hur någonting är beskaffat, utan istället hur det upplevs ur människors eget 

perspektiv (Kroksmark, 2007; Kihlström, 2012). Med grundtanken om att alla ser på 

omvärlden på olika sätt utifrån deras erfarenheter (Kihlström, 2012). Studien önskar 

undersöka pedagogernas olika sätt att arbeta med språkutveckling och samspel i en 

mångkulturell barngrupp samt vilka kompetenser som de anser sig behöva i sitt arbete. 

Fenomenografisk forskning ämnar inte till att söka objektiv sanning, däremot är olika 

människors beskrivningar och upplevelser av världen utifrån deras kontextuella bakgrund 

i fokus (Kroksmark, 2007).  

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats (Kihlström, 2012). Inom den kvalitativa 

metoden så består data av text, ord och visuella bilder. Vad som utgör grunden inom 

denna metod är att alla slutsatser och resultat som framkommer är tagna från den 

insamlade datan. Det blir därmed en mer detaljerad beskrivning av fenomenet som 

framkommer inom kvalitativ forskning jämfört med kvantitativ (Denscombe, 2010). Det 

som eftersökes är olika kategorier och beskrivningar som på bästa sätt förklarar något 

fenomen (Larsson, 2011). Då studien försöker undersöka hur olika förskollärare beskriver 

sina arbetssätt i en flerspråkig barngrupp så blir den kvalitativa metoden ett sätt att komma 

in på djupet kring dessa pedagogers uppfattningar.  

 

4.2 Datainsamling 

 

Inom fenomenografin använder man sig av exempelvis intervjuer, såväl grupp som 

individuella, observationer samt flera andra insamlingsmetoder. För vår studie har vi valt 

att använda oss av enskilda intervjuer, det som är den allra vanligaste metoden också inom 

vår valda forskningsansats, enligt Kihlström (2012). Då tanken var att få fram de skilda 

sätten av arbetsmetoder så valde vi just individuella intervjuer för att på så vis få 

deltagarnas personliga uppfattningar och tankar kring att arbeta i en grupp med språklig 

mångfald. Detta nämner också Denscombe (2010) är själva meningen med att använda 

intervju som datainsamlingsmetod. Då kan forskaren få en uppfattning om människors 

känslor, erfarenheter och åsikter om något. De är en mer djupodlande metod än 

exempelvis enkäter. Gruppintervjuer valdes också bort eftersom vi ansåg det vara svårt 
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att få tillgång till intervju med flera i ett och samma arbetslag samtidigt och också för att 

vi ville ha den enskilde individens tankar om det specifika ämnet.  

De fenomenografiska intervjuerna behöver vara löst hållna, men intervjuaren måste vara 

medveten om vilka frågor som ska besvaras och försöka få den intervjuade personen att 

hålla sig till ämnet som efterfrågas. De frågor som bestämts i förväg borde vara öppna 

samt lika för alla som skall intervjuas (Kihlström, 2012). Sådana intervjuer är vad 

Denscombe (2010) beskriver semistrukturerade, där respondenten har möjlighet att 

utveckla sina svar och att frågorna inte ställs i en exakt ordningsföljd. Vi har därför haft 

ett antal intervjufrågor med oss in i intervjuerna (se bilaga 1). Sedan har dessa utvecklats 

och följdfrågor har ställts utifrån respondenternas svar. Detta för att svaren skulle förstås 

på rätt sätt och beskrivningarna göras utförligare där detta behövdes. Eftersom allting 

spelades in var tanken att vi båda senare kunde undersöka huruvida dessa följdfrågor 

avgjorde någon skillnad i intervjusvaren. Så att inte forskarens inställning eller följdfrågor 

på något sätt påverkat informanternas svar.   

 

4.3 Urval  
 

Människor som väljs ut i en intervjustudie har vanligtvis valts utifrån att de har särskild 

kompetens på området eller en unik inblick utifrån deras erfarenheter (Denscombe, 2016). 

Detta kallar Denscombe (2010) för ett subjektivt urval, då den grundar sig på att forskaren 

redan har en viss kännedom om vilka informanter som kan ge det största värdet för 

undersökningen. Våra forskningsfrågor ställdes utifrån att vi var intresserade av att veta 

mer om hur pedagoger menar att de främjar barnens svenska språkutveckling och deras 

samspel i en flerspråkig barngrupp. Därför var det naturligt att urvalet gjordes på 

förskolor där personalen själva beskriver sig ha en språklig mångfald i verksamheten. 

Detta kallas för ett explorativt urval och innebär att forskningen inte nödvändigtvis syftar 

till att nå ett representativt urval av befolkningen. Istället är målet  att få med de mest 

intressanta exempel för att kunna belysa forskningsfrågan (Denscombe, 2016).  

För att få så många olika uppfattningar av ett fenomen menar Kihlström (2012) att det 

behövs en variation av erfarenheter hos respondenterna. Därmed bör urvalet göras i olika 

grupper. Studien gjorde på fyra olika förskolor, där pedagogerna arbetar med olika 

åldersgrupper samt i två olika städer. Barngrupperna bestod till mer än hälften av barn 

med annat modersmål i alla de förskolor som valdes ut. Pedagogerna beskrev även själva 

sina barngrupper som flerspråkiga. Fyra av de intervjuade har sin verksamhet i en liten 

mindre stad medan resterande fyra intervjuade är verksamma i en storstad. Pedagogerna 

har en varierad arbetslivserfarenhet av att arbeta i förskola och även en varierande 

utbildning. Sex är förskollärare och två är lärare för lägre åldrar. Det slumpade sig även 

så att alla pedagoger är kvinnor. De kontaktades utifrån att vi fått dem rekommenderade 

från förskolechefen eller utifrån rekommendationer från andra förskollärare inom samma 

kommun. 

 

4.4 Genomförande 
 

Kihlström (2012) beskriver att en viktig del i ett intervjusammanhang är att anordna en 

avskild och lugn plats för intervjutillfället, för att på detta vis undvika störande moment. 

Denna intervjumetodik använts i studien i den mån det har gått. En intervju skedde delvis 

i barngrupp, eftersom tillfället krävde det, dock fortsatte denna i ett avskilt rum senare. 

Genom ljudupptagning via mobiltelefoner har intervjuerna senare kunnat transkriberas 

samt gett en inblick kring hur frågorna har ställts. Detta för att kunna upptäcka i vilken 
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mån frågorna är ledande eller att huruvida vi som forskare har påverkat den som 

intervjuats. I analysarbetet har detta gjort att vi kunnat upptäcka skillnader i intervjuteknik 

och följdfrågor, som har lett till diskussioner om hur tillförlitlighet kan främjas. Till varje 

intervju har utrustningen, i detta fall anteckningsmaterial och mobiltelefon för inspelning, 

funnits med från start. Papper och penna har använts för miljöbeskrivningar och hur vi 

upplevt den icke-verbala kommunikationen, i de fall detta behövts, något Denscombe 

(2010) menar har en stor betydelse för att minnas vissa detaljer under transkriberingen. 

Intervjuguiden har vid de fall respondenten har önskat det varit tillgänglig innan intervjun 

och i andra fall så har de fått höra frågorna första gången på plats. Längden på intervjuerna 

har varierat mellan 30-60 minuter.  

 
4.5 Bearbetning av data 

 

Syftet med en fenomenografisk studie är att se variationen av olika personers erfarenheter 

av ett fenomen samt systematisera dessa erfarenheter (Kihlström, 2012). Denna studie har 

utgått från en kvalitativ analys vilket innebär att vi urskilt olika pedagogers sätt att tänka, 

beskriva och uppfatta sitt arbete med språkutveckling och samspel i en flerspråkig 

barngrupp, menar Kihlström (2012). Då ljudinspelningar har använts har vi transkriberat 

våra intervjuer i deras helhet då vi anser att vi letat efter underliggande och underförstådda 

innebörder hos de som blivit intervjuade. När vi transkriberat våra intervjuer har vi gjort 

anteckningar i anslutning till de intervjuades ord vilket Denscombe (2010) beskriver att 

vi bör. Detta utefter våra iakttagelser av de som skett runt omkring intervjun. Så som 

tystnader, yttre störningar eller gester som kan ha gett intervjun en rikare innebörd. Dessa 

kommentarer har sedan placerats i en kolumn vid sidan av transkriberingen. Därefter har 

svaren lästs upprepande gånger för att först upptäcka vad som sägs och sedan för att hitta 

kvalitativa skillnader i svaren men också mönster i varje intervju. Dessa mönster har 

sedan beskrivits och det är dessa beskrivningar som utformat olika kategorier (Kihlström, 

2012). Varje intervju har sedan analyserats igen utifrån dessa kategorier för att hitta de 

väsentliga citat som framhåller respondentens uppfattning. Citaten har sedan legat till 

grund för resultatsammanställningen.  

 

I en kvalitativ analys finns några viktiga principer. Exempelvis utgår tolkningar av 

resultatet utifrån en noggrann och repetitiv läsning av data samt att analysen baseras på 

materialet (Denscombe, 2016). Syftet med analysen är att upptäcka såväl likheter som 

skillnader i de intervjuades utsagor om fenomenet, hävdar Kroksmark (2012). Därför är 

det urskiljningen av kategorierna och respondenternas beskrivningar utifrån dess som 

kommer att utgöra resultatet av studien.  

 

4.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 

Vad som är viktigt i en fenomenografisk studie med tanke på att göra resultaten trovärdiga 

är att forskaren är noga med att beskriva hur intervjun och analysen har gått till 

(Kihlström, 2012). Denscombe (2010) samt Allwood och Erikson (2012) hävdar att 

trovärdighet handlar om huruvida någon kan komma fram till samma resultat igen. Har 

rätt typ av data upprättats och har metoden varit korrekt för ändamålet, menar de är viktiga 

frågor att ställa sig. Dock är det så att när en forskare väljer att arbeta med kvalitativa 

datametoder så är det svårt att mäta validiteten. Det finns åtgärder som kan tillämpas, 

exempelvis genom att göra en genomförlig beskrivning hur data har samlats in och 

analyserats enligt god forskningspraxis (Denscombe, 2010). I denna studie så har det 

framhållits att data samlats in från två olika håll, vilket innebär att två olika personer har 
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präglat intervjuernas följdfrågor och vad som betonades. Denscombe (2010) beskriver att 

som forskare går det inte att vara neutral i varken intervju eller analysprocessen. Genom 

att spela in alla intervjuer och anteckna det som sker icke-verbalt under tiden så har vi 

försökt i största möjligaste mån att beskriva skeendet för någon annan. Strävan har även 

varit att förhålla oss opartiska och öppna i relation till respondenternas svar. Analyserna 

av de åtta intervjuerna har skett gemensamt och därmed också kategoriseringen av 

resultatet. Alla kategorier har utgått ifrån vad pedagogerna har svarat, detta har 

exemplifierats med konkreta citat. På detta sätt har studiens trovärdighet försökt 

säkerhetsställas. 

 

Studiens mått av tillförlitlighet handlar också om att studiens resultat skulle kunna 

upprepas vid ett annat tillfälle (Kihlström, 2012; Denscombe, 2010). Detta är oerhört 

svårt att kontrollera i en kvalitativ studie eftersom det innebär att en motsvarande grupp 

människor behöver befinna sig i likadan social kontext som i tidigare studie, vilket är 

närmast omöjligt. Den sociala kontexten förändras hela tiden, hävdar Denscombe (2010). 

Däremot anser Kihlström (2012) att de försök till tillförlitlighet som har gjorts på sådana 

här typer av studier tidigare utgått ifrån samma data. Utifrån en medbedömares 

granskning så får denne gå igenom samma system av kategorier och intervjusvar som 

studiens utgår från. Om dessa kan kategoriseras på samma sätt som tidigare så kan 

resultaten påstås vara tillförlitliga. Detta är ett sätt som vi kan se att vår studies reliabilitet 

skulle kunna undersökas i någon mån. Vi har därför tydligt försökt beskriva 

genomförandet och datahanteringen ovan.  

 

Ytterligare en viktig aspekt när vi diskuterar resultatet är möjlighet till överförbarhet. 

Både Denscombe (2010) och Kihlström (2012) hävdar att i kvalitativa studier, så som 

denna, är oftast data insamlat från ett litet antal informanter och resulterar inte i någon 

överförbarhet. I en fenomenografisk studie så är inte heller målet att få överförbarhet av 

resultatet utan istället är syftet att visa på en bredd av olika tankar kring ett ämne som 

skulle kunna ses med liknande bredd i samhället (Kihlström, 2012). I en fallstudie så är 

tanken att begränsa studien till några enheter som är relevanta för forskningsfrågan, i detta 

fall flerspråkiga förskolor. Vilket gör att detta visar enbart ett antal olika arbetssätt bland 

många andra i flerspråkiga barngrupper. Resultatet måste läsaren själv bedöma om detta 

kan vara överförbart till en annan liknande verksamhet, utifrån de kriterier som beskrivits 

ovan (Denscombe, 2010).  

 
4.7 Etiska övervägande 
 

All forskning måste beaktas utifrån ett etiskt försvarbart förhållningssätt. I studier som 

denna, där intervjuer och mer personliga möten krävs, så behövs en reflektion och 

medvetenhet kring de olika etiska aspekterna som vi behöver förhålla oss till (Herméren, 

2011). För forskning med människor så gäller de forskningsetiska principerna 

formulerade av Vetenskapsrådet, menar Björkdahl Ordell (2012). Som forskare har du ett 

ansvar för att de som väljer att delta i studien inte tar skada eller utlämnas. För att skydda 

deltagarna i en studie så finns fyra individsskyddskrav som måste följas. Det första är 

informationskravet som innebär att alla som deltar i forskningen ska informeras om syftet 

av denna. Nästa är samtyckeskravet som har att göra med att alla informanter ska vara 

medvetna om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta när de så önskar. 

Sedan är det även viktigt att de berörda deltagarna hålls anonyma till den mån det går, 

detta kallas för konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet är det som gör gällande att de data 

som sammanställs enbart ska användas för forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2012).  
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Vi har utifrån denna information därför informerat alla deltagare om de forskningsetiska 

principerna innan våra intervjuer genomfördes via ett särskilt informationsbrev  

(se bilaga 2). Där har det också framgått att intervjuerna kommer att spelas in, om 

godkännande ges för detta. Innan varje genomförd intervju har pedagogerna åter igen 

informerats om att detta är frivilligt och att det endast kommer användas till vår studie 

samt att deras identitet kommer behållas anonym. Alla namn på personer och förskolor 

är därför fingerade genomgående i studien och orterna nämns inte vid namn. 
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5. Resultat 
Här redovisas vad som framkommit i intervjuerna med de åtta pedagogerna verksamma i 

förskolan. Svaren har delats in i tre olika kategorier som visar på de mönster som 

framträtt, men även olikheter inom dessa. Vår utgångspunkt i den fenomenografiska 

forskningsansatsen gör att vi försöker uppmärksamma skillnader i pedagogernas 

uppfattningar om arbetet i den flerspråkiga förskolan.  

 

5.1 Arbetssätt för att främja språkutveckling och samspel 
 

I intervjuerna beskrivs ett antal olika sätt att arbeta med språket samt att få barnen att 

samspela med varandra. Vi har valt att dela upp pedagogernas svar angående arbetssätt i 

två delar, ena utifrån språkutvecklande aktiviteter och det andra med tanke på hur de 

arbetar för att underlätta samspelet i barngruppen.   

 
5.1.1 Språkutvecklande arbetssätt  

 

Respondenterna menar att det är en utmaning att jobba i en förskola med stor språklig 

mångfald. Dels för att det ”berikande att möta så många olika barn med (…) olika 

bakgrund” som Agda uttrycker det, men dels en utmaning eftersom barnen kommer med 

så olika behov som behöver mötas. Malin hävdar att det är en ”underbar blandning av 

barn” men samtidigt krävs det också mycket mer jobb för samma resultat i en flerspråkig 

barngrupp.   

Vad gäller språket så framkommer det från samtliga pedagoger hur viktigt det är att 

använda hela kroppen när de kommunicerar med barnen. Det är kroppsspråk, 

ögonkontakt, mimik och gester. Så som Agda nämner:  

 
En av de viktigaste faktorerna är att en pedagog som har hand om den 

barngruppen har mycket kunskap kring hur det e att möta barn med flera språk 

och då måste man också kunna använda sig av (…) de hundra språken. 

 

Att ”kunna uttrycka sig” anser Sandra tillhör jobbet som förskollärare och det är viktigt 

för att ”bli förstådd”. När barn utan det verbala svenska språket börjar på förskolan krävs 

det att kunna jobba med kroppen, Sandra beskriver det som att ”peka och benämna och 

sen att man också bekräftar när dom försöker”. 

Att ta varje tillfälle till att språka har också det en viktig roll i pedagogernas vardag i dessa 

förskolor. Att utmana barnen till att tala är något de gör hela tiden, berättar Sara. Sandra 

menar att det är viktigt att lyssna på alla barn och inte kritisera hur de talar. Istället borde 

den vuxne upprepa det barnet vill säga så som det ska låta.  
 

Då hör dom ofta, väldigt ofta skillnaden. OM man säger till exempel ”etchup”, 

”Ah, du menar Ketchup, k-ketchup”. Men det händer också att man ibland får 

hjälpa dom. ”Titta på min mun, k, k, k” (ljudar K). ”Det ska låta så här k, k k-

etchup” 

Birgitta anser att måltiderna under dagen på förskolan är ett ypperligt tillfälle att träna 

språk, ”ett superbra tillfälle verkligen att sitta med barnen å prata!” Hon belyser även 

att det är avgörande för ett fungerande klimat vid matborden att barnen är placerade på 

ett sätt så att ett samtal dem emellan möjliggörs. ”Vi har möblerat om rätt många gånger 

nu vid matborden..”  
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Det behöver inte alltid vara samtalet barnen behöver menar Sara utan att ”hitta konkreta 

saker att göra med dessa barnen som inte kan språket”. Vissa gånger upplever hon att 

barnen tycker att pedagogerna pratar ”för många ord”. Att istället tänka på att inte ha så 

långa samlingar, laminera böcker på barnets eget språk och aktiviteter som ”känna 

lådan” där tanken är att pedagogen ska lägga in saker och sedan får barnen gissa vad som 

finns inuti, är att föredra. Användning av kroppsspråk är väldigt viktigt i detta.  

 

De intervjuade pedagogerna talade om vilka tillvägagångssätt de använder för att möta 

varje barn och det som förekom gemensamt hos de flesta pedagogerna var material så 

som bilder, sagor, spel, tecken som stöd, rim och ramsor samt musik. Flera talar även om 

materialet Start och Stegvis som används för att utveckla barns sociala och emotionella 

kompetens. Att bygga upp barnens självkänsla och kännedom om sina egna känslor talar 

fler pedagoger om men Sandra ger en tydlig förklaring vad arbetet med känslor ger för 

innebörd:  

Ja det är ju väldigt mycket gest och mimik. Och det är ju också det här i Start 

och Stegvis att läsa av varandras mimik. Och då är det ju det här liksom att, 

titta på din kompis. är den glad nu? Eller det du gjorde, blev den glad för de 

eller blev den lessen? Du behöver inte gråta du kan se de på ögonen hur du 

mår. (…) Då har du lättare att förstå också din kompis som visar de här 

uttrycket (…) för en känsla.  

Sara är en av pedagogerna som anser att arbetet med känslorna och att arbeta konkret är 

ett bra sätt att närma sig barn med som inte har det svenska verbala språket.  

 
Vi utmanar och lockar barnen att tala och att prata och hela tiden föra in glädje 

i det vi gör men även tala om ledsamhet och ilska också och vi jobbar mycket 

med det sociala. 

 

 Men även att arbeta konkret och med känslor leder en in i att arbeta med sinnena, menar 

Sara. Hon förklarar att genom att börja med att titta på det som är konkret, ”att man håller 

i någonting att man tittar på någonting tillsammans (…) och vi märker att en del av dom 

med annat modersmål så e blir det så konkret i sig självt”.  

  

Att läsa böcker och att besöka bibliotek anser pedagogerna i intervjuerna är ett material 

att använda sig av när det är språket i fokus på förskolan. Malin beskriver hur de läser 

tillsammans med barnen i åldersindelade, mindre grupper och stannar upp vid vissa ord 

och förklarar vad de innebär. Efter några tillfällen av att läst samma bok och beskrivit 

orden få sen barnen själva berätta för pedagogen vad orden betyder Med de äldsta barnen 

kan de ha boksamtal där de pratar om innehåll och gör inferenser. Agda menar att det vid 

bokläsning är viktigt att välja rätt böcker, som passar barnens språknivå. Då använder de 

böcker med mycket bilder ”i en kort berättelse där barnet kan hänga med och se tydligt 

avskalade bilder men med ett enkelt språk” just för att de ska få en förståelse för bokens 

innehåll. Bilder är något som poängteras som ytterst viktigt i verksamheten. Pedagogerna 

använder sig av bilder för att förstärka och visa vad orden betyder så att alla barn kan 

följa med i aktiviteter och vardagssituationer. Dojna beskriver fördelen med att arbeta 

med bilder:  

 
Jag använder (…) bilder överallt (…) i alla typ av aktiviteter och 

vardagssituationer just därför för att dom som inte har nåt språk i alla fall 

försöker hänga med vad handlar om.  

 

Att arbeta med teman som innefattar barnens olika hemkulturer och språk är ännu ett sätt 

att få alla barn intresserade och delaktiga. Sandra berättar om hur de hade ett leksaksdjur, 
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Kim, som fick följa med barnen hem (eller någon annanstans) och ta lite bilder kring vad 

som hände och sedan fick barnet själv presentera detta för de andra. Det var med syfte att 

ge barnen mer plats i samlingen. Malin berättar hur de i sitt arbetslag valde att resa till 

barnens ursprungsländer i fantasin och upptäcka det i några veckors tid. Hon menar att 

barnen blev väldigt stolta ”när det uppmärksammades. Deras hemländer.”.  

 
 
5.1.2 Uppdelning främjar interaktion och språkutveckling 

 

Samtliga pedagoger delar på ett eller annat sätt in barngrupperna i olika grupper vid olika 

tillfällen för att ge barnen möjlighet till interaktion. Sandra beskriver exempelvis hur dom 

vid vissa tillfällen har barn som behöver extra språkstöd och de då har gjort upp att den 

som har ett mellanskift ”som har lite tid efter lunchen, sätter sig och spelar spel eller 

sätter sig i me nåt annat med just de här barnen och gör nånting extra.” Då är det ofta 

barn som delar samma modersmål som får sitta tillsammans och delta i någon särskild 

aktivitet.   

 

Malin anser att det är en utmaning att arbeta med åldersspannet ett till sex år hon menar 

att, ”det är nästan omöjligt å få en ettåring i famnen om man ska göra en språkövning 

med fem å sexåringar.” Därav gruppindelningar utifrån ålder så att övningar kan anpassas 

till de åldrar som grupperna innehåller. Men även i den grupp där Dojna arbetar med barn 

som alla är runt fem år krävs det att de delas upp. 

 
Jag jobbar med femårsgruppen och vi har ungefär tjugosex, tjugosju inskrivna 

och för detta för att se till alla barns behov så har vi delat dom i tre grupper 

varje dag och varje grupp har en personal ibland två. Och det finns kanske 

någon som har extra behov och behöver extra hjälp och då jobbar vi på 

förmiddagarna, delade i tre grupper med alla försöker täcka alla områden från 

läroplanen. 

 

Det som alla pedagoger är överens om är att de anser att barngrupperna är för stora och 

att om de fått möjlighet att arbeta med mindre barngrupper hade det funnits större 

möjlighet att tillgodose barnens individuella behov. Agda beskriver hur uppdelning samt 

storlek har betydelse för hur barnen interagerar med varandra:  

 
 Det beror mycket på hur många barn vi är inne och en del faktiskt på hur vi 

delar upp dom. För där har vi ju en jätteuppgift, vilken chans vi ger barnen till 

att interagera med varandra?  

 

Hon menar att om det varit mindre barngrupper så hade de kunnat möta barnens behov 

på ett bättre sätt.  

 

Pedagogerna belyser även vilken betydelse gruppindelningarna har för samhörigheten 

och samspelet mellan barnen. Sandra anser att barnen bör tillhöra en grupp för att hitta 

gemensamma nämnare samt för gemenskap, ”.. dels så skapar man en samhållighet.. en 

sammanhörighet i gruppen (...) Äh och sen så skapar man också då förutsättningar för 

att (...) få gemensamma ord”. Även Sofia beskriver att indelning i mindre grupper skapar 

bättre klimat för barnen att komma överens samt att de uppstår färre konflikter. Sara anser 

också hon att gruppen inte får vara för stor för att de ska bli ett gott samspel mellan barnen. 

Alltså inte för många barn. ”Och vad är då för många barn, man kan säga fyra fem barn 

kanske”. 
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5.2 Det verbala svenska språkets roll 
 

Pedagogerna framhåller att det finns en betydelse av att ha ett gemensamt språk i 

verksamheten. Nedan kommer en redogörelse för deras beskrivningar gällande svenskan 

samt modersmålets roll och bekymmer som uppstår om ett gemensamt språk saknas.  

 
5.2.1 Ett gemensamt språk  

 

Det att det finns olika åsikter om det verbala svenska språket är av vikt i arbetet med 

barnen eller inte. Flera av pedagogerna använder uttryck som att det är ”A och O” eller 

att det är ”nödvändigt att svenskan blir ett gemensamt språk”.  Förskolläraren Sandra 

menar att ”språk är makt”, det krävs för att barnen ska kunna uttrycka sig väl och bli 

förstådda. Detta är något som framhävs - ett gemensamt språk är viktigt för att kunna 

kommunicera med andra. Sofia anser att det har förändrats sen hon studerade på 70-talet. 

Hon förklarar att ”då var det liksom så här att, ah, lär man sig inte så har man inte 

förmågan”. Skillnaden idag, menar hon, är att det finns en önskan om att ge alla barn 

”även dom barnen som inte har så goda förutsättningar, att lära sig att kommunicera.” 

 

Men det finns fler förklaringar till varför det svenska språket är viktigt i förskolan. Hanna 

menar att det är av betydelse ”senare för att dom via språket utvecklas (…), vad dom än 

går så behöver dom språket för att kunna uttrycka sig”. Malin uttrycker sig något 

annorlunda, hon hävdar att det underlättar när ett barn kan tala svenska korrekt. Hon 

menar att pedagoger ”ser mellan fingrarna med barn som, där det är mycket mer 

motstånd”. Hon kopplar detta till PISA-resultaten, att ”det är mycket lättare att jobba med 

det här barnet som svarar är intelligent och lyssnar”. Därmed ser hon att det skapar ett 

bekymmer, en skillnad i barnens förutsättningar, redan i skolstarten. Hon kan känna sig 

otillräcklig då det inte ger en likvärdig utbildning för de barn som inte har språket. 

 

Det är inte alltid barnen förstår varför det kan vara så viktigt att ta till sig svenskan dock. 

Sofia delar med sig av hur ett barn reagerade på den ihärdiga språkträningen:   

 
Han pratade engelska jättebra. Men han ville inte lära sig svenska. Och sen jag 

försökte och försökte (…) Och sen till sist han sa till mig, varför ska jag lära 

mig svenska när hela världen pratar sv.. engelska? (skratt) Ja, men det är många 

som inte kan engelska, du måste tänka på det. 

 

Men även bland pedagogerna finns en annan åsikt. Ibland är inte svenskan så 

betydelsefull eftersom barnen kommunicerar på andra sätt, exempelvis via kroppsspråket. 

Förskolläraren Agda hävdar att desto yngre barnen är ”ju mer tar man sig fram på något 

annat sätt än det verbala språket”. Istället används ”mera kroppspråk och mer ljud och 

visar med gester och med mimik (…) vad man vill och inte vill”. Hanna menar att 

kroppsspråk är något barnen använder innan de lär sig det verbala svenska språket. Då 

gäller det för pedagogerna att förstå dem utifrån detta uttryckssätt.  

Ibland får barnen även hjälp av ett annat barn att förmedla vad hen önskar. Sofia berättar 

hur barnen i hennes grupp försöker stötta det barn som kanske inte kan göra sig förstådd:  

…dom hjälper till när ett barn kan inte språket så dom säger att ah, du kan säga 

så hääär. Eller det betyder det här, eller dom försöker att en.. att en pojken eller 

flicka komma igång.  
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5.2.2 Modersmålets betydelse för språkutvecklingen  

 

Även barnens modersmål används såväl bland barnen som bland pedagoger. Pedagogerna 

berättar hur de försöker lära sig vissa användbara uttryck och ord för att dels underlätta 

kommunikationen men också för att uppmärksamma barnens olika modersmål och 

bakgrunder. Hanna har i arbetet med de yngsta barnen ofta rådfrågat föräldrarna  att lära 

dem ”till exempel hur är det när dom vill ha mjölk eller vatten”. Praktiska uttryck som 

används tillsammans med de svenska uttrycken som stöd för att hjälpa barnet till att 

koppla det som sägs på modersmålet till svenskan. 

Barn med samma modersmål dras ofta till varandra, menar Malin, även oavsett om de 

befinner sig på olika avdelningar. Där blir det ett annat gemensamt språk som de använder 

sig av. Även Sandra menar att barn med ett gemensamt modersmål ofta börjar med att 

kommunicera på sitt modersmål med varandra. Men sedan blir svenskan övervägande 

eftersom de vill kommunicera med fler barn. Hon ger ett exempel: 

Vi har ju haft barn som har haft samma hemspråk (…). Vi hade två kompisar, 

de var jämngamla, där den ene föredrog att prata på sitt hemspråk och (…) de 

andra barnet ville prata på svenska. Och.. svarar alltså på svenska, de andra 

pratar på sitt hemspråk som det andra barnet förstod å svarade å.. de slutade 

med att de här barnet som pratade, ville prata sitt hemspråk, pratade svenska. 

För att äh.. det var inte så att de här.. att bara dom skulle leka tillsammans (…). 

Utan det blev ju fler barn som skulle vara med. Och då behövde man kunna 

svenskan, för att dom barnen skulle förstå å vara med. Så att äh.. det är ju leken 

som ofta är drivkraften till att dom lär dig det gemensamma språket. 

Vad gäller barnens modersmål så är även det en viktig del i att lära sig svenska språket, 

anser Hanna. Hon har själv erfarenhet av detta eftersom hon flyttade till Sverige när hon 

redan var vuxen. Modersmålet används för att tolka det som sägs på svenska. Under 

hennes första år i Sverige var det så att hon ”översatte allt ifrån mitt modersmål till 

svenska.” Därför är det så, hävdar hon, att ”barnen lär sig väldigt snabbare ett annat 

språk när dom kan behärska sitt eget modersmål”. Detta försöker de förmedla även till 

föräldrarna, att det är viktigt att tala modersmålet hemma och sedan att de talar svenska 

på förskolan. Så att båda språken är viktiga. Dock är förskolans roll att lära ut svenskan. 

 

5.2.3 Svårigheter när det inte finns ett gemensamt språk 

 

Att det underlättar att ha ett gemensamt språk kommer igen hos flera pedagoger. Om inget 

sådant finns så leder detta till frustration och missförstånd. Sofia menar att ibland händer 

det att ett barn vill förklara något: 

 …och pedagogerna försöker förstå honom, vi förstår inte honom, å sen 

försöker vi på olika sätt och sen man känner att  (…)barnet blir lite frustrerad, 

lite ledsen och försöker att inte prata mer. 

Sara påpekar att det kan vara svårt även för pedagogerna att stötta barnet under dagen, 

när barnet inte kan språket. Exempelvis när något barn är väldigt ledsen och pedagogerna 

försöker trösta hen ”som inte förstår ett ord svenska och som kanske blir tröstat på sitt 

sätt hemma men vi tröstar kanske inte på samma sätt”.  

 Det framkommer också att flera av respondenterna upplever att barnen lätt hamnar i 

konflikter när inte språket finns, istället för att använda ord rycker barnen den leksak de 
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vill ha från någon annan. Det verbala språket krävs för att kunna koda in, särskilt när 

barnen blir äldre, hävdar Agda. När de är yngre så uppstår inte dessa missförstånd lika 

tydligt eftersom både svenska och barn med annat modersmål inte ännu har något språk. 

Men när barnet blir äldre ”så har det verbala språket givetvis en stor betydelse av att 

kunna leka, att kunna koda in”. Då går det inte bara att rycka en leksak ur handen på 

någon för då är leken förstörd. 

 

5.3 Svårigheter och kompetenser som framhävs  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad pedagogerna ansåg om de svårigheter 

som finns när de arbetar i en flerspråkig barngrupp samt vilka kompetenser de anser att 

de som personal behöver.  

 

”Vi måste vara fullt utbildad personal och pedagoger som kan ta hand om det här” 

förklarar Agda och hon är inte ensam med att känna på det viset. Respondenterna 

uttrycker en frustration av att arbeta med kollegor som inte har den kunskapen som krävs 

för att arbeta med barn. ”Det är tungt att lyfta verksamheten när inte alla har en 

utbildning”, menar Malin. Särskilt när kollegorna inte delar samma synsätt som hon. Hon 

har läst att ”femtiåtta procent saknar utbildning, men jobbar fulltid med barn”, om detta 

var inom vården så skulle det bli ett ramaskri, är hennes åsikt. ”Men här kan femtiåtta 

procent arbeta utan utbildning, precis som att det inte är, som att det inte är ett 

kvalificerat arbete.” Birgitta påpekar att hon anser att det hade varit en helt annan 

situation om de hade haft fler förskollärare i verksamheten. Med fler förskollärare  “då 

hade man ju haft mycket mer annan ork, man hade haft en helt annan pedagogik”, säger 

hon.  

Alla är dock inte överens om att det är fler förskollärare som krävs, fortbildningar av 

skilda slag kan också göra mycket. Sandra tror inte att det viktigaste är särskilda 

förkunskaper, utan att man som person är lyhörd gentemot barnen. Hon talar om att det 

handlar väldigt mycket om personliga egenskaper. ”Men jag tror också att (…) med 

utbildning kan man (…) bli ännu skickligare”. Förskolan har numera ett mycket större 

”uppfostrande ansvar än vad vi hade då på 70-talet (…) så det tar ju kraften och fokus 

ifrån så mycket annat”, fortsätter Sandra, som själv började sin karriär på 1970-talet. 

Detta gör det svårt att kunna fokusera på det som flera uttrycker är det viktigaste i arbetet 

-  att vara en närvarande pedagog.  

För är vi inte det, missar vi mycket här och då upplever man bara ett bråk om 

någonting (…) man måste vara nära och se det och vara med från början och 

sitta och vara med (Intervju Agda) 

Agda menar att det därför inte får vara för många barn i grupperna. Men det är inte enbart 

antalet barn i grupperna som har betydelse utan även barnens behov. Som Malin beskriver 

det så handlar det om att känna barnen och deras individuella behov. På liknande sätt 

beskriver Hanna arbetet, att det är pedagogens uppgift att planera verksamheten så att 

barnen kan delta utefter sin förmåga. Därför behöver pedagogerna som arbetar förstå 

vikten av att observera. Att genom observationer kunna se vad barnet behöver för stöd 

och strukturera verksamheten utefter detta. ”Så det hänger ju mycket på oss att bygga en 

miljö som lockar barnen till lek, som lockar till kommunikation och till samspel, förklarar 

Hanna. Samt att ”ge barnen nya utmaningar varje dag, för att utveckla språket.” 

Personliga egenskaper och utbildad personal framhävs vara av betydelse i arbetet. Dock 

gäller det att alla bygger på sina kunskaper, eftersom det kommer ny forskning kopplat 
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till förskolan hela tiden. Sofia menar att det handlar om att fräscha upp den kunskap som 

hon fick på universitetet, att inte hamna ”i den onda cirkeln, att man ibland (…) bara tar 

hand om barn”. Agda är även hon inne på att det krävs ny kunskap och riktade 

fortbildningar för pedagogerna inom förskolan. Särskilt viktigt är att få utbildning i hur 

de ska bemöta flerspråkiga barn och ”vad det innebär att jobba i en mångkulturell 

förskola”.   

Ytterligare något som lyfts fram för att stötta både personalen och barnen är att få tillgång 

till språkvärdar eller modersmålpedagoger. Det är stora skillnader kring om det finns 

sådana möjligheter eller ej. Dock uttrycks det en önskan om att få veta mer om barnen 

och deras modersmål och hemkultur via dessa typer av resurser. Sara hävdar att 

språkvärdar hade underlättat, det är ”jätteviktigt att vi hade fått bättre info om vad 

familjerna har varit med om så att vi kan möta dom på ett så bra sätt”. Men ibland har 

förskolan egen personal som kan andra språk och kan hjälpa till att översätta eller att 

stötta barnen i såväl språkutvecklingen som i samspelet med andra. Hanna menar att i 

hennes arbetslag så är de tre personer med tre olika kulturella bakgrunder och 

språkkunskaper, vilket hon menar är en stor tillgång i arbetet. Personal som både kan flera 

språk och har förståelse för den svenska förskoleverksamheten, hade varit önskvärt, 

förtydligar Sara.  

Vad gäller modersmålsstöd så berättar Sandra om hur ett barn i deras barngrupp fick 

möjlighet till det efter att arbetslaget länge hade kämpat med att försöka på egen hand 

med de resurser de hade. Modersmålsstödet blev viktigt på flera plan:  

det gjorde ju väldigt mycket för barnets självförtroende och det blev ju lättare 

med svenskan också. Men framförallt, att man fick ett helt språk. Ett 

modersmål.” 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
 

Resultatet visar på en rad skilda sätt att arbeta med språket och samspelet i en flerspråkig 

förskola. Det finns olika typer av material att tillgå och ibland även extra resurser i de fall 

då detta behövs. För kommunikation i förskolan består av såväl verbal som icke-verbala 

uttryckssätt och även om målet är att alla barn ska utveckla det svenska språket så används 

många olika medel för att kunna förstå varandra i vardagen. Barnens egna modersmål får 

också ta lite plats i verksamheten, dels för att synliggöra barnets kultur men också för att 

få förståelse för det barnet försöker berätta.  

Kompetenser som framhävs är adekvat utbildning och fortlöpande fortbildning på hur det 

går att arbeta med barn och då särskilt i en flerspråkig barngrupp. Men också personliga 

kompetenser som närvaro och lyhördhet för barnen och för verksamheten.  

 

Det som pedagogerna framhäver som problematiskt är att de inte alltid får den hjälp de 

behöver och att outbildad personal gör att de också får svårt att hålla en röd tråd i den 

pedagogiska verksamheten. Det nämns också något om att mindre barngrupper hade gjort 

att barnens individuella behov hade kunnat tillgodoses bättre.  

 

6 Analys av resultatet 
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I det här avsnittet redogör vi för resultaten som framkommit i studien i relation till teori 

och tidigare forskning samt diskuterar och problematiserar resultaten utifrån studiens 

syfte och frågeställningar.  

 
6.1 På vilket sätt menar pedagogerna att de bidrar till att främja 
barnens språkutveckling i svenska i en flerspråkig barngrupp och 
främja deras samspel? 
 

Då det utifrån läroplanen för förskolan är fritt för pedagogerna att tolka vilket arbetssätt 

de vill tillämpa för att arbeta med strävansmålen för att kunna ge stöd till barns 

tvåspråkiga utveckling (Skolverket, 2012), såg vi i våra intervjusvar att det arbetssätt som 

pedagogerna förespråkade var att arbeta konkret med sinnena, känslorna och med bilder 

som stöd.  Gruber och Puskás (2013) nämner att det är personalen som ger barnen stöd 

till deras tvåspråkiga utveckling utifrån de förutsättningar som de ges. De förutsättningar 

som pedagogerna hade var olika då pedagogerna arbetade i olika kommuner. Resultatet 

visar tydligt att det finns flera olika arbetssätt för att främja utvecklingen av det svenska 

språket samt samspel för barnen i en grupp med språklig mångfald. 

 

Det som framkommer av intervjuerna är att samtliga pedagoger anser att för att möta 

barnens behov krävs det att de delar upp barngruppen i mindre grupper. Grupper är viktiga 

för barnen, att känna att de tillhör något. Små grupper är särskilt viktiga då det är där den 

sociala kontrollen övas och beprövas i interaktion med andra. Via interaktionen lär de sig 

grundläggande normer och regler som accepteras på förskolan och i gruppen (Nilsson, 

2005).  Sandra menar att delningen av den stora gruppen är bra på flera sätt: ”.. dels så 

skapar man en samhållighet.. en sammanhörighet i gruppen (...) Äh och sen så skapar 

man också då förutsättningar för att (...) få gemensamma ord”.  Att skapa tillfällen för 

att barn och vuxna ska kunna kommunicera och samspela med varandra är något som 

Skolverket (2013) menar är av stor vikt för att främja språkutveckling. Genom att 

personalen på förskolan skapar rätt förutsättningar för detta samspel och ser till att barn 

får möjlighet att lära av varandra så stöttas barnet i sitt lärande. Pedagogerna berättar att 

de med olika medel försöker få barnen att kommunicera, ett av dessa är att dela in dem i 

mindre grupper där de kan finna något gemensamt att samlas kring.  Det tolkar vi som att 

de på detta sätt försöker arbeta för att främja såväl det verbala språket som samspelet.   

 

Häll (2013) anser att det inte behöver vara enbart det verbala språket som används i 

kommunikation. Istället är hon av åsikten att vi ska använda oss av multimodala 

uttryckssätt i förskolan. De multimodala uttryckssätten är även de betydelsefulla när 

barnen i barngruppen inte delar ett gemensamt verbalt språk. Detta visar även resultatet. 

Pedagogerna använder kroppsspråk, mimik och gester i sitt arbete i den flerspråkiga 

förskolan. Detta för att de menar att kroppen är ett verktyg att använda sig av då det 

verbala språket saknas. Enligt Nilsson (2005) så sker samspel och kommunikation via 

fler uttryckssätt än via det verbala språket. Han räknar även upp gester, ögonkontakt, 

avstånd och tystnader som en del av vårt sätt att ”tala” med varandra. För de barn som 

saknar det verbala språket kan ögonkontakt eller ett leende skapa möjlighet till samspel 

med någon annan. Pedagogerna ger exempel på hur de arbetar med andra uttryckssätt än 

det verbala. Exempelvis arbetar de med känslorna då det är något konkret som alla barn 

kan ta del av på sitt eget vis, även de som inte ännu tillägnat sig det verbala svenska 

språket. Exempelvis säger Sandra att barnen lär sig att förstå hur den andra känner genom 

att ”läsa av” den andra personens mimik. 
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 Och då är det ju det här liksom att, titta på din kompis, är den glad nu? Eller 

det du gjorde, blev den glad för de eller blev den lessen? Du behöver inte gråta 

du kan se de på ögonen hur du mår. (…) Då har du lättare att förstå också din 

kompis som visar de här uttrycket (…) för en känsla. (Intervju, Sandra) 

Som Stier och Sandström Kjellin (2009) hävdar så är det pedagogens roll att främja barns 

sätt att uttrycka sig både verbalt och utan det verbala språket, detta visar tydligt exemplet 

från Sandra.  

 

Sara menar att pedagogerna som arbetar i barngruppen måste utmana barnen till att prata. 

Men ytterligare en uppgift är att hitta andra aktiviteter där de barn som inte redan har 

utvecklat ett fungerande verbalt svenskt språk kan göra något konkret i samspel med 

andra. Thomas och Colliers (2002) studie menar att med ett sociokulturellt synsätt som 

influerar miljö på förskolan ger bättre resultat då en sociokulturell miljö ser andraspråk 

som en tillgång. Den ökande mångfalden i dagens samhälle gör att det krävs mer av oss 

för att kunna kommunicera med varandra. Vygotskij (2010) menar att då alla barnen i 

förskolan har sina egna erfarenheter samt förutsättningar med sig är det viktigt att 

pedagogerna i förskolan ser barnen individuellt. Detta för att kunna möta barnen i deras 

närmaste utvecklingszon. För att nå nästa steg i sin personliga utveckling menar 

Vygotskij (a.a.) att en person med mer erfarenhet ska leda och stötta den som kan mindre. 

På så sätt utökas lärandet steg för steg. Pedagogerna i denna studie menar att uppdelning 

i mindre grupper skapar förutsättningar för att lära av varandra. Vid matsituationen 

förklarar en av pedagogerna att de fått flytta runt på barnen tills de hittade ett klimat då 

de flesta barnen kunde lära av varandra. En annan pedagog menar att vi har ett stort ansvar 

för ge barnen möjlighet att interagera.  

 

Genom att exempelvis ha kortare samlingar, använda böcker på barnets eget modersmål 

och ha aktiviteter där mycket går att förstå med hjälp av kroppsspråket så främjas också 

barnens språkutveckling. Eller att, som Dojna, använda sig av bilder. Enligt henne så 

tillför hon bilder i alla aktiviteter, av anledningen att barnen som inte har utvecklat det 

svenska språket tillräckligt också ska kunna förstå vad de pratar om. Ladberg (2009) 

menar att det är i ett naturligt samspel med andra barn och vuxna som språket utvecklas. 

Viktigt i detta samspel är att det är roligt för barnet att lära. Därför behöver förskolans 

material och aktiviteter anpassas för att ge möjlighet till samspel och kommunikation. 

Att, som flera av pedagogerna beskriver, prioritera språkövningar, göra mindre grupper 

leka med språket har stor betydelse, enligt Ladberg (a.a.) för det verbala språkets 

utveckling.    

 

Ett interkulturellt synsätt är att anpassa undervisningen till varje barn och utgå från 

barnens tidigare erfarenheter i de planerade aktiviteterna (Spowe, 2003; Lunneblad, 

2013a) De strategier som pedagogerna beskrev samt hur de gick tillväga för att ge alla 

barn samma förutsättningar kan beskrivas som att de arbetar med ett interkulturellt synsätt 

med ett sociokulturell inflytande. Pedagogerna berättar att de utifrån observationer samt 

samtal med barnen kan se deras behov och planera aktiviteter efter dessa.  

 

Ytterligare ett arbetssätt som samtliga pedagoger förespråkar är att läsa böcker. Att gå 

iväg till biblioteket och låna hem böcker till förskolan som de sedan läser tillsammans är 

något som pedagogerna i våra intervjuer anser vara ett sätt att arbeta då språket är i fokus. 

Agda menar att det är viktigt att de böcker förskolan lånar ska vara anpassade till de olika 

språknivåer som förskolan har. Nu när förskolan möter en stor flerspråkighet leder det till 

att de arbetar med böcker med fler bilder som de samtalar runt och förklarar. Åter igen 

poängteras bildens betydelse av pedagogerna. Vad gäller bokläsning så anser Svensson 

(2009) att samspelet också är betydelsefullt. Barnet behöver få hjälp av den som den 
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samtalar med att fylla i och göra orden begripliga samt att personen upprepar enskilda 

ord och gör omformuleringar om det behövs. Detta anser även pedagogen Malin är viktigt 

och förklarar hur de gör vid högläsningen i deras barngrupp. De har mindre grupper som 

är indelade utefter ålder. Med de äldsta barnen kan de tala om innehåll och göra olika 

inferenser, med de yngre så handlar det om att den vuxne eller att de gemensamt 

diskuterar ordens betydelse. Att skapa rätt förutsättningar för att barnen ska utveckla sitt 

språk och kommunicera med varandra är en viktig uppgift som alla som arbetar inom 

förskolan har. En levande språkmiljö, exempelvis via böcker som Malin ger som 

exempel, är något som stimulerar barnens lärande (Skolverket, 2013). 

 

6.2 Vilken betydelse ger pedagogerna ett utvecklat svenskt verbalt 
språk hos barnen för det pedagogiska arbetet? 
 

Att ge barnen ett gemensamt språk för att kunna interagera med varandra på fler sätt än 

med kroppsspråket att kunna utbyta sin tankar och idéer samt att språk är makt betonar 

pedagogerna. Vi uppfattar att pedagogerna i studien vill att barnen i förskolan ska lära sig 

det svenska verbala språket av varandra för att kunna lära varandra även andra färdigheter 

och ta del av varandras erfarenheter samt hjälpa varandra framåt i sin utveckling. 

Arbetssätt som pedagogerna förespråkade var att samtala, läsa böcker samt att det verbala 

språket var en gemensam nämnare för att föra barnen tillsammans. Att lärande sker i 

kommunikation menar pedagogerna i studien. Utifrån det sociokulturella perspektivet 

uppstår lärandet genom människors interaktioner (Williams, 2006). I dagens samhälle 

som är präglat av den intensiva globalisering som pågått i cirka femtio år och fortfarande 

pågår så sker fler kulturmöten. Förskolan har då fått i uppdrag att främja denna mångfald 

och samtidigt bevara det svenska kulturarvet (Stier & Sandström Kjellin, 2009; Björk-

Willén, Gruber & Puskás, 2013).  

 

Vad som kan urskiljas i resultatet är att främjandet av det svenska språket är av stor vikt 

för arbetet i den mångkulturella förskolan. Förklaringen är att det krävs ett gemensamt 

språk som såväl barn och pedagoger kan kommunicera med varandra på för att undvika 

missförstånd och konflikter. Det är viktigt även fortsättningsvis i samhället poängteras 

också av pedagogerna i studien. Hanna hävdar att ”vad dom än går så behöver dom 

språket för att kunna uttrycka sig”.  Skolverket (2013) anser att förskolan har en central 

roll och bidrar till barns språkutveckling och lärande. Samtidigt så är normen eller 

majoritetskulturen svensk och därför är det den som eftersträvas i såväl skola som 

förskola, vad gäller såväl traditioner som språk, en så kallad monokulturalitet (Spowe, 

2003). Precis som pedagogerna uttrycker så är det så att det är svenskan barnen behöver 

i framtiden, när de kommer till skolan är det språket som dominerar undervisningen. Häll 

(2013) menar dock att det inte är barnets förmåga att kunna eller inte kunna tala svenska 

som avgör om hen blir en ”lyckad” deltagare i förskolans gemenskap. Hon uttrycker dock 

att språket blir ett viktigt verktyg för deltagandet. Detta är också något som Runfors 

(2003) beskriver som ett dilemma i verksamheten. Förskolans personal vill samtidigt 

behålla mångfalden i barngruppen, likväl som de behöver någon gemensam utgångspunkt 

för verksamheten. Denna utgångspunkt blir därför svenskan. Även i intervjuerna påtalar 

pedagogerna vikten av ett ”gemensamt språk”. Dock kan de se att barnen använder sig 

av fler sätt att kommunicera, exempelvis via kroppsspråk, annat modersmål med flera. 

 

Svenskan ses alltså inte bara inneha en viktig roll utan det är även en utmaning för 

pedagogerna i verksamheten. Cummins (2000) hävdar att det kan ta flera år innan ett barn 

som försöker lära sig svenska som andraspråk kommer upp till den nivån som en som har 

det som förstaspråk. Malin synliggör också denna utmaning i arbetet, hon menar att 
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barnen som inte lär sig svenskan har sämre förutsättningar för att klara sig i skolan senare. 

Hon ger uttryck åt en frustration om att vara otillräcklig som pedagog då barnen inte får 

möjlighet till en likvärdig utbildning. De problem som diskuteras i relation den 

flerspråkiga förskolan i mediadebatten handlar allt som oftast om språket. Denna 

språkfokus som hela tiden poängteras har att göra med att skolan och förskolans 

styrdokument tydligt betonar vikten av ett välutvecklat svenskt språk för att kunna delta 

i det svenska samhället (Gruber & Puskás, 2013; Axelsson & Magnusson, 2012) 

Läroplanen för förskolan är skriven utifrån sociokulturella idéer där språket är ett verktyg 

för lärande och tanken om hur vi som individer utvecklar ett språk (Skolverket, 2013). 

Enligt Säljö (2014) så är det språket som gör att vi kan samspela med andra och dela 

erfarenheter. Detta är anledningen till att kommunikation är en viktig del för såväl lärande 

som utveckling inom den sociokulturella teorin, det ger också pedagogerna uttryck för.  

 

I detta samhälle med språklig och kulturell mångfald krävs det att pedagogerna i förskolan 

har social samt interkulturell kompetens. Det innebär att pedagogerna idag behöver kunna 

samspela med alla barn icke-verbalt och verbalt så att alla barn bekräftas (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009). Även Skolverket (2012) menar att det viktigaste för alla barn 

är att pedagogerna på förskolan tar alla tillfällen till samtala och interagera med barnen. 

Språket är viktigt för att alla barn ska få samma förutsättningar för lärandet i förskolan 

samt för att socialt kunna ta en plats i samhället.  

 

I vår studie finns de pedagoger som ger uttryck för hur viktigt det är att ge barnen ett 

gemensamt språk för att de ska kunna interagera med varandra i planerade aktiviteter men 

även i leksituationer. Om inte den verbala kommunikationen finns menar pedagogerna 

att det uppstår konflikter vilket leder till frustration hos barnen. Barnen hamnar i 

konflikter när det gemensamma verbala språket saknas, istället för att fråga om de får 

använda varandras leksaker tar de bara leksakerna från varandra och då uppstår det en 

konflikt. Vi dessa tillfällen behöver barnen ta fram sina erfarenheter om kroppsspråk och 

mimik samt sina känslor för att reda upp situationen.  

 
6.2.1 Modersmålets betydelse för språkutvecklingen  

 

Barnens modersmål kan också det bli ett gemensamt språk att använda sig av i 

verksamheten, särskilt när det finns fler barn med samma modersmål. Malin hävdar att 

dessa barn då dras till varandra och talar sitt gemensamma språk. Sandra har också sett 

detta fenomen men menar att detta ofta är en övergående fas, eftersom dessa barn 

upptäcker att de behöver svenskan för att kunna socialisera med andra barn i 

verksamheten. Sandra menar att ”det är ju leken som ofta är drivkraften till att dom lär 

sig det gemensamma språket”, som är svenskan.   

 

Men i den mångkulturella förskolan så krävs det även att modersmålet synliggörs och 

används för att det är det barnet använder innan de lär sig svenska (Cummins, 2000). 

Även i styrdokumenten står det att förskolan ska sträva efter att barn med ett annat 

modersmål får möjlighet att i verksamheten utveckla även sitt modersmål samt framhäva 

sin kulturella identitet (Läroplanen för förskolan 1998, rev 2010). Hanna berättar hur 

hennes egna erfarenheter av att komma till Sverige som vuxen och försöka lära sig språket 

hela tiden handlade om att översätta allt som sades till hennes eget modersmål först. 

Därför försöker hon förtydliga för föräldrarna att de ska satsa på modersmålet eller 

modersmålen hemma, svenskan lär sig barnen i förskolan. Hon menar att det är viktigt att 

ha ett fullgott modersmål för att senare kunna lära sig svenskan. Detta hävdar Skolverket 

(2013) inte är korrekt, det krävs inte att man har ett helt modersmål för att lära sig svenska. 
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Men det kan underlätta, precis som Hanna hävdade, att ta till sig ny kunskap genom att 

använda sitt första språk fram till att andraspråket har utvecklats ordentligt. Vygotskij 

menade, enligt Smidt (2010), att barnet använder sig av de system av betydelser som hen 

har ifrån sitt eget språk för att sedan använda detta på andraspråket. Han menade därför 

att lärare behöver integrera modersmålsundervisningen med andraspråket för att kunna 

utveckla dem båda. Enligt Hyltenstam, Axelsson och Lindberg (2012) så är det fler 

faktorer som inverkar på hur väl och snabbt barnet kan lära sig ett andraspråk. Det är 

externa faktorer så som social, ekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund och möjlighet 

att få språka med andra på andraspråket. De beskriver också interna faktorer som också 

har en betydande del i inlärningen, exempelvis barnets egen motivation, inlärningsstrategi 

och förmåga till att lära sig språk. Dock är det så att förskolornas resurser skiljer sig på 

denna punkt, det är inte många som har möjlighet att få hjälp av exempelvis 

modersmålsstöd eller har flerspråkig personal (Skolverket, 2013). Vad som flera 

använder sig av istället är att försöka lära sig några ord på barnets modersmål för att 

underlätta kommunikationen och samtidigt synliggöra barnets bakgrund. Olika praktiska 

uttryck som ”vatten” och ”mjölk” är exempel på vad som används. Spowe (2003) och 

Lunneblad (2013a) menar att en central del i ett interkulturellt förhållningssätt handlar 

om att utgå från barnen och vad de har med sig hemifrån, vilket exempelvis kan vara 

dessa uttryck som också underlättar tillvaron i förskolan. Åter igen handlar det också om 

att använda modersmålet för att kunna ta till sig det nya språket, som Smidt (2010) 

tidigare hävdade är av betydande del för språkinlärningen av ett nytt språk.  

 

 
6.2.2 Svårigheter när det inte finns ett gemensamt språk 

 

Vygotskij (2010) menade att språkets viktigaste användningsområde är att kommunicera 

med andra. Språket ger oss möjligheter att påverka andra runt omkring och förstå andras 

agerande. De intervjuade pedagogerna hävdar att när barnen inte kan förstå varandra sker 

oftast missförstånd och konflikter. När något barn inte kan förmedla sig kan det hända att 

han eller hon helt enkelt tar det hen önskar utan att fråga. Äldre barn har svårt att förstå 

lekkoder i samspel med andra barn och också detta kan leda till att de får bekymmer med 

att delta i leken. Enligt Skolverket (2011) så är den vuxnes roll här av stor betydelse. Hur 

vuxna agerar i förskolans verksamhet och hur barnens kommunikation bemöts är 

avgörande för hur väl samspelet flyter på med såväl vuxna som andra barn. Barnet som 

försöker lära sig ett nytt språk behöver inte bara lära sig orden och hur man sätter ihop 

dessa, utan också de regler kring ett språk och även kulturen bakom språket avgör vad 

personen säger och när och hur det görs på bästa sätt (Svensson, 2009). I studien så 

framkommer inte vad exakt pedagogerna gör när barn hamnar i en sådan situation, mer 

än att de som Sofia säger ”försöker (…) på olika sätt” få en förståelse för vad barnet 

önskar förmedla. Det kan kopplas till exempelvis de olika kommunikationssätt som 

pedagogerna talat om tidigare, men detta är enbart en tolkning av det Sofia uttrycker.  

 

 

6.3 Vilka svårigheter ser pedagogerna och vilka kompetenser anser de 
att det behövs i sitt arbete i en flerspråkig barngrupp i synnerhet när 
det gäller språkutveckling? 
 
6.3.1 Svårigheter som uttrycks 
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Den flerspråkiga förskolan är något som har växt fram som begrepp de senaste åren. 

Förskolan har idag ett större antal barn med flerspråkig bakgrund än tidigare (Fredriksson 

och Taube, 2010). Detta flerspråkiga samhälle och de förutsättningarna som getts innebär 

nya utmaningar för förskoleverksamheten och pedagogerna som är verksamma där. En 

svårighet som tydligt berörs i intervjuerna är bristen av utbildad personal ute i 

verksamheterna. Malin menar att förskolans arbete med barns lärande och utveckling inte 

ses som ett lika kvalificerat arbete som exempelvis arbete inom vård och omsorg, då 

femtioåtta procent arbetar fulltid med barn men saknar utbildning. Birgitta som också 

anser att det behövs fler utbildade förskollärare i verksamheten, menar att det hade funnits 

mer ork för att lyfta en helt annan pedagogik om detta hade skett. Även Skolverket (2013) 

poängterar vikten av att personalen har rätt kompetens i förskolans verksamhet. Detta för 

att barnen ska kunna utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket, vilket också 

förtydligas ytterligare i läroplanens mål:  

 
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

(Läroplanen för förskolan, 1998 rev. 2010:7) 

 

Stora barngrupper är även något som pedagogerna berör i intervjuerna som en stor 

svårighet. Nilsson (2005) menar att i en grupp får barnen positivt utbyte av varandra och 

att den uppfyller viktiga sociala funktioner. Dessa funktioner är att lära sig grundläggande 

normer och beteende och i vilka sammanhang de passar. Agda menar att om det varit 

mindre barngrupper i förskolan så hade pedagogerna kunnat möta barnens individuella 

behov bättre. Vilka hon menar är många i den flerspråkiga förskolan. Enligt Ladberg 

(2009:48) så är det av stor vikt för språkinlärning på förskolan att pedagogerna hittar 

aktiviteter som tilltalar det enskilda barnet då det är i leken och glädjen barn tillägnar sig 

språket. Stier och Sandström Kjellin (2009) påpekar att det är en svår utmaning för lärarna 

att få till ett gott samspel med varje barn så att alla får känna sig bekräftade. Enligt dem, 

är det främst lärarens ansvar att kommunikationen, oavsett om den är icke-verbal eller 

verbal, fungerar i verksamheten. Pedagogen Hanna påpekar att hon anser att hennes och 

arbetslagets uppgift är att ge barnen adekvata utmaningar varje dag. Flera av de andra 

pedagogerna som figurerar i studien menar dock att detta i sig själv blir en utmaning. Dels 

på grund av de stora barngrupperna, men också, som Sandra uttrycker det, för att 

förskolans roll har förändrats. Numera har den en större del i barnens uppfostran och detta 

tar därför ”kraften och fokus ifrån så mycket annat”. Detta märks också i styrdokumenten. 

Då läroplanen för förskolan utgavs 1998 så var den formulerad på så vis att pedagogernas 

ansvar hade blivit större vad gäller barnens utveckling och lärande. Samtidigt som 

skriften inte på något vis beskrev hur och med vilka verktyg strävansmålen skulle uppnås 

(Lunneblad, 2013a). Skolverket (2013) hävdar att ca 80 procent av alla barn i Sverige i 

någon mån går i förskolan idag, av de barn som är mellan 4-5 år är så många som 96 

procent i förskolan.  Detta institutionaliserande av barnens första år har givit förskolan ett 

annat ansvar än tidigare, såväl pedagogiskt som socialt, precis som Sandra nämner ovan. 

Inte enbart detta har förändrats, utan också det mångfaldsrika samhället har ställt andra 

förutsättningar och förväntningar på verksamheten. Nu behöver lärarna förhålla sig till att 

arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt (Skolverket, 2010). Detta är inget begrepp 

som pedagogerna i studien nämner, även om de försöker förmedla att barnens behov och 

att förstå vart de kommer ifrån är en förutsättning för att kunna göra ett gott arbete. 

 
6.3.2 Viktiga kompetenser  

 

Cummins (2000) hävdar att den allra viktigaste aspekten för att lära sig ett nytt språk är 

att få rika möjligheter till att tala med andra på det språket. Även de förskolepedagoger 
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som har deltagit i studien framhåller detta som en betydande del i arbetet. De menar också 

att de behöver ha mer kunskap kring hur de kan arbeta med barn i en flerspråkig 

barngrupp. Det är inte bara att tro att den kunskap som en gång har lärts in kan vara 

tillräcklig för nutida barngrupper. Även om en pedagogisk utbildning har betydelse så 

beskriver Sofia det som att det är också viktigt att fräscha upp sina kunskaper 

kontinuerligt, exempelvis med hjälp av fortbildningar av olika slag. Vad som även hade 

underlättat arbetet är att få tillgång till modersmålsstöd eller språkvärdar. Det hade gjort 

att förståelsen för barnens bakgrund hade ökat samt också utveckling av barnens samspel 

och språk, anser pedagogerna. Sandra beskriver hur ett barn i deras barngrupp hjälptes 

mycket av att få stöttning från en modersmålspedagog. Som tidigare nämnts så är det inte 

alltid pedagogerna kan räkna med att få hjälp med resurser utifrån, det är upp till varje 

förskolechef eller kommun att avgöra detta (Skolverket, 2013).  

 

För att kunna uppmärksamma barnens behov behöver pedagogerna vara närvarande. 

Närvaro och lyhördhet är något som upprepas bland pedagogerna som har deltagit i 

studien. Agda menar att personalen måste finnas med i verksamheten och se vad som sker 

”från början” för annars ”missar vi mycket här” och ett bråk som uppstår kan 

missförstås. Skolverket (2011) anser att vuxnas agerande gentemot barnen påverkar 

vilken kommunikation och samspel som möjliggörs. För att skapa ett gott samspel med 

barn och mellan dem så krävs närvaro samt att man vågar leka och också som vuxen 

försöker se barns egna perspektiv. Men att vara närvarande innebär inte bara att delta i 

barnens lek utan det handlar också om att lära känna barnen och deras unika behov. För 

om pedagogerna är medvetna om vad barnen behöver så kan de planera för det och stötta 

dem på rätt sätt. Detta tankesätt spelar även stor roll inom den sociokulturella teorin. 

Vygotskij (1999) menade att alla barn har sina egna erfarenheter med sig när de kommer 

till skolan/förskolan. Läraren behöver därför bli medveten om dessa förutsättningar för 

att kunna lära ut på ett så adekvat sätt som möjligt. Han talar även om ”den närmaste 

utvecklingszonen”, den kunskap som barnet kan utveckla genom stöttning och 

handledning från andra, mer erfarna personer. Bit för bit så utökas barnets lärande 

(Vygotskij, 2010) och till slut kan hen ta mer och mer ansvar och slutligen hantera det 

själv (Williams, 2006). Det verkar vara på detta sätt som pedagogerna önskar arbeta. Då 

är närvaro ett fundament i verksamheten.  

 

Att observera barnen och utefter sina observationer planera för verksamhetens miljö och 

aktiviteter har också en central roll i arbetet, menar Hanna. Det handlar åter igen om att 

se till varje barns behov. Smidt (2010) hävdar att det är viktigt att de vuxna som arbetar 

inom förskolan har en förståelse för barns sätt att träda in i en ny kultur. För förskolan är 

en ny värld för de som aldrig har varit där tidigare, med särskilda rutiner och en specifik 

kultur.  En kultur som utmärks av både samhället runt omkring såväl som de människor 

som befinner sig inom förskolans verksamhet. Genom att observera kan pedagogerna 

synliggöra vad som behöver göras vidare och upptäcka saker som vad barnen gör och lär 

just här och nu. Enligt Skolverket (2013) så har pedagogerna i förskolan en betydande 

funktion vad gäller att planera verksamhetens så att den stimulerar språkinlärning och 

samspel. Även Hanna känner på det viset vad gäller planeringen av verksamhetens miljö 

och aktiviteter. ”Så det hänger ju mycke på oss” säger hon själv.  
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7 Diskussion  
 

Här nedanför kommer en redogörelse för studiens resultat i förhållande till metodval samt 

vad vi anser att denna studie har gett oss för slutsatser samt vidare konsekvenser för 

förskollärarprofessionen. Avslutningsvis kommer det att diskuteras vad för framtida 

forskningsmöjligheter som kan finnas utifrån resultatet i denna studie.  
 

7.1 Teoretisk diskussion 

 
I förskolans verksamhet så har vi upplevt att kommunikation är en viktig del av vardagen 

och såväl styrdokument (exempelvis läroplanen för förskolan, 1998, rev. 2010) och de 

intervjuade pedagogerna talar om att vi ska ta alla tillfällen vi får att samtala med barnen. 

Vi menar dock att kommunikation är så mycket mer än verbalt språk, dock var vår 

utgångspunkt att ta reda på vad för vikt det svenska språket ges i den flerspråkiga 

förskolan. Dels för att vi var nyfikna på hur förskolan tar sig an barn som inte har ett 

gemensamt verbalt språk och hur de själva integrerar dem i gruppen. Vi valde att gå till 

förskolor som vi visste hade en stor mångfald i sina barngrupper, för att de säkerligen 

hade fått diskutera detta inom sina arbetslag.  
 
7.1.1 På vilket sätt menar pedagogerna att de bidrar till att främja barnens 
språkutveckling i svenska i en flerspråkig barngrupp och främja deras samspel? 

 

Ett tydligt orosmoment inom den flerspråkiga förskolan som framkommer i resultatet är 

de stora barngrupperna. På några av de förskolor som intervjuerna skedde har en stor 

grupp nyanlända ökat trycket på förskolorna i området, vilket också kan ha lett till att 

pedagogerna känner att det blir svårt att arbeta vidare på samma sätt som tidigare. För att 

kunna arbeta med barn med stor språklig mångfald så krävs ett arbetssätt där barns olika 

behov ligger i fokus, vittnar pedagogerna om. I de förskolor där en stor del av 

barngruppen består av nyanlända krävs det av pedagogerna att de har ett väl utvecklat 

arbetssätt som de kan luta sig mot för att möta alla barns behov. För att möjliggöra detta 

delar pedagogerna in barnen i mindre grupper, både för att främja språket, men också för 

att få igång ett fungerande samspel barnen emellan. Anledningen till att mindre grupper 

är viktiga är att pedagogen har möjlighet att enklare kunna se varje barn och stötta denne. 

De är pedagogerna i förskolan som ska agera ögon och öron när det saknas 

kommunikationssätt. Detta för att se och höra hur situationer samt konflikter uppstår för 

att tillsammans med barnen försöka lösa dem. Men eftersom många av de förskolor som 

deltog i denna studie också kämpar med ett långt antal utbildade pedagoger så är det inte 

alltid förankrat i hela arbetsgruppen om vad som gäller. Detta ger också konsekvenser för 

barnens möjligheter till att få sina språkutvecklande utmaningar eller stöttning i samspelet 

med andra. Pedagogerna nämner att om de varit fler utbildade kunde de luta sig mot 

varandra och hjälpa varandra att se varje barns behov, det är betungande att var enbart en 

eller två utbildade på tjugofem barn och tillgodose deras behov oavsett flerspråkighet. 

Detta är inget de som enskilda individer kan påverka utan det är som Skolverket (2013) 

påstår att förskolans roll i samhället har förändrats i och med fler familjer som väljer att 

ha sina barn inom institutionen. Samtidigt så har olika förskolor olika förutsättningar från 

sin kommun eller sin privata aktör vilket i sig påverkar verksamheten och på vilket sätt 

de kan arbeta med flerspråkighet (Gruber och Puskás, 2013). Läroplanen för förskolan är 

också skriven på så sätt att inga konkreta arbetssätt finns att tillgå och därmed är det 

pedagogernas skyldighet att hitta ett lämpligt arbetssätt för deras barngrupp. Utifrån att 

pedagogerna själva måste utforma rätt arbetssätt ger det konsekvenser för den 
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pedagogiska verksamheten och vad detta leder till i slutändan är svårt att förutspå. Men 

att många pedagoger kämpar med att hålla kvar energin och motivationen när 

arbetsmiljön ser ut som denna så kan det i slutändan bli så att ännu fler utbildade 

förskollärare väljer att lämna verksamheten. Vi upplever svaren hos pedagogerna på detta 

sätt, många av dem känner att de kämpar i motvind och får inte rätt stöttning uppifrån.  

 
7.1.2 Vilken betydelse ger ett utvecklat verbalt språk hos barnen för pedagogerna i 
deras arbete? 

 

Något som också väger tungt i denna studie är hur pedagogerna ser ett utvecklat verbalt 

svenskt språk betydelse i verksamheten. Detta var av vikt dels för att det i media talas 

mycket kring vikten av att lära sig svenska för att kunna integreras i samhället och dels 

för att det samtidigt flitigt påpekas i styrdokument och i politiken hur viktigt det är att 

andras kulturer och språk också ska respekteras. Enligt Skolverket (2013) så är språkande 

något som har en stor roll i förskolan idag för att främja barns lärande och 

språkutveckling. Språk är dock mer än det verbala och detta framkommer även i vårt 

resultat. Förskolans pedagoger behöver använda sig av mer än det verbala svenska språket 

för att göra sig förstådda och få barn att öppna upp. Detta sker inte enbart i den 

flerspråkiga förskolan. Utifrån vår egen erfarenhet är de multimodala uttryckssätten 

viktiga när barnen saknar ett gemensamt verbalt språk. Oavsett om det är på grund av att 

de har ett annat modersmål eller för att de helt enkelt inte tillägnat sig språket än, av olika 

anledningar. Men betydelsen av att kommunicera med andra är av stor vikt för att lära sig 

och för att kunna delta och påverka i gruppsammanhang. Detta är Vygotskijs (2010) 

tankar och de är utifrån hans idéer som begreppet språkande har fötts. Det är en process 

vars avsikt är att skapa mening, individer emellan. Då krävs det att lärare och barn 

använder alla de medel som finns att tillgå för att göra sig förstådda. Genom att använda 

sig av alla kommunikationssätt så får pedagogerna en bredare förståelse och så också 

barnen för det som sker. Såväl kroppsspråk, mimik och olika sinnen som barnens eget 

modersmål och bilder används flitigt inom förskolan. Vad vi blev något förvånade över 

vara att ingen nämnde att de arbetade med tecken som stöd, eller TAKK (Tecken som 

alternativ kompletterande kommunikation) som det numera kallas. Detta är ytterligare ett 

arbetssätt som vi själva har stött på i verksamheter där barn har bekymmer med den 

verbala språkutvecklingen. Pedagogerna talar visserligen om gester och kroppsspråk, 

men ingen nämner att de arbetar aktivt med tecken som stöd. Enligt vår erfarenhet är detta 

också ett alternativt sätt till kommunikation som stöttar barn i deras språkutveckling och 

kan användas i hela barngruppen. Dock krävs utbildning i detta innan arbetslaget kan 

arbeta aktivt med det och att alla använder sig av det. Förklaringen kan vara att de 

pedagoger som deltog i denna studie inte hade sådan kompetens knuten till sina 

verksamheter.  

 

Barnen, deras familjer och personalen behöver förstå varandra för att bygga en god 

verksamhet och för att jobba utifrån varje barns behov. Därmed blir det av stor vikt att 

försöka förstå varandra och då krävs alternativa resurser, det verbala språket är därför inte 

alltid tillräckligt. Men i slutändan verkar det vara den allmänna uppfattningen att alla 

kommer att behöva lära sig svenska förr eller senare. Dels för att det är det som krävs när 

barnen senare kommer upp till skolan och dels för att det behövs för att delta i samhället 

i övrigt. Det verkar vara den rådande åsikten inom institutionen, att svenskan är ”A och 

O” och det är det ”gemensamma språket”. Sverige har, som redan nämnts, historiskt varit 

oerhört fokuserat på att de människor som kommer hit utifrån behöver lära sig språket, 

det är en källa till integration och delaktighet i samhället (Lunneblad, 2013). Men som 

Hyltenstam och Milani (2012) forskning visar så har det varit så att ett gemensamt 
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huvudspråk har varit målet för invandrare tidigare, dock ser de att det finns andra behov 

nu. De menar att samhället måste ge alla invånare möjlighet att kunna utveckla ett lärande 

samt ge dem utbildning, oavsett vilket språk de talar. Alla måste få kunna ta del av den 

allmänna servicen som samhället erbjuder. Vi ser att pedagogerna gör dels sitt bästa för 

att alla barn ska kunna ta till sig det svenska språket.  Men de försöker även möjliggöra 

för de barn som inte ännu har språket att delta och förstå vad som sker i verksamheten. 

Även om målet fortfarande är en väl utvecklad svenska så har alla barnen rätt att förstå 

och bli förstådda. Detta visar på att förskolans pedagoger verkligen försöker sträva efter 

att alla barn känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka sin tillvaro och uttrycka 

sina åsikter. Vi upplever utifrån vårt resultat att pedagogerna ser detta som en utmaning i 

arbetet och ser det som svårt att främja detta för varje barn om inte rätt resurser finns. De 

har diverse olika arbetssätt för att arbeta språkutvecklande, varje förskola eller i vissa fall 

avdelning, arbetar på skilda sätt, även om det också finns många likheter. Vad som hade 

underlättat, som pedagogerna också beskriver, är att hitta stimulerande miljöer och 

diskutera med andra om vad som fungerar respektive inte fungerar i arbetet med en 

flerspråkig barngrupp.  

 
7.1.3 Vilka svårigheter ser pedagogerna och vilka kompetenser anser de att det 
behövs i arbetet i en flerspråkig barngrupp i synnerhet när det gäller 
språkutveckling? 

 

Vad som också synliggörs i resultatet är att det interkulturella perspektivet finns i viss 

grad redan hos pedagogerna i förskolan, dock behöver de veta mer. Pedagogerna vill ha 

mer kunskap om den flerspråkiga förskolan, de vill få möjlighet till beprövad erfarenhet 

som inriktar sig på språk och kommunikation i en förskola med språklig mångfald. Det 

är en del av den kompetensutveckling som krävs av dem. Att förstå vad barnen kommer 

från är ännu ett område där de upplever sig sakna tillräckligt med information. Detta 

antyder till att de vill kunna arbeta mer interkulturellt, att förstå alla barns hemkulturer 

och erfarenheter och bygga vidare på detta i verksamheten. Vad som är intressant är att 

inte i någon av dessa åtta intervjuer var det någon som nämnde begreppet interkulturellt 

synsätt, monokulturalitet eller liknande begrepp som är viktiga att diskutera inom denna 

typ av verksamhet. Även i de förskolor där rektorsområdet har satsat på språkutvecklande 

insatser på grund av att det finns många verksamheter omkring med mångfald i 

barngrupperna talas det inte om dessa begrepp. Inte heller i de förskolor som nyligen fått 

ta emot många nyanlända och där behovet kan anses vara ännu större för att ha rätt 

kompetens. Vi har frågat oss om vi hade fått andra svar och andra diskussioner om vi 

redan under intervjuerna använt oss av dessa uttryck i frågorna. För vår del var det första 

gången vi bekantade oss med dessa begrepp inför denna studie, även om vi har varit 

verksamma i förskolan i flera år. Det hade varit intressant att få pedagogernas perspektiv 

på dessa olika begrepp utifrån den kunskap vi har idag.  

 

Spowe (2003) hävdar att när personalen anpassar en verksamhet till en flerspråkig grupp 

så innebär det att de till någon grad arbetar interkulturellt. Pedagogerna talar allihopa om 

hur de försöker integrera barnens kultur och språk i verksamheten, men att de ska ha en 

bredare kunskap om ämnet framkommer inte. Lunneblad (2013b) hävdar i sin forskning 

att många flerspråkiga förskolor säger sig arbeta med att integrera alla barns kulturella 

skillnader, men att så inte är fallet. Det är enbart vid vissa högtider och liknande som detta 

synliggörs. Dock visar vår studie något annat, pedagogerna berättar om hur de försöker 

använda sig av barnens hemspråk i vardagen, barnens hemkulturer i temat och främja 

förståelse för olikheter och likheter. Detta innebär att det finns förskolor som utan att ha 

kunskap om begreppen redan arbetar interkulturellt i viss mån. För att problematisera det 
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ytterligare så hävdar vi och flera författare med oss (se bland annat Stier & Sandström 

Kjellin, 2009; Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013) att förskolans uppdrag att både 

främja mångfalden i barngruppen samtidigt som pedagogerna ska värna den svenska 

kulturen är en stor utmaning. Pedagogerna ska dels se till varje enskilt barn och synliggöra 

dennes unika bakgrund, men utan att något annat barn osynliggörs och inte heller ”det 

svenska”. Det är ett oerhört komplext och spännande uppdrag förskollärare och annan 

personal har att förhålla sig till i den flerspråkiga förskolan. Men att det behövs fler 

resurser och ännu mer kunskap för att detta arbete ska få fortgå och alla barns behov ska 

tillgodoses är tydligt. Under arbetet med denna studie så har det förvånat oss att det inte 

verkar finnas så mycket till stöd för dessa flerspråkiga grupper. Exempelvis 

modersmålsstöd eller språkvärdar var en sällsynt företeelse i förskolorna vi besökte. När 

denna studie påbörjades hade vi en förhoppning om att få tillgång till en rad olika 

pedagogiska material med alternativa kommunikationssätt och annat stöd för att främja 

såväl modersmålet som svenskan. Särskilt eftersom detta varit så aktuellt det senaste året 

i och med den stora flyktingströmmen. Önskan var att få tips och idéer på hur vi bemöter 

alla dessa barn på bästa sätt och integrerar dem i våra förskolegrupper. Styrdokumenten 

pekar tydligt på att modersmålsstöd ska erbjudas där det behövs och vikten av att få 

utveckla sitt modersmål såväl som svenskan poängteras också (Skollagen, 2010; 

Läroplanen för förskolan, 1998, rev 2010). Dock ser vi inte att detta är fallet alla gånger, 

i vår studie. Pedagogerna arbetar med det material som finns tillgängligt och som de själva 

känner till, dock verkar det inte vara något som specifikt finns i enbart de flerspråkiga 

förskolorna.  

  
7.1.2 Pedagogiska konsekvenser 

 

Pedagogerna i studien belyser att det viktigaste i förskolan idag är att vara en närvarande 

pedagog. Men med de stora barngrupper samt många outbildade känner pedagogerna att 

de inte räcker till. Det är den närvarande pedagogen som lyssnar in samt stöttar och leder 

barnen framåt i deras utveckling och lärande genom att språka och interagera med 

varandra på förskolan. Vi tror inte att barngrupperna på sikt kommer att bli mindre och 

därför gäller det att planera för de förutsättningar som finns idag.  För att få möjlighet till 

att vara närvarande är det betydelsefullt att verksamheten kan organisera sig på så vis att 

barnen delas in i  mindre grupper. Detta för att skapa större möjligheter för pedagogerna 

att se till det enskilda barnet samt främja samspel och lärande.  

 

Språkets betydelse för barns delaktighet i förskolan har att göra med vilken roll detta ges 

och vilken betydelse arbetslaget lägger i begreppet språk. De pedagoger vi har talat med 

verkar se det verbala svenska språket som ett av flera andra användbara 

kommunikationssätt att använda i vardagen i förskolan. Därför är det också viktigt att ha 

material och rätt kunskap vad gäller hur förskolan kan underlätta för barn som har 

svårigheter att kommunicera med andra, både vuxna och barn. Att exempelvis använda 

sig av kroppsspråk, bilder och mimik visar sig vara något som förskolepedagogerna i vår 

studie framhåller. För chefer och politiker är detta bra att veta för att kunna rikta särskilda 

utbildningsinsatser för pedagoger inom den flerspråkiga förskolan så de kan arbeta ännu 

mer aktivt med detta.   

 

Utifrån resultatet finner vi att en flerspråkig förskola kräver utbildad personal som vet 

vilka utmaningar de kan ge barnen för att främja såväl språkutveckling som samspel  i 

barngruppen. Men det krävs också rätt kompetensutveckling i förhållande till de 

utmaningar som de möter samt möjlighet till resurser så som modersmålspedagoger, 

språkvärdar eller personal med annan språklig kompetens. Det är viktigt att verksamheten 
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förstår och prioriterar varje barns individuella behov vad gäller språkkunskaper och 

sociala förmågor. Detta för att alla barn ska få möjlighet att känna sig delaktig i 

barngruppen och att också deras erfarenheter och kunskaper görs till en del av 

undervisningen. Det är en viktig del av att jobba utifrån ett interkulturellt synsätt, vilket 

ska genomsyra denna typ av verksamhet.  

 
7.1.3 Fortsatt forskning på området 

 

Vi anser att de pedagoger som är verksamma i förskolan idag är kompetenta och de bidrar 

till att skapa de förutsättningar som krävs för att ge barnen i förskola med stor mångfald 

en trygg start i det livslånga lärandet. Vad vi har sett har skapat fler frågor än svar. Utifrån 

resultaten i denna studie så kan det vara av vikt att forska vidare kring vilken form av 

kompetensutveckling som krävs för att möta det nya mångfaldsrika samhället vi idag 

lever i. Vad som också skulle vara av intresse är att ta reda på vilket typ av material och 

språkutvecklande arbetssätt som är bäst lämpat för en mångfaldsrik barngrupp.   

 

Vad som också har framgått är att även om vissa verksamheter arbetar interkulturellt så 

finns det ändå ingen kompetens på området, åtminstone inte omnämnt i intervjuerna. 

Detta skulle också vara intressant att forska kring. Exempelvis skillnaden mellan en 

förskola som säger sig jobba interkulturellt mot en som inte anser sig göra detta.  

 

Gruber och Puskás (2013) anser att det är svårt att se hur läroplansmålen följs i varje 

enskild förskola och att detta vore något att undersöka vidare. Vi skulle vilja se hur 

enskilda pedagoger och arbetslaget säger sig arbeta med mångfald och hur det faktiskt ser 

ut i verkligheten. Från början var vår tanke att det var på detta sätt vi skulle göra vår 

studie. Genom att dels intervjua pedagoger och sedan också observera dem i 

verksamheten för att studera hur deras pedagogik ter sig i praktiken. Som Runfors (2003) 

hävdar så är svenskan, såväl språket som kulturen, det som blir den gemensamma 

nämnaren inom förskolans verksamhet, oavsett mångfald i barngruppen. Personalen ser 

det som svårt att integrera allas mångfald, vilket gör det intressant att få undersöka detta 

i exempelvis en etnografisk utformad studie.   

 
7.1.4 Sammanfattning 

 

Att dela in barngrupperna i mindre grupper är något som samtliga pedagoger i denna 

studie anser som ett arbetssätt vilket främjar barnens språkutveckling samt utvecklar 

deras samspel. Att det verbala svenska språket ät viktigt för de pedagoger vi intervjuat är 

tydligt i resultatet, vilket enligt dem blir det som för barnen samman. Avsaknad av 

lämpliga resurser är något som pedagogerna också lyfter. Den flerspråkiga förskolan 

behöver stöttning i form av språkstöd och personal med kunskap om andra kulturer, 

menar de. Samt att alla i personalen har adekvat utbildning och vidareutbildning ges i de 

ämnen som krävs för att kunna arbeta interkulturellt. Det som blir en pedagogisk 

konsekvens är att pedagogerna känner att de inte kan vara så närvarande de önskar vilket 

i sin tur inte ger barnen den ultimata stöttningen i deras utveckling och lärande. Det vi har 

sett i vår studie är att de pedagoger vi intervjuat är kompetenta och deras uppdrag att 

själva utforma arbetssätt som tillämpar barngruppen är ett stort arbete. Vi ser 

utvecklingsområden som vi skulle vilja forska vidare om. Att hitta dessa arbetssätt och 

metoder som finns ute i de svenska förskolorna för att utmana, utveckla samt främja det 

svenska verbala språket.     
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7.2 Metoddiskussion 

 
Resultaten ska inte baseras på en enda intervju i en fenomenografisk studie menar 

Denscombe (2010) samt Allwood och Eriksson (2012).  De hävdar även att trovärdighet 

handlar om att kunna komma fram till samma resultat igen, huruvida data upprättats med 

rätt metod samt om den varit korrekt för ändamålet. Vi har använt oss av intervjuer som 

vi genomfört på två olika platser av två olika personer vilket innebär att våra följdfrågor 

till intervjusvaren samt vad som betonats i de olika intervjuerna skiljer sig åt. Våra 

intervjuer kunde ha tolkats direkt efter intervjutillfället om vi varit tillsammans då 

intervjuerna genomfördes, vilket troligtvis gett annorlunda sammanställningar av 

intervjuerna. Detta för att vi båda influerat med våra personligheter under intervjun vilket 

kunnat ge oss andra svar från informanterna. Vi är olika som personer och även om vår 

intention var att följa våra intervjufrågor samt att inte kommentera eller ställa för många 

följdfrågor så blir det tydligt efter transkriberingen att våra olikheter har präglat hur 

svaren blev. Detta tror vi kan ha påverka informanternas olika svar. Vilket ger en tydlig 

bild av det som Denscombe beskriver (2010) om att det som forskare inte går att vara 

neutral i varken intervju eller analysprocess.  

 

Intervjuerna dokumenterades med ljudupptagning samt att under intervjun antecknades 

det när korrespondenterna tog en paus eller använde sig av kroppsspråk eller mimik. Detta 

för att tydliggöra för oss vad informanten förmedlade i intervjun då vi inte kunde närvara 

på alla intervjuerna tillsammans. Vi uppfattade i analyserna av intervjuerna att vi betonat 

med små ljud mellan informanternas svar med olika tonfall, ibland mer positiva och 

ibland mer neutrala. 

 

Det som fascinerar oss är att arbetssätten samt synen på hur viktigt språk och samspel i 

förskolorna är visade sig överlag vara detsamma trots den geografiska skillnaden på våra 

korrespondenter.     

 

Analyserandet av insamlad data genomfördes av oss båda då vi fysiskt träffades för att 

ställa intervjusvaren mot varandra för att hitta likheter samt skillnader. För att ta del av 

alla intervjuer så läste vi igenom varandras transkriberingar som vi sedan analyserade. 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar sammanställde vi tre olika kategorier med två 

eller fler underkategorier som vi sen sammanförde. Denscombe (2010) menar att detta 

ska göras med intervjuerna för att kunna fastställa resultaten utifrån de teman som 

framträder. Då vi i denna studie agerat som frågeställare i fyra intervjuer vardera så fanns 

det mycket material att använda som underlag för studien. Vilket gjorde det till en början 

svårt att hitta våra kategorier som vi sedan valde. I denna fenomenografiska studie har 

inte målet varit att få överförbarhet av resultatet. Vi har så utförligt som det går försökt 

beskriva hur vi har genomfört vår studie och med vilka resultat för att skapa en 

tillförlitlighet kring att det som har framkommit är vad som skedde just här och nu, i 

denna kontext.  
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 9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

1. Namn och ålder. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Berätta lite om er verksamhet och om er barngrupp. 

4. Hur upplever du att det är att arbeta i en barngrupp där barnen pratar olika språk 

och där det finna några som inte kan prata och förstår svenska? 

5. Hur arbetar ni med att främja dessa barns språkutveckling? 

6. Vilken betydelse har det verbala språket i ert arbete? 

7. Möter ni några svårigheter i samspelet med barnen (eller mellan barnen) när det 

verbala språket saknas? 

8. Hur interagerar barnen med varandra i er barngrupp? 

9. På vilket sätt arbetar ni med att få barnen att samspela med varandra när de inte 

har ett gemensamt verbalt språk? 

10. Vilken anser du är den viktigaste faktorn för att skapa interaktioner i en 

flerspråkig barngrupp?  

11. Har ni reflekterar kring vilken betydelse barns olika språk har för samspelet? 

12. Vilka kompetenser anser ni behövs i ert arbete?  

13. Ser ni behov av kompetensutveckling och i så fall vilken?  

14. Har du något övrigt att tillägga?  
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9.2 Bilaga 2 

 

Informationsbrev till pedagogerna 
 

  

  

 

Hej! 

 

Vill Du medverka i en studie angående arbetet med barnen i en mångkulturell förskola? 

 

Vi är lärarstuderande vid Linnéuniversitetet i Växjö och läser förskollärarutbildningen 

på distans. Vi har just påbörjat vårt avslutande självständiga arbete som kommer att 

handla om hur förskollärare och arbetslag specifikt arbetar med barn som inte ännu har 

det verbala svenska språket.  

Vi anser att detta är en aktuell fråga eftersom det skett en stor förändring i och med den 

stora flyktingströmmen senaste året och det kan krävas ny samt mer kunskap inom 

förskolans verksamhet. Vi vill bland annat undersöka vilka arbetssätt som olika 

förskolor använder sig av för att främja utvecklandet av språket och särskilt samspelet 

med andra barn när alla ännu inte har tillgång till ett gemensamt verbalt språk.  

 

Studien genomförs med personliga intervjuer där vi kommer att ställa undersökande 

frågor till 

Dig som deltar angående Dina tankar och/eller erfarenheter av att arbeta i en 

mångkulturell förskola. Intervjuerna kommer att ta ca. 30-45 minuter och kommer att 

spelas in för att vi ska kunna transkribera dem.  

Deltagande är frivilligt inga personuppgifter kommer att nämnas i arbetet. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till Dig som 

enskild individ eller Din arbetsplats i det slutliga examensarbetet. 

 

 

Om Du har några frågor tveka inte att kontakta någon av oss på telefon eller e-post. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Marie Blomqvist och Marie Munther 

 

 

Marie Blomqvist 

Tel: 0735 45 03 85 

E-post: mm222js@student.lnu.se 

 

Marie Munther 

Tel mob: 0739 45 41 41 

E-post: mm222iw@student.lnu.se 

 

Handledare vid Linnéuniversitetet, 
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Anja Kraus 

Tel arbete: 0470 70 84 02 
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