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Titel 
Flerspråkiga barn i förskolan.  

En studie om förskollärares berättelser om språkutvecklande arbetssätt. 

 

English title 
Multilingual children in preschool.  

A study about preschool teachers stories regarding language development approaches. 

 

ABSTRAKT 
Syftet med studien är att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling, samt de dimensioner som återges påverka 

barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom analyseras de 

kommunikativa redskap, som framställs att flerspråkiga barn använder sig av när de lär 

sig ett nytt språk. 

 

I resultat och analys av förskollärares berättelser om deras praktiska arbete, beskrivs 

pedagogernas medvetenhet om hur de använder språket i alla situationer under hela 

dagen, som betydelsefullt för flerspråkiga barns språkutveckling. Det arbetssätt som 

återges påverka barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan, är delning 

av barngruppen i mindre grupper. Kunskap om kommunikativa redskap framställs som 

betydelsefullt för att förstå hur flerspråkiga barn går tillväga när de lär sig ett nytt språk. 

 

Nyckelord 
Flerspråkiga barn, förskola, kommunikativa redskap, språkinlärning, språkutvecklande 

arbetssätt 

 

Tack 
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1 INLEDNING 
 

Vid en första anblick av Jonnys deltagande i barngruppen noterar jag att han mest 

leker för sig själv och inte deltar i de andra barnens samvaro eller i annan 

verksamhet. Gör man däremot detaljerade analyser av Jonnys deltagande i 

förskolans olika aktiviteter, blir det synligt att han redan under inskolningsperioden 

uppvisar kunskap om förskolans rutiner och normer. I samlingen följer han det 

vanliga mönstret, som bland annat innebär att veta var man ska sitta /.../, hur man 

ska agera vid uppropet samt hur man ska bete sig vid den följande fruktstunden. 

Jonny försöker även få tillträde till de andra barnens lekar. I den fria leken (lek som 

inte är direkt lärarstyrd) upprepar eller skuggar han ofta de andra barnens 

ageranden. Jonny har dock svårt att komma med i de andra barnens lek. Ofta blir 

hans försök att få vara med avvisade. Detta gäller framför allt i lek med de 

jämnåriga barnen (3-4 år). De äldre barnen visar större  förståelse för Jonny och 

behandlar honom inte sällan som ett litet barn /.../. De leker tittut och busar med 

honom eller /.../, ger honom hans älsklingsleksak som en avledande handling för att 

freda sin egen lek (Björk-Willén 2014, s. 91). 

 

Det här citatet beskriver hur ett flerspråkigt barn kan fungera vid samlingar och fri lek i 

förskolans verksamhet. Den tidigare forskningen visar på bristande kunskap om 

flerspråkiga barns språkutveckling och vilka arbetssätt som påverkar deras möjligheter 

att lära sig det svenska språket i förskolan. Den visar också brist på kunskap om de 

kommunikativa redskap som flerspråkiga barn använder sig av när de lär sig ett nytt 

språk. Hur förskollärare uppfattar och tolkar flerspråkiga barns kommunikativa redskap 

när de lär sig ett nytt språk, får konsekvenser för barnen och hur de uppfattas. 

De flesta flerspråkiga barnen i förskolan lär sig svenska språket utan problem, 

medan en del andra uppvisar svårigheter likt Jonny. Flerspråkiga barn betraktas ofta 

utifrån ett enspråkigt synsätt, vilket innebär att de flerspråkiga barnen bedöms utifrån en 

enspråkig norm vid sin språkutveckling. När ett flerspråkigt barns språkliga förmåga 

inte når upp till normen, ses det som avvikande eller ett möjligt problem (Björk-Willén 

2014). 

Förskolan spelar en stor roll när barn och vuxna möts. Där utvecklas solidaritet 

och tolerans och förskolan blir en viktig del i en levande demokrati (Lunneblad 2015). 

Framgångsfaktorerna omfattar den politiska och institutionella samt den pedagogiska 

och individuella arenan. Här finns ett brett spektrum av faktorer: det socialpolitiska 

sammanhanget (lagar, regler och styrdokument), sociala och kulturella processer i de 

miljöer som barnen befinner sig i, förskolan och skolans organisation, kontakten med 
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föräldrar, pedagogiken på förskolan, barnets tankeutveckling, första språkets 

användningsområde och status, utformningen av undervisningen på andraspråket. Vart 

femte barn i förskolan har ett annat modersmål än svenska och antalet barn i förskolan, 

som kommunicerar på fler än ett språk ökar i Sverige (Bunar 2010). 

På senare tid har barns och elevers villkor för lärande och utveckling av språk 

uppmärksammats. Elever med ett annat modersmål än svenska får enligt en rapport av 

Skolinspektionen (2010) sämre förutsättningar att nå de nationella målen i grundskolan 

än elever med svenska som modersmål. Detta väcker ett intresse för att förstå förskolan 

som det första steget i utbildningssystemet och villkoren för flerspråkiga barn att 

tillägna sig språkkunskaper från tidig ålder (Kultti 2012). I förskolans läroplan (Lpfö 

98, rev. 2016) står att: 

 

språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

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

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

den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper 

inom andra områden (s. 7). 

 

Av Skollagen (SFS 2010:800) framgår att förskolan ska medverka till att barn med 

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

modersmål (8 kap. 10 §). 

Lärarledda och barninitierade aktiviteter skapar villkor i flera arenor för 

deltagande, kommunikation och utveckling av språk. Det framstår som viktigt att 

flerspråkiga barn erbjuds möjligheter att delta i aktiviteter där stöttning används på ett 

pedagogiskt medvetet sätt. Lärare som behärskar barnens språk kan motivera 

användning av flera språk i förskolan. Genom stöttning tydliggörs relationer mellan 

begrepp i barnens vardagliga aktiviteter. Frågor om hur utvecklingen av modersmålet 

ytterligare kan stöttas behöver belysas ännu mer. I en förskolemiljö kan barn delta i 

språkliga aktiviteter utan att direkt fullständigt behärska majoritetsspråket. Förskolans 

verksamhet skapar villkor för ett mångsidigt lärande (Kultti 2012). 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling, samt de dimensioner som återges påverka 

barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom analyseras de 

kommunikativa redskap, som framställs att flerspråkiga barn använder sig av när de lär 

sig ett nytt språk. 

 

1. Hur beskriver förskollärare sitt praktiska arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

2. Vilka arbetssätt beskriver förskollärare påverkar flerspråkiga barns möjligheter 

att lära sig svenska språket? 

 

3. Hur beskriver förskollärare flerspråkiga barns kommunikativa redskap när de lär 

sig ett nytt språk? 

 

 

3 TIDIGARE FORSKNING 
I avsnittet beskrivs förskolans miljö och olika aktiviteter, som kan påverka flerspråkiga 

barns möjligheter att lära sig svenska språket. Även barns kommunikativa redskap när 

de möter och lär sig ett nytt språk, beskrivs. Avsnittet grundar sig på nationell och 

internationell forskning. I avsnittet resultat och analys kommer den tidigare forskningen 

att användas för att analysera studiens empiriska material. 

 

3.1 Förskolans miljö 
Det sociala samspelet är grunden för all kommunikation, vilken också behöver ett 

innehåll som intresserar barnet, det vill säga att det finns något att prata om. Ett naturligt 

och meningsfullt samtalsämne är de gemensamma erfarenheterna. Barnens fantasi och 

kreativitet har en viktig funktion i det gemensamma meningsskapandet och i leken blir 

barnen varandras pedagoger. För att flerspråkiga
1
 barn ska utveckla nya begrepp 

behöver de ges möjlighet att “haka i” det som de redan känner till, det vill säga att 

innehållet är bekant och att de kan relatera till det på något sätt (Kultti 2012, Ljunggren 

                                                 
1
 Flerspråkighet, användning eller behärskning av flera språk. Flerspråkighet kan gälla samhälle eller 

individ (Nationalencyklopedin, 2016). 
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2013). Barn lär sig språk
2
 genom kommunikation med betydelsefulla vuxna och barn 

och i nära relationer, som bygger på trygghet och tillit. Språklig kommunikation bygger 

på förståelse och att göra sig förstådd, vilket människan har behov av (Cederberg 2006, 

Kultti 2012, Ladberg 2003).  

Beroende på hur pedagogerna organiserar förskolans verksamhet kan den 

pedagogiska miljön antingen främja språkligt lärande eller ej. För att verksamheten ska 

främja flerspråkiga barns språkutveckling behöver verksamheten erbjuda barnen många 

tillfällen att kommunicera med både barn och vuxna, vilket innebär en pedagogisk 

medvetenhet (Kultti 2012, Ljunggren 2013, Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009). Regler och rutiner vid aktiviteter kan begränsa barnens möjligheter till 

kommunikation (Kultti 2012, Ljunggren 2013), även gruppens storlek påverkar deras 

möjligheter att kommunicera (Skans 2011a). Små grupper skapar förutsättningar för 

barn och pedagoger att kommunicera och se varandra. Detta är avgörande för att skapa 

en lugn och lärande miljö av hög kvalitet (Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson 

2014).  

Bilder från verksamheten är ett viktigt språkstöd för flerspråkiga barn och 

syftet med bilderna är att öka barnens förståelse i olika situationer (Ladberg 2003, 

Skans 2011a). Barnens initiativ till kommunikation behöver pedagoger bli bättre på att 

ta tillvara och inte låta de planerade aktiviteterna gå före (Skans 2011a). Det finns ett 

starkt samband mellan en förskolas kvalitet och pedagogernas kommunikation med 

barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Genom att använda bilder, 

fotografier och konkret material även kallad AKK (Alternativ Kompletterande 

Kommunikation) blir den språkliga miljön tillgänglig för alla barn, vilket gör lärande 

och språklig utveckling möjligt (Tufvesson 2014).  

För att lyckas behöver varje stund tas tillvara. Det stora problemet är att 

pedagoger inte tar vara på alla tillfällen som ges till samtal. Genom att tala lär man sig 

tala, men det är för tyst mellan barn och pedagoger. Flerspråkiga barn behöver få 

möjlighet att använda språket i naturliga sammanhang (Kultti 2012, Ladberg 2003). 

Genom att pedagogerna delar upp sig och arbetar i små grupper blir det lättare att 

utveckla samtal med barnen och lägga språket på en nivå som passar (Kultti 2012, 

Ladberg 2003, Skans 2011a). För att göra det möjligt för flerspråkiga barn att lära, 

lyssna, respektera andra och våga uttrycka sig i förskolan behöver barnen utveckla sin 

                                                 
2
 Språk, det huvudsakliga medlet för mänsklig kommunikation (Nationalencyklopedin, 2016).  
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självkänsla. Det finns en stark koppling mellan barnens självkänsla och deras språkliga 

utveckling (Williams, Sheridan & Sandberg 2014).  

Genom att skapa en mängd olika situationer i förskolan där flerspråkiga barn 

kan lära av andra barn, blir barnen medvetna om att de själva är kunskapskällor. När 

barnen lär sig olika saker i olika situationer av varandra, ses skillnaderna i gruppen inte 

som olikheter utan som en resurs. Vid lek och kommunikation mellan barn skapas en 

ömsesidighet och gemenskap där händelser och erfarenheter blir viktiga. Leken 

utvecklas i det sociala samspelet med andra barn och det sociala samspelet ger tillgång 

till lekens olika arenor. I mötet med andra barn upptäcker och skapar barnen modeller 

för hur man ska vara mot varandra (Williams 2001). I avsnittet resultat och analys 

används ovanstående text för att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska 

arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som 

återges påverka barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. 

 

3.2 Lärarens betydelse 
Läraren är viktig, främst för elever i behov av stöd och med utländsk bakgrund och är 

speciellt viktig vid integreringen och anpassningen till skola i ett nytt land. Viktiga 

egenskaper hos läraren är personlighet, engagemang och pedagogisk erfarenhet. Detta 

gäller för alla barn och elever i förskola och skola. Läraren är av mycket stor betydelse, 

framför allt att läraren tror på eleven och har högt ställda förväntningar på att en elev 

kan lära sig. Även lärarnas språkkompetenser har betydelse. Läraren behöver kunna 

flera språk för att barnen ska kunna använda modersmålet dagligen och för att 

komplettera det svenska språket (Skans 2011b). Läraren behöver också en 

interkulturell
3
 kompetens, för att kunna möta och hantera konflikter och komplexa 

sociala relationer (Lorentz 2013).  

Ett program för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling, som baserats på 

aktuella studier och forskningsrön, finns utvecklat bland annat i Sverige. Några av 

programmets principer är att uppmuntra barnet att tala både värdlandets språk och 

modersmålet, prata mycket med barnet och låt barnet prata själv, samt lyssna och ha en 

öppen attityd och dialog. För att barnet ska nå en god språknivå behöver pedagoger 

arbeta i små grupper, skapa en rik och stimulerande miljö, samt stödja i samspelet med 

vuxna och kamrater. Barnets och familjens resurser behöver ses som en tillgång (Skans 

                                                 
3
Interkulturell, avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och 

interagerar med varandra (Nationalencyklopedin 2016). 
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2011b). Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns lärande, utveckling och 

hälsa. Dessa effekter tenderar att vara stabila under lång tid. Förskolan främjar främst 

barnens kognitiva utveckling, efter det kommer bättre språkkunskaper. Det bör tilläggas 

att förskolan måste vara av god kvalitet om det ska ge goda resultat på 

språkutvecklingen (Sernhede & Tallberg Broman 2014). I avsnittet resultat och analys 

används ovanstående text för att analysera de arbetssätt som förskollärare återger 

påverkar flerspråkiga barns möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. 

 

3.3 Föräldrarnas betydelse 
Tamburen på förskolan fungerar inte bara som en plats för överlämnande av barn utan 

också för utbyte av information. Informationen fungerar som en betydelsebärande länk 

mellan familjerna och förskolan, vilket beskriver de olika sammanhang och villkor som 

barnet färdas mellan. I de samtal som sker finns en hög  potential att utveckla en väl 

fungerande föräldrasamverkan ( Skolverket 2013). Detta beror delvis på att personal och 

föräldrar har en stark vilja att kommunicera och nå samförstånd kring barnet. Därmed 

har de utvecklat en mångsidighet att förstå varandra. Här skiljer sig förskola och skola 

åt eftersom läraren i förskolan träffar föräldrarna dagligen, vilket inte sker i lika stor 

utsträckning i skolan. Där sker informationen mer via mail eller telefonsamtal (Sernhede 

& Tallberg Broman 2014). Föräldrarna kan behöva uppmuntras till att använda och 

prata modersmålet
4
 med barnet. Detta för att barnet ska ges möjlighet att utveckla sitt 

modersmål (Axelsson, Rosander & Sellgren 2005, Ladberg 2003). Modersmålet är 

betydelsefullt för barnet, eftersom olika språk stödjer varandra och för att modersmålet 

också är starkt förknippat med känslor (Ladberg 2003). I avsnittet resultat och analys 

används ovanstående text för att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska 

arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som 

återges påverka barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. 

 

                                                 
4
 Modersmål, det språk som barn lär sig först (första språk). Modersmålet är det redskap som barn lär 

sig utnyttja för att kunna använda symboliska begrepp och koda sin omvärld. i flerspråkiga 

uppväxtmiljöer kan barn tillägna sig två eller flera olika modersmål samtidigt. Sedan 1998 är inom det 

svenska skolväsendet i modersmål benämning på språk, annat än svenska, som utgör ett levande inslag i 

en elevs hemmiljö (Nationalencyklopedin, 2016). 
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3.4 Socialt samspel och lärande 
I avsnittet beskrivs förskolans verksamhet och innehåll, utifrån de fria och styrda 

aktiviteter, som kan påverka flerspråkiga barns möjligheter att lära sig det svenska 

språket i förskolan. 

 

3.4.1 Leken 

Antal ord i ordförrådet påverkar barnets kunskapsutveckling (Bruce & Riddarsporre 

2012, Svensson 2012), eftersom språket är vårt redskap för att tänka, lära och förstå hur 

saker och ting hänger ihop. Det är i leken som flerspråkiga barn utvecklar språket och 

när de språkliga kunskaperna inte räcker till händer det att barnet använder kroppen och 

kan slå, knuffa, bita eller ta tag i andra barn, medan en del barn blir förtvivlade 

(Ladberg 2003). För att barnet ska kunna delta i leken kan vuxna behöva hjälpa barnet 

in i leken genom att ge ord och förklara det som händer i den (Kultti 2012, Ladberg 

2003). Flerspråkiga barns ordförråd påverkar deras möjligheter att delta i det sociala 

samspelet. Brister i barnets språkliga förståelse kan göra att barnet drar sig undan och 

istället observerar de andra barnens aktiviteter utan att själv försöka delta i aktiviteten 

(Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko 2014).  

Rollekar kan ge mycket språklig träning och de behöver tid för att utvecklas. Ju 

mer leken utvecklas, desto mer utvecklas språket. För att leken ska utvecklas förutsätter 

den vuxna som medvetet styr leken genom att till exempel dela barnen i lämpliga 

grupper. Leken behöver även berikas genom upplevelser som sedan kan gestaltas i den. 

Rika upplevelser ger rika lekar och ett rikt språk. Rika upplevelser innebär många besök 

i samma miljö, som ger barnen fördjupade upplevelser och nya perspektiv (Ladberg 

2003). Leken ger barnen erfarenheter och för att delta i rollek behövs tidigare 

erfarenheter. Rollek bygger på gemensam förståelse av leken. I leken utgår barn från 

sina erfarenheter, utvecklar dem i leken och gör nya erfarenheter. När kommunikationen 

blir ett hinder för leken reduceras de erfarenheter som rolleken ger och barnet tilldelas 

en passiv roll i leken (Bruce & Riddarsporre 2012).  

Det material som används i leken blir en viktig resurs för skapandet av leken, 

deltagandet och rollerna inom den. Användning av olika lekmaterial är en förutsättning 

för leken. Aktiviteterna i leken upprätthålls och initieras genom imitation och 

upprepning av barnens egna och andra barns språkliga och fysiska handlingar (Kultti & 

Pramling 2015a). Pedagogerna väljer ofta en passiv roll i leken förutom när något barn 

är ledset eller om det uppstår en konflikt (Kultti & Pramling 2015a, Skans 2011a). 

Leken erbjuder pedagogerna stora möjligheter att ta vara på barnens initiativ till 
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kommunikation, vilket sällan görs (Skans 2011a). I avsnittet resultat och analys används 

ovanstående text för att analysera förskollärares berättelser om det praktiska arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som förskollärare 

återger påverkar barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom 

används texten för att analysera de kommunikativa redskap som framställs att 

flerspråkiga barn använder sig av när de lär sig ett nytt språk. 

 

3.4.2 Sagor och högläsning i förskolan 

Sagor används som en central del av det styrda språkutvecklande arbetet i förskolans 

verksamhet. Det blir en lektionsliknande situation för barnen där pedagogerna använder 

sina kunskaper om både språkutveckling och flerspråkighet. Vid sagoläsning används 

ett flertal sätt för att förstärka sagans innehåll exempelvis genom tecken som stöd, 

modersmålsstöd, bilder och konkreta föremål. Sagan läses även ett flertal gånger för att 

öka förståelsen. För flerspråkiga barn ökar förståelsen om sagan kan läsas på både 

svenska och modersmålet (Skans 2011a).  

Sagor kan användas som tema under en längre tid, vilket ger barnen möjlighet 

att möta samma historia i olika uttrycksformer och i en mängd olika aktiviteter. 

Bockarna Bruse är ett exempel på saga som i stort sett är outtömlig. Bockarna kan 

illustreras på flera olika sätt och barnen kan göra egna i lera, rita och klippa med mera. 

Sagan kan sedan spelas som bordsteater med hjälp av det skapade materialet. De vuxna 

kan spela upp sagan för barnen och sagan kan även spelas upp av barnen för varandra 

med hjälp av en vuxen som läser eller berättar sagan. Detta arbetssätt gör att språket 

växer sig starkt (Ladberg 2003).  

När pedagogerna använder sig av konkret material till en bok, skapas det 

möjligheter för flerspråkiga barn och vuxna att samtala om bokens innehåll. Pedagogen 

kan ställa frågor och svara på barnens frågor. Det ger även möjlighet att vandra mellan 

tid och rum. Barnen kan göra egna associationer och tillsammans med pedagogen 

reflektera över gemensamma erfarenheter. Sagopåsar som finns tillgängliga i förskolans 

verksamhet ger barnen möjligheter att bearbeta sagorna i sin egen lek och barnen kan 

även utveckla sagornas innehåll utifrån sina egna erfarenheter (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2009).  

Återkommande bokläsning har betydelse för flerspråkiga barns lärande. Det 

ger tidiga läserfarenheter av sagoböcker, vilket senare påverkar  barnens utveckling som 

läsare. Samtal mellan pedagog och barn vid bokläsning skapar möjligheter för språkligt 

lärande i ett socialt samspel. De blir också möjligt för barnen att erövra förståelsen av 
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ord och begrepp de inte behärskar (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, 

Svensson 2012). De samtal och det samspel som uppstår vid läsning är väsentligt för 

språkutvecklingen (Svensson 2012). När sagor och högläsning används som avkoppling 

eller övergångsaktivitet stöds inte barnens språkliga utveckling (Kultti 2012, Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009). I avsnittet resultat och analys används 

ovanstående text för att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

 

3.4.3 Vardagens aktiviteter och rutiner 

En stor del av förskolans verksamhet är de olika matsituationerna, frukost, lunch och 

mellanmål, som ofta inte tas tillvara för lärande. Förklaringen är att syftet och det 

praktiska arbetet med måltiden tar över (Kultti 2014, Skans 2011a). Matsituationerna 

skapar möjligheter till ett naturligt lärande av både begreppsförståelse och språkträning 

(Kultti 2014, Ladberg 2003, Ljunggren 2013, Skans 2011a). Det finns en risk att 

flerspråkiga barn inte utmanas i sin språkutveckling då hem och förskola påminner om 

varandra på många sätt. Förskolan behöver som exempel erbjuda barnen utflykter och 

gemensamma upplevelser med barn och vuxna så att språket kan utvecklas (Ladberg 

2003, Kultti 2012, Skans 2011a).  

Språket som används vid matsituationerna består ofta av påminnelser om vad 

som ska göras. Det är instruktioner och handlar om hur barnen ska lägga upp maten, 

benämna det man vill ha eller göra olika val (Kultti 2014). Mat i form av konkret 

material bjuder in till kommunikation och skapar en introduktion för gemensamma 

samtal vid bordet. Barnen hämmas av de rutiner och regler som styr måltiden det vill 

säga syftet med den, vilken är att äta ordentligt och uppföra sig (Kultti & Pramling 

2015b, Ljunggren 2013, Skans 2011a). De konkreta saker som finns på matbordet ger 

möjligheter att användas på ett begreppsutvecklande sätt, men används inte. Den 

kommunikation som sker är ordfattig, vilket inte gör språklig utveckling möjlig (Skans 

2011a). Måltiden ger möjlighet för vardagligt berättande det vill säga att ta vara på 

vardagliga händelser och återberätta dem. Flerspråkiga barn behöver få berätta om saker 

som de varit med om eller skapat och som bygger på äkta kommunikation (Ladberg 

2003).  

Måltider, lekar, utevistelse, av- och påklädning är situationer som kan leda till 

genuina samtal. För att språket ska ges möjlighet att utvecklas, har det betydelse för hur 

vuxna pratar och att de ställer äkta frågor, det vill säga frågor som de inte redan vet 

svaret på. Frågor för att kontrollera flerspråkiga barn leder inte till språkutveckling. 



  
 

 

10 

Förskolans pedagoger behöver bli bättre på att använda sig av längre meningar, bisatser, 

benämna saker och undvika att använda ett förenklat språk i de vardagliga samtalen 

med barnen (Kultti 2014, Ladberg 2003, Tuomela 2002). Ett språkutvecklande 

arbetssätt handlar om att använda alla förskolans aktiviteter på ett genomtänkt sätt 

(Ladberg 2003). Genom samtal med vuxna utvecklar barn sin förståelse och sitt 

tänkande. När pedagogerna tar vara på barnens initiativ till samtal deltar de i 

konstruktionen av barnens berättelser och får på så vis insyn i barnens sätt att förstå och 

tolka världen (Eriksen Ødegaard 2007).  

Rutinerna i förskolan underlättar för flerspråkiga barns deltagande i de sociala 

aktiviteter, som förekommer i verksamheten och främjar barnens språkutveckling. 

Rutinerna skapar förutsägbarhet och underlättar för barnens deltagande i aktiviteterna 

och när pedagogerna avviker från rutinerna kan problem uppstå i barnens förståelse och 

vad som förväntas av dem. För att utmana flerspråkiga barns förståelse och språk 

behöver pedagogerna ibland avvika från rutinerna och förutsägbarheten, vilket skapar 

möjligheter för lärande och utveckling av barnens förståelse och språk (Björk-Willén 

2008). I avsnittet resultat och analys används ovanstående text för att analysera 

förskollärares berättelser om deras praktiska arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som återges påverka barnens 

möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. 

 

3.4.4 Samlingar och planerade aktiviteter 

Språkutveckling görs ofta till en metod eller planerad aktivitet, som görs vid en viss 

tidpunkt på dagen och innehåller ofta rim och ramsor, språkpåsar eller sånger. Det finns 

en risk att pedagoger glömmer bort att arbeta med den språkliga utvecklingen under 

resten av dagen. Språksamlingarna blir då punktinsatser och ger inte flerspråkiga barn 

möjligheter att utveckla det svenska språket till en nivå som motsvarar de barn som har 

svenska som modersmål (Tuomela 2002).  

Samlingen har blivit en självklar del av förskolans kultur. För flerspråkiga barn 

är den sällan en bra språksituation, eftersom den ger barnen för litet utrymme till eget 

tal. Detta är något pedagogen behöver vara medveten om och även vilket syfte 

samlingen har. Ju mer pedagogiskt styrd en aktivitet är, desto mindre blir vanligtvis 

förutsättningen för språkutveckling (Ladberg 2003). Kommunikationens innehåll styrs 

till stor del av pedagogerna, som tar sin utgångspunkt i de delade erfarenheter som barn 

och pedagoger har. Barnens initiativ till samtal tas dock inte tillvara (Skans 2011a).  
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Språklekar som stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling är till exempel 

Kims lek (Vad har jag tagit bort?), Lotto och Memory. Genom att använda föremål eller 

göra spel av bilder, kan pedagoger anpassa materialet utifrån det barnet behöver lära sig, 

till exempel kläder, mat, kökssaker eller ord från det tema som förskolan arbetar med, 

vilket gör språklig utveckling möjlig (Ladberg 2003). Sångsamlingar ger barnen 

möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Sångerna illustreras genom bilder 

och föremål för att skapa förståelse. Stöttning sker genom att pedagogerna förklarar ord, 

ställer frågor och ger barnen möjlighet att upprepa gester före och under sången. Det 

blir ett sätt att erbjuda barnen möjligheter till utveckling av det svenska språket och 

skapa olika möjligheter för lärande. Stöttningen får betydelse för barnens möjligheter 

till lärande (Kultti 2013). I avsnittet resultat och analys används ovanstående text för att 

analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling i förskolan. 

 

3.4.5 Modersmålsundervisning 

En stor del av barnen i förskolan har ett annat modersmål än svenska och de behöver 

stöd i att utveckla båda sina språk. Ofta underskattas den tid som det tar att utveckla ett 

andraspråk och barn i förskolan får inte tillräcklig stimulans att utveckla sitt modersmål. 

För att utveckla både modersmålet och det svenska språket behöver barnen få utrymme 

att använda och utveckla sitt modersmål i förskolan (Ladberg 2003, Salameh 2005). 

Undervisningen i modersmålet konkurrerar ofta med andra aktiviteter i förskolan som 

barnen behöver vara delaktiga i, till exempel leken och skapande aktiviteter, vilket får 

konsekvenser för hur barnen kommer att värdera sitt modersmål (Olausson 2012). 

Modersmålsundervisningen blir en egen verksamhet som saknar anknytning till 

förskolans övriga verksamhet, vilket visat sig ge negativa effekter för flerspråkiga barns 

lärande (Ladberg 2003, Gröning 2006). I avsnittet resultat och analys används 

ovanstående text för att analysera de arbetssätt som förskollärare återger påverkar 

flerspråkiga barns möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. 

 

3.5 Kartläggning av flerspråkiga barns språkutveckling 

Att kartlägga barns och elevers språkutveckling är en stor och aktuell utmaning som 

förskola och skola möter. Kritik gällande materialen är att metoderna identifierar 

barnets och elevens förmåga utan att ta hänsyn till deras kulturella identitet. En annan 

orsak  är att materialen är utvecklade och standardiserade utifrån enspråkiga barn i 

värdlandet (Skans 2011b). Den pedagogiska dokumentationen är ett värdefullt 
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arbetsredskap som synliggör förskolans aktiviteter när det gäller att planlägga och 

utvärdera barnens utvecklingsbehov, förskolans kvalitet och föräldrasamverkan. När 

barns språk kartläggs visas även förskolans pedagogiska arbete och det blir även en 

pedagogisk dokumentation som stödjer barnens lärprocesser. Här skapas medvetenhet 

om vad som är typiska inlärardrag och utvecklingsdrag för alla barn både en- och 

flerspråkiga. Pedagogernas reflektion bidrar till att förändra miljön så den blir så 

stimulerande som möjligt. För att kunna identifiera särskilda behov eller områden att 

arbeta med måste pedagogerna ha en viss kunskap. De måste veta vad de ska titta efter 

om de ska iaktta bredden i barnets språkhandlingar (Sandvik & Spurkland 2015). 

För förskolan finns kartläggningsmaterialet, TRAS (Tidig Registrering Av 

Språkutveckling): observation av språk i dagligt samspel. Där finns också material 

anpassat för barn med annat modersmål än svenska. Materialet blir ett redskap att 

genom observation och dokumentation följa och analysera barns språkutveckling. När 

vi observerar barns språk i vardagssituationer i förskolan ser vi bara toppen av ett 

isberg. Svårigheten är att till exempel bedöma hur bra ett barn förstår svenska i en rollek 

där barnet alltid väljer att vara hund. En heltäckande bild av flerspråkiga barns 

språkkompetens får vi först när vi inkluderar alla barnens språk. Målet med 

observationen är att få ett bra underlag för att jobba med språkstimulering på förskolan. 

Jämförelser mellan flerspråkiga barn och barn som har svenska som modersmål är 

nödvändig, eftersom språkkompetensen är den viktigaste delen för barnet när det sedan 

ska börja i svensk skola (Espenakk 2013). I avsnttet resultat och analys används 

ovanstående text för att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

 

3.6 Flerspråkiga barns kommunikativa redskap 

De kommunikativa redskap som barn använder sig av när de lär sig ett nytt språk är: 

kroppen, verbalt språk, material och strukturer i omgivningen. Med hjälp av kroppen 

kommunicerar flerspråkiga barn genom blickar, gester, rösten och skuggning. När de 

använder sig av det verbala språket sker kommunikation genom skuggning, rösten, 

påhittat språk eller blandspråk. Materialet som finns i miljön, exempelvis papper, 

pennor och leksaker, använder barnen också för kommunikation. De strukturer som 

finns i barnens omgivning i form av regler och rutiner, normer och värderingar använder 

de sig också av för att kommunicera med barn och vuxna på förskolan (Skaremyr 2014).  
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När flerspråkiga barn lär sig det svenska språket i förskolan använder och 

kombinerar de olika kommunikativa redskap. Den första tiden använder de sig av 

materiella och kroppsliga redskap för att kommunicera. Skuggning är en form, som 

innebär att barnet först iakttar de andra barnen för att sedan göra likadant. Genom att 

läsa av, imitera och studera barnen de samspelar med blir det möjligt för flerspråkiga 

barn att delta i språkliga aktiviteter. Barnet börjar därefter använda sig av kroppsspråk 

kombinerat med verbala uttryck, för att senare övergå till ett mer verbalt språk. Ofta 

använder sig barnen av flera kommunikativa redskap för att kommunicera och göra sig 

förstådda i leken (Björk-Willén 2006, Skaremyr 2014).  

Det är vanligt med en viss tids tystnad när flerspråkiga barn möter och lär sig 

ett nytt språk i förskolan. Genom att lyssna in språket gör de sig bekanta med det och 

det finns ingen anledning till oro så länge barnet använder sig av andra sätt att 

kommunicera. Medan andra barn upprepar och härmar allt som sägs, likt “papegojor” 

(Ladberg 2003). Barn lär sig av barn genom deltagandet och att få vara med, vilket 

kanske är det viktigaste för flerspråkiga barn när de lär sig det nya språket i förskolan. 

Flerspråkiga barns möjligheter till inflytande på förskolan är begränsade, eftersom deras 

språkliga kunskaper är begränsade. Genom att kombinera flera olika kommunikativa 

redskap, hittar de vägar för att bli delaktiga i lek och samspel med både barn och vuxna, 

vilket också blir en resurs för dem (Björk-Willén 2006, Kultti 2015, Skaremyr 2014). I 

avsnittet resultat och analys används ovanstående text för att analysera de 

kommunikativa redskap som förskollärare framställer att flerspråkiga barn använder sig 

av när de lär sig ett nytt språk i förskolan. 

 

 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som valts för studien, vilka kommer att 

vara de glasögon som används när studiens empirirska material analyseras. 

 

4.1 Intersubjektivitet 

Moira von Wright (2000) har med utgångspunkt från G H Meads teori om 

intersubjektivitet utvecklat och lyfter fram det relationella perspektivets betydelse för att 

förstå individens utveckling. Enligt Meads teori är källan till människans individualitet 

kommunikationen och källan för meningsskapande är det sociala som sker mellan 

människor. Språket ses inte enbart som ett medel för kommunikation utan är också 
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verktyget för att utforska världen och vårt tänkande. Enligt Meads tankegångar är 

berättelser, återgivningar och framställningar viktiga redskap som möjliggör 

mellanmänskliga relationer och meningsskapande (Basic 2012). För ömsesidigt 

meningsskapande är deltagande i ett sammanhang såväl socialt som emotionellt en 

förutsättning, för att social interaktion ska bli möjligt. Människans medvetenhet blir till 

i social interaktion, vilket gör att människan ständigt förändras. Mening kan inte skapas 

i enrum, eftersom den finns och uppstår i relationen (von Wright 2000).  

 

Meads meningsbegrepp innebär att mening varken kopieras eller väcks inom oss, 

utan konstrueras, kommuniceras och jämkas i den sociala interaktionen mellan 

människor. Mening uppstår ur social handling i sociala situationer. Social handling 

sker mellan människor och är inte något som sker utanför individerna. Mening, i 

betydelsen den första omedelbara responsen på en handling, kan i sociala 

situationer transformeras till medvetenhet om mening (von Wright 2000, s. 105). 

 

Perspektivtagande är centralt för konstruktionen av ett själv och meningsskapande. När 

barn leker kan de gå ut och in i olika roller och på så sätt öva perspektivtagande. I leken 

prövar barn andra roller, infallsvinklar och kan känna efter hur det skulle vara att vara 

någon annan än den man är. Det är först bland andra människor som människan blir 

någon. Egenskaper förvärvas inte en gång för alla, utan hålls ständigt levande och 

återerövras genom socialt samspel och kommunikation. Självreflektion blir något som  

sker i sociala samspelsprocesser och inte egenskaper som vi har eller inte har (von 

Wright 2000).  

När människan ses som en fristående varelse tillhör egenskaperna individen, 

det vill säga att personlighet och anlag är förankrade hos individen och dess problem tar 

ingen hänsyn till det sociala sammanhang som individen befinner sig i, vilket gör att 

personens individuella problem är tidsbestämda eftersom de upphör då de är 

tillfredsställda (von Wright 2000). Konsekvenserna av detta blir att hitta de individuella 

brister eller problem som finns och åtgärda dem utan att individen själv behöver vara 

delaktig. Inom undervisningen öppnar perspektivet inte för kommunikativa möjligheter.  

Ett punktuellt perspektiv intresserar sig i första hand av de förmågor och egenskaper 

som finns hos individen och i andra hand hur de visar sig vid handling. Individen blir i 

det punktuella perspektivet ett vad  (von Wright 2002). Vad en individ är berättar inget 

om vem hon är. De personliga egenskaperna blir möjliga att bestämma och definiera. En 

punktuell blick ser till barnets individuella förutsättningar och läraren beräknar utifrån 

dem vilka insatser som behövs för att barnet ska lyckas (von Wright 2000).  
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... ett punktuellt perspektiv tenderar att rikta uppmärksamheten mot enskilda delar 

och mot enskilda individers omständigheter och egenskaper, medan ett relationellt 

perspektiv utgår från relationer och i kraft av detta möjliggör ett pedagogiskt möte 

där lärare och elev, trots asymmetrisk maktrelation, kan mötas som unika 

människor (von Wright 2000, s. 65). 

 

Ett fenomen kan ses som minst tvåsidigt, vilket innebär att om vi vill förstå en annan 

människa kan vi inte behandla individen som en isolerad varelse, utan att se till det 

aktuella sammanhang som individen befinner sig i. Detta gör att fenomen inte blir 

tidsbegränsade utan problem och frågor ses som ett fenomen istället för att vara knutna 

till den enskilda individen. Fenomenet blir på så vis något gemensamt och föränderligt. 

I det relationella perspektivet ses handlingar som kommunikativa, vilket kräver ett 

kreativt tal- och handlingsutrymme (von Wright 2000). För att förstå oss på varandra 

och oss själva blir relationerna själva utgångspunkten. Individen blir i ett relationellt 

perspektiv ett vem. Vi kan inte veta vem någon är utan att mötas, vilket innebär att det 

unika inte finns i en annan människa utan framträder i mötet mellan människor (von 

Wright 2002).  

Människor betraktas i relation till varandra, vilket gör att handlingar som 

framträder inte ses som enskilda egenskaper. Detta innebär att relationen sätts i centrum 

i det relationella perspektivet. Vem jag blir beror på sammanhanget, vilket gör att vi inte 

en gång för alla och med säkerhet kan bestämma vem en annan människa är. En 

relationell blick handlar om att ge barnet förutsättningar och möjligheter att lyckas 

genom att lyssna till barnet, eftersom läraren själv blir delaktig. I ett relationellt 

perspektiv blir det möjligt att ställa frågor som det punktuella kan bortse ifrån (von 

Wright 2000).  

 

... så länge vi letar bland punktuell information erhåller vi endast kunskap som 

svara på frågan vad, men den efterlängtade sociala frågan lyder vem - och den kan 

vi endast närma oss relationellt (von Wright 2000, s. 205). 

 

Det relationella perspektivet visar de kommunikativa begränsningar som det punktuella 

perspektivet har och framhåller kommunikationens betydelse och lärarens delaktighet 

(von Wright 2000). I avsnittet resultat och analys används ovanstående text för att 

analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete med flerspråkiga barns 

språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som återges påverka barnens 

möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom används texten för att 
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analysera de komminkativa redskap som flerspråkiga barn använder sig av när de lär sig 

ett nytt språk. 

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom deltagande och samspel mellan 

deltagarna, där kommunikation och språk är det grundläggande elementet i 

lärprocesserna. Balansen mellan det individuella och sociala är avgörande för lärmiljön. 

Lärandet är mer än det som sker i barnets huvud och omgivningen har en avgörande 

betydelse (Dysthe 2003). 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för 

människans lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och 

samverka med andra som barnet får del av kunskaper och färdigheter (Dysthe 2003, 

s. 48). 

 

Språk och kommunikation är inte enbart ett medel för lärande utan villkoret för att 

lärande och tänkande ska kunna ske. Genom kommunikation delas erfarenheter och 

genom att dela sina erfarenheter med andra skapas gemensam egendom. Språket 

använder vi för att tänka och förstå för egen del och för att förmedla till andra det vi 

förstår. Utgångspunkten för lärande och utveckling utgörs av den sociala samverkan 

mellan den som lär och den som undervisar (Dysthe 2003). 

Dewey menade att individens aktiva medverkan i inlärningsprocessen 

resulterade i att vi genom vårt agerande får vi erfarenheter. Det blir ett samspel mellan 

att agera och sedan se vad handlingen leder till. Sambandet blir ett lärande som du själv 

bidrar med (Imsen 2006). Lärandet är ett enligt Dewey ett resultat av mänsklig 

verksamhet och kan inte på något enkelt sätt kopplas till verksamheter som skola eller 

undervisning. Den kunskapsbild som skapats av skola och undervisning är att 

undervisning föregår lärande. Det finns många andra miljöer i vilka människor lär. Våra 

kunskaper skapas åter och förnyas hela tiden i vårt samhälle, vilket är en viktig del i 

samhällets vidare utveckling. Grunden är vilket lärande individer och kollektiv tar med 

sig från sociala situationer och använder för framtiden (Säljö 2014).  

Enligt Kroksmark (2011) sker inlärning som en social process vilket betyder att 

barnet blir delaktig i en gemensam kultur som kan sägas vara social. Dessa kan 

förändras och utvecklas genom kulturella verktyg som exempel språket. Inlärning och 
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utveckling hos människan är ett socialt lärande, införlivande av sociala tecken samt 

internalisering av kultur och sociala situationer. 

 

Allt i barnets kulturella utveckling förkommer två gånger: Först på en social nivå, 

sedan på en individuell nivå; först mellan människor (interpsykologisk) och sedan i 

barnet (intrapsykologiskt)  (Kroksmark 2011, s. 452). 

 

Goffman (2009) förklarar och definierar varje social situation utifrån ett dramaturgiskt 

perspektiv, där vi spelar teater och där scenen är i hemmet, på jobbet eller i förskolan. 

När individen presenterar sig själv, gestaltar vi en "roll" genom att styra vårt handlande 

och ge det intryck och den information som ligger i vårt intresse att överföra till den 

andra individen. Vid interaktion mellan två grupper kan vi kalla den ena gruppen för 

agerande och den andra för publik eller observatörer. I gruppen är “rollen” av stor 

betydelse så att den spelas enligt de förutsättningar som gruppen byggt upp gemensamt. 

Inom gruppen krävs tre egenskaper såsom lojalitet, disciplin och försiktighet för att 

uppnå ett agerande på betryggande sätt. Varje individ försöker styra sitt handlande och 

agerande så att information överförs enligt de intryck individen vill presentera sig på. 

Kommunikation i den traditionella och begränsade bemärkelsen sker i två delar. Den 

första delen är det verbala språket eller annat som ersättning för att uttrycka 

information. I den andra delen finns aktiviteter och informationen utanför, som av skäl 

överförs med stor spännvidd.  

 

Individens uttrycksförmåga (och följaktligen hans förmåga att åstadkomma intryck) 

 tycks inbegripa två radikalt olika slag av teckenaktivitet: det uttryck som han sänder 

ut (give expression) och det uttryck som han överför (give off expression) (Goffman 

2009, s. 12). 

 

Goffman (2009) har redogjort för sociala inrättningar som relativt slutna system. En 

inrättnings förhållande till andra inrättningar i ett analytiskt sammanhang blir till studier 

av institutionell integration. Fyra olika perspektiv kan nämnas som uttryckligt eller 

underförstått används i liknande studier av sociala inrättningar som slutna system. Det 

första är teknisk aspekt som betraktas ur effektivitet och ineffektivitet som ett system att 

uppnå uppställda mål. Det andra är ur en politisk aspekt som varje deltagare, eller grupp 

av deltagare kan genomdriva kraven med hänsyn till social kontroll som hör ihop med 

maktutövande och sanktionsförfarande. En ytterligare inrättning kan ses ur en 

strukturell aspekt när det gäller statusuppdelningar och sociala relationer som fogar 
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samman dessa olika grupper med varandra. Slutligen kan en kulturell aspekt läggas på 

moraliska värden som exempelvis seder, smakfrågor och hövlighet. Vidare nämns även 

en femte aspekt som det dramaturgiska perspektivet, vilket bör läggas till de andra 

aspekterna i analysens slutpunkt. I avsnittet resultat och analys används ovanstående 

text för att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska arbete med 

flerspråkiga barns språkutveckling, samt i analysen av de arbetssätt som återges påverka 

barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom används texten 

för att analysera de komminkativa redskap som flerspråkiga barn använder sig av när de 

lär sig ett nytt språk. 

 

 

5 METOD 
Nedan beskrivs den metod, som valts för studien. I avsnittet beskrivs även urvalet av 

informanter, de forskningsetiska principerna, samt insamling, bearbetning och analys av 

materialet. 

 

5.1  Kvalitativa intervjuer 
Genom intervjuer får man insikter om förhållanden som råder i den miljö forskaren vill 

undersöka och det är ett sätt att få kunskaper om sociala förhållanden. Metoden bygger 

på kunskap som forskaren inte känner till. Genom intervjuer kan personer dela med sig 

av reflektioner inom ett visst ämne och det är ett sätt att samla in data. Fördelen med 

metoden är att flera personer kan intervjuas på kort tid och ger ett brett material när 

kvalitativt orienterade intervjuer används. Informanterna ges möjlighet att berätta om 

vilka rutiner de använder sig av eller hur de gör i praktiken. Vid en intervju kan 

informanterna även berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Svagheten med 

intervjuer är att de ger en begränsad bild och kan om möjligt med fördel kompletteras 

med andra metoder, eftersom människor inte alltid gör vad de säger att de gör och för 

att få ett material som säger mer. Tillit och förtroende behöver etableras mellan den som 

ska intervjuas och intervjuaren (Ahrne & Svensson 2015). 

 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns olika former av intervjuer beroende på hur frågeformuläret är utformat. Vid en 

strukturerad intervju har intervjuaren stark kontroll över frågorna och svarens 

utformning. Vid semistrukturerade intervjuer finns fortfarande en lista med frågor som 
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ska besvaras men de ger möjlighet för den intervjuade att utveckla sina synpunkter. En 

ostrukturerad intervju vill betona informantens tankar utifrån ett tema eller ämne 

(Denscombe 2016). 

Vid semistrukturerade intervjuer utgår intervjuaren från en färdig lista med 

frågor som ska besvaras eller ämnen som ska behandlas. Intervjuaren är inställd på att 

vara flexibel vad det gäller ordningsföljden av de frågor som ska besvaras eller de 

ämnen som ska behandlas. Syftet är att låta informanten utveckla sina idéer och berätta 

mer utförligt. Betoningen ligger i att låta informanten utveckla sina synpunkter i ämnet, 

vilket gör att intervjun liknar mer ett samtal. Det är också möjligt för intervjuaren att 

ändra och utveckla frågorna under intervjun och projektets gång, vilket gör att varje 

intervju inte blir likadan. Det är också möjligt att utifrån informantens svar ställa nya 

frågor under intervjun (Denscombe 2016). Då man utför kvalitativa intervjuer skall alla 

frågor vara så öppna som möjligt, så tillåtande som möjligt - men ändå styr 

intervjuaren intervjun (Trost 2010, s. 13). 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och kommer att utgå 

från en intervjuguide (se bilaga 2) vid intervjuerna. Detta för att göra det möjligt för oss 

att vara flexibla vid våra intervjuer. Vid intervjuerna blir det också möjligt för 

informanterna att prata och utveckla sina tankar och idéer, vad gäller de olika ämnen 

som berörs vid intervjun. För att göra intervjun mer likt ett samtal blev vi inspirerade av 

Denscombe (2016), som menar att betoningen ligger i att låta informanten utveckla sina 

synpunkter i ämnet. För att försöka skapa ett samtal kring de frågor som ska besvaras 

vid intervjun har vi därför valt att utgå från så öppna och tillåtande frågor som möjligt. 

Även Basic (2015) har inspirerat intervjun till att likna ett samtal där intervjuaren har 

rollen som samtalspartner snarare än utfrågare, för att informanternas utrymme att ta 

upp närliggande områden skulle bli möjliga.  

 

5.3 Urval av informanter 

Vid kvalitativa undersökningar görs de flesta urval målstyrt eller målinriktat (Bryman 

2011). När ett urval ska göras behöver forskaren fundera över vilket fält som ska 

studeras, hur och var man ska studera det, samt vilka man främst ska fokusera på. Först 

behövs ett urval av vilka organisationer, grupper eller miljöer som ska studeras eller 

intervjuas. Utgångspunkten för de olika valen är studiens syfte och frågeställningar 

(Fangen 2011). Vid intervjuer görs oftast  ett målinriktat urval, vilket innebär att 
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forskaren gör sitt urval utifrån personer som är relevanta för studiens frågeställningar 

(Bryman 2011). 

Vårt urval har gjorts utifrån flera betydelsefulla dimensioner. Urvalet av 

förskolor var för att de var mångkulturella. Anonymitet för de medverkande ska 

garanteras och därför valde vi för oss helt okända förskolor. Kultti (2012) har gjort sin 

studie på åtta förskolor i fem olika stadsdelar, vilket gav oss inspiration till att titta på 

flera kommuner. Resultatet av diskussionerna ledde fram till valet av fyra 

mångkulturella förskolor i tre mellanstora kommuner i södra Sverige.        

Vi har valt att göra intervjuer med åtta förskollärare, som har kunskap och 

erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn i olika åldrar. Valet av förskollärare beror på 

att förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2016) framhåller deras anvar för den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. För att få kontakt med förskollärare som arbetar på 

mångkulturella förskolor och har erfarenhet och kunskap om arbetssätt som påverkar 

flerspråkiga barns språkutveckling, kontaktades först verksamhetschefen i kommunen. 

Detta för att få kontakt med de förskolechefer, som har ansvar för mångkulturella 

förskolor i de aktuella kommunerna. Därefter kontaktades samtliga förskolechefer per 

telefon innan vi skickade ut vårt missivbrev (se bilaga 1) till dem. Vid telefonkontakten 

informerades förskolechefen om vilka vi var, studiens syfte och de etiska principerna, 

samt att vi behövde deras hjälp med urvalet av förskollärare. I brevet bad vi 

förskolechefen utse två förskollärare per förskola som kunde delta i studien.   

När vi hade fått namn på de förskollärare, som förskolechefen utsett, 

kontaktades förskollärarna via mail eller telefon för att boka tider för intervjuerna. 

Förskolechefens urval har säkert påverkat vårt resultat, eftersom de troligtvis gjort sitt 

val utifrån de förskollärare som framhåller det som är positivt och fungerar bra på 

förskolan och i verksamheten. Det vi vet om urvalet är att flertalet av förskollärarna har 

lång erfarenhet och mycket kunskap om språkutvecklande arbetssätt som påverkar 

flerspråkiga barns möjligheter att lära sig det svenska språket i förskolan. Om vi själva 

gjort urvalet hade resultatet troligtvis påverkats och kanske till och med blivit 

annorlunda, samtidigt som den erfarenhet och kunskap som vi nu fick ta del kunde gått 

oss förbi. En annan dimension är att resultatet kunde varit mer varierande med såväl 

positiva som negativa svar på frågorna om arbetssätt och verksamhet.   
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5.4 Forskningsetiska principer 
Forskningsetikens område omfattar frågor som rör relationen mellan forskning och etik, 

de etiska kraven på forskaren och forskningens inriktning och genomförande. En viktig 

del av forskningsetiken handlar om hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas. Dessa personer ska i största möjliga utsträckning skyddas från skador och 

kränkningar (Hermerén 2011). Forskning är nödvändigt och viktigt för såväl samhällets, 

som individers utveckling. Forskningskravet innebär att metoder förbättras och 

tillgänglig kunskap utvecklas och fördjupas. Syftet med de forskningsetiska principerna 

är att ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare och syftar till att ge 

forskaren ett underlag för egna reflektioner och insikter om sitt eget ansvarstagande. De 

grundläggande kraven för individskyddet konkretiseras i fyra allmänna punkter: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna informeras om studiens syfte, 

deltagarnas uppgift i studien och deras frivillighet att delta i den, samt deras möjligheter 

att avsluta sin medverkan både under och efter intervjutillfället (Vetenskapsrådet 2002). 

I vårt missivbrev (se bilaga 1) informerades förskolecheferna skriftligt om studien syfte 

och innehåll, samt att deltagandet är frivilligt. Vid telefonkontakt med förskolecheferna 

informerades de ännu en gång och det blev möjligt att förtydliga eventuella oklarheter. 

När vi tog kontakt med förskollärarna för att boka tider för intervjuer gavs även de 

samma information. Vid själva intervjutillfället gavs informationen återigen för att 

säkerställa att alla hade fått ta del av den.  

Samtyckeskravet utgår från deltagarens rätt att själv bestämma över sin 

medverkan i studien det vill säga om, hur länge och på vilka villkor som de ska delta, 

samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002). Vår studie 

byggde på frivilligheten att delta som informant och detta fick förskollärarna 

information om både vid kontakten innan och i samband med intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att inga obehöriga får tillgång till intervjumaterialet. Personer och 

verksamheter avidentifieras för att det inte ska gå att identifiera enskilda personer 

(Vetenskapsrådet 2002). I vår studie avidentifierade vi förskolorna genom att inte 

nämna kommun och förskola vid namn. Vi har enbart presenterat uppgifter om 

förskolan som vi ansåg var intressanta för studien och om egenskaperna kunde påverka 
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resultatet. Materialet från intervjuerna har förvarats i våra egna datorer, som har en 

personlig inloggning som enbart vi känner till.  

Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade materialet enbart används för 

detta forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002), vilket vi garanterar att vårt insamlade 

material kommer att göra, samt att det kommer att förstöras efter studiens 

genomförande. Syftet med studien har vi informerat om i vårt missivbrev (se bilaga 1), 

vid telefonsamtal och samtliga intervjutillfällen. 

I vår studie har vi varit noga med att kommuner, förskolechefer, förskolor och 

förskollärare fått information om studien och garanterats konfidentialitet. Förskollärarna 

har fått figurerade namn under inspelningen av intervjuerna och sedan under hela 

studiens gång. Vi valde, för oss, helt okända förskolor och förskollärare vilket 

minimerade risken för att de ska bli identifierade. Information om att deltagandet var 

frivillig och när som helst kunde avbrytas om så önskades, har getts vid två tillfällen för 

att deltagarna skulle känna till villkoren för sin medverkan. Efter examinationen 

kommer studien läggas ut på Diva och därefter kommer allt material förstöras. 

Grundläggande vid forskningsetisk bedömning gäller förhållandet mellan risk 

och vinst. Alla undersökningar börjar alltid på minus, eftersom den tar tid från de som 

medverkar och utsätter dem för en viss risk. Villkoret för att uppväga detta är att den 

metod som forskaren valt besvarar forskningsfrågan (Hermerén 2011). I vår risk och 

vinstbedömning såg vi att studien kan ge flerspråkiga barn bättre förutsättningar att lära 

sig och utveckla det svenska språket i förskolan. Genom detta skapas det bättre 

förutsättningar för flerspråkiga barn att nå kunskapskraven i skolan. 

 

5.5 Genomförande 
Vi har gjort vårt urval utifrån Bryman (2011) och Fangen (2011) som menar att 

forskaren behöver fundera över vilket fält som ska studeras, hur och var, samt vilka man 

främst ska fokusera på. Utgångspunkten för de olika valen är gjorda utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

För att det skulle bli variation i materialet valde vi fyra olika förskolor och två 

förskollärare intervjuades på varje förskola. På kommunernas hemsida via Barn- och 

utbildningskontoren sökte vi namn och mailadresser till utvecklingsledare eller 

verksamhetsansvariga för förskolor i kommunerna. Genom mail fick vi namn på 

förskolechefer som ansvarade för mångkulturella förskolor. Därefter kontaktades 

förskolecheferna via telefon för att få veta om det fanns intresse för att delta i studien. 



  
 

 

23 

Samtalet bekräftades genom att skicka ett missivbrev. Förskolecheferna återkom sedan 

via mail med kontaktuppgifter på förskollärare, som kontaktades via mail eller telefon 

där vi gav föreslag på tider för intervjuerna på deras förskolor. 

De förskollärare vi träffade hade arbetat med flerspråkiga barn under många år 

och flertalet hade även arbetat på samma förskola under lång tid. Förskolorna låg 

centralt på orten, i bostadsområde med både villor och lägenheter. De fyra förskolorna 

hade minst fyra avdelningar och flertalet var organiserade åldershomogent för att kunna 

anpassa material och miljö utifrån barnens ålder. Intervjuerna genomfördes på 

förskolorna och tog cirka 60 minuter. Alla intervjuer spelades in på våra privata mobiler 

och har sedan transkriberats. Materialet har förvarats i våra egna datorer med personlig 

inloggning, för att inga obehöriga skulle få tillgång till materialet. 

 

5.6 Intervjubearbetning  
Efter de genomförda intervjuerna bearbetades informanternas berättelser genom att 

materialet transkriberades, vilket innebär att materialet från intervjuerna har skrivits ner 

ordagrant (Kvale & Brinkmann 2009). Detta har varit tidskrävande och har gett ett 

omfattande material att bearbeta. Efter transkriberingen har materialet kodats utifrån de 

teman som finns i frågeställningarna. Frågorna har kategoriserats och genom analysen 

blev det möjligt att hitta det gemensamma i informanternas berättelser. Kodning innebär 

att hitta det gemensamma i informanternas berättelser, och kategorisera det omfattade 

sorterade materialet utifrån gemensamma teman (Kvale & Brinkmann 2009).  Resultat 

och analys presenteras utifrån de teman som finns i studiens syfte och frågeställningar. 

Dessa teman är: framställning av det praktiska arbetet, arbetssätt som påverkar 

språkutvecklingen och flerspråkiga barns kommunikativa redskap. De bildar även 

huvudrubriker med underrubriker. Resultatet och analysen har förstärkts med citat från 

intervjuerna och de återges ordagrant. I samma avsnitt analyseras dessa tematiserade 

intervjucitat med hjälp av teori och tidigare forskning. 

 

5.7 Giltighets- och tillförlitlighetsproblematiken 

Tillförlitlighet är vid kvalitativ forskning motsvarigheten till den kvantitativa 

forskningens reliabilitet. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier, vilka har sin 

motsvarighet i kvantitativ forskning. Dessa delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011).  
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Trovärdighet innebär att det finns flera tänkbara sätt att beskriva den sociala 

verkligheten som människan ingår i. Om det finns flera olika sätt att beskriva en social 

verklighet blir det forskarens uppgift att genom sin analys göra sina analytiska 

upptäckter. Trovärdigheten innebär att forskarens studie har utförts enligt de regler som 

finns och att resultaten rapporteras till de personer som är en del av den sociala 

verklighet som har studerats, för att de ska bekräfta att forskaren uppfattat deras 

verklighet korrekt (Bryman 2011). För att resultatet ska vara trovärdigt har vi genomfört 

studien enligt de etiska principerna. Då tiden för studien varit begränsad har vi inte haft 

möjlighet att låta informanterna läsa, återkomma med åsikter och bekräfta om vi tolkat 

dem korrekt.  

Överförbarhet innebär att forskningens resultat kan överföras till andra miljöer 

än det undersökta. Vid kvalitativ forskning görs ofta intensiva djupstudier och fokus 

ligger på det kontextuellt unika i den sociala miljö som studerats. Forskaren uppmanas 

att producera täta och fylliga redogörelser av detaljerna i kulturen, för att det ska bli 

möjligt för andra att bedöma hur pass resultaten är överförbara till en annan miljö 

(Bryman 2011). I vår studie har vi undersökt förskollärares berättelser kring 

språkutvecklande arbetssätt för flerspråkiga barn i förskolan. För att resultatet ska vara 

så överförbart som möjligt till andra kontexter har vi valt informanter som är 

verksamma på förskolor med en hög andel flerspråkiga barn.  

Pålitlighet innebär att forskaren fullständigt och tillgängligt redogör för alla 

faser av forskningsprocessen, problemformulering, urval, anteckningar, utskrifter från 

intervjuer med mera. Forskaren kan använda sig av granskare under arbetets gång som 

bedömer kvaliteten på de val som gjorts i arbetet (Bryman 2011). För att skapa så hög 

pålitlighet som möjligt i vårt arbete har vi redogjort för hela forskningsprocessen under 

studien och har under arbetets gång kritiskt diskuterat de olika delarna i arbetet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att 

det inte går att vara fullständigt objektiv och att han eller hon försöker säkerställa att 

agerandet skett i god tro. Detta innebär att forskaren ska kunna styrka att utförandet och 

resultatet inte har påverkats av egna värderingar eller teoretisk inriktning (Bryman 

2011). Eftersom vi är två som har utfört studien har vi kunnat diskutera och analysera 

resultatet tillsammans, vilket har gjort det möjligt för oss att få olika perspektiv samt 

gjort det enklare för oss att förhålla oss kritiskt till materialet. För att resultatet för 

studien ska bli möjligt att styrka och konfirmera har det förstärks med citat från våra 

intervjuer. 
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I vårt arbete har vi strävat efter att nå så hög tillförlitlighet som möjligt genom 

att använda oss av de fyra delkriterierna. Vi ser resultatet som betydelsefullt då vi utgår 

från de berättelser och tankar som informanterna delat med sig av. Eftersom tiden för 

studien varit begränsad har det även begränsat vårt underlag. I resultat och analys har vi 

använt oss av täta och fylliga beskrivningar, som förstärkts med citat och vi anser att vår 

analys kan gälla och vara intressant för liknade kontexter även om det inte är 

generaliserbart. 

 

 

6 RESULTAT OCH ANALYS 
I det empiriska materialet finns återkommande dimensioner, som har betydelse för 

flerspråkiga barns möjligheter att lära sig det svenska språket i förskolans verksamhet. 

Genom pedagogernas medvetenhet om hur de använder språket i olika situationer 

skapas möjligheter för flerspråkiga barn att lära sig ett nytt språk. Det empiriska 

materialet har analyserats med hjälp av tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna. I avsnittet redovisas resutatet och analysen utifrån de teman som 

finns i syftet och frågeställningarna. Även citat från intervjuerna används.  

 

6.1 Framställning av det praktiska arbetet 
I avsnittet beskrivs och analyseras förskollärares berättelser om deras praktiska arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärarna berättar om: 
1)

 lek och samspel, 

2)
 vardagens aktiviteter, 

3)
 bilder och konkret material, 

4)
 samlingar och planerade 

aktiviteter, 
5)

 rutiner och 
6)

 kartläggning. 

 

6.1.1 Lek och samspel 

Informanterna berättar att det är i lek och samspel med barn och vuxna, som 

flerspråkiga barn utvecklar språket bäst. Pedagogerna berättar att när de är med i leken 

kan de stötta genom att ge ord, begrepp och förklara det som händer och sker. Det 

skapar trygghet och tillit för barnen och gör det möjligt för dem att delta i leken och det 

sociala samspelet med de andra barnen. Det är i leken, som pedagogerna återger att 

barnen vågar uttrycka sig och använda det verbala språket. I leken beskriver 

pedagogerna att barnen använder sig av fler ord än vad de gör vid till exempel 

samlingar. Ju mer språk de flerspråkiga barnen behärskar, desto mer deltar de i leken 

tillsammans med de andra barnen. Vid intervjun berättar Gunilla att: 
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   det är ju där man ser att dom som brukar vara väldigt tysta, som inte 

riktigt vågar uttrycka sig när vi sitter på samlingar eller när man 

pratar eller försöker prata med dom som vuxna /.../ Men sen om man 

observerar dom i leken, det är oftast då man ser att dom uttrycker sig 

verbalt, dom kan mycket mer ord än vad man tror /.../ det är mer 

naturligt för dom att uttrycka sig med kompisar. 

 

Leken och det sociala samspelet återges som betydelsefullt för flerspråkiga barns 

möjligheter att tillägna sig språket. Genom deltagande i roliga och meningsfulla 

sammanhang utvecklar barnen språket tillsammans med barn och vuxna, berättar 

informanterna. I glädjefulla situationer och när man upplever något tillsammans lärs och 

utvecklas språket. Lek och socialt samspel med äldre barn beskrivs också som positivt 

för barnens språkliga utveckling och inlärning. För att locka barnen till lek och socialt 

samspel, framställs att miljön behöver organiseras så det finns möjligheter för barnen att 

leka på många ställen i olika gruppstorlekar och konstellationer. Vid intervjun beskriver 

Astrid att det är: 

 

i situationer som är roliga eller skrämmande, det etsar ju sig fast. Och 

de lär sig jättemycket i leken när de samspelar med andra. 

 

Det är i lek och samspel som flerspråkiga barn utvecklar och lär sig det svenska språket 

bäst. När pedagogerna deltar i leken kan de stötta barnen genom att ge ord och begrepp 

samt förklara det som händer och sker. Det skapar trygghet för barnen och gör det 

möjligt för dem att delta. I leken beskriver informanterna att barnen vågar använda 

språket och uttrycka sig, vilket ger pedagogerna kunskap om barnens språkliga 

kunskaper. Det är oftast då man ser att dom uttrycker sig verbalt. Enligt Ladberg 

(2003) är det i leken som barnet utvecklar sitt språk, vilket har betydelse för barnets 

tänkande, lärande och förståelse av hur saker och ting hör ihop. För att barnet ska kunna 

delta i leken kan vuxna behöva hjälpa barnet genom att ge ord och förklara det som 

händer i leken (Kultti 2012, Ladberg 2003). Ladberg (2003) menar att ju mer leken 

utvecklas, desto mer utvecklas språket. Enligt Bruce och Riddarsporre (2012) bygger 

lek på gemensam förståelse och barnets erfarenheter, som barnet utvecklar i leken. 

Skans (2011a) menar att leken ger pedagogerna stora möjligheter till kommunikation, 

som initieras av barnet. Utifrån ett relationellt perspektiv menar von Wright (2000) att 
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leken skapar möjligheter för barnet att öva sitt perspektivtagande, när barnet kan gå in 

och ut i olika roller. Genom det konstruerar barnet ett själv och meningsskapande. I ett 

sociokulturellt perspektiv menar Kroksmark (2011) att inlärning sker som en social 

process, vilket betyder att barnet blir delaktig i en gemensam kultur som kan sägas vara 

social.  

I leken och det sociala samspelet, genom deltagande i roliga och meningsfulla 

sammanhang utvecklar barnen språket tillsammans med barn och vuxna. De lär sig 

jättemycket i leken när de samspelar med andra. När de upplever något tillsammans lärs 

och utvecklas språket. Även lek och samspel med äldre barn beskrivs som positivt för 

den språkliga utvecklingen. Enligt Kultti (2012) och Ljunggren (2013) är det sociala 

samspelet grunden för all kommunikation. Ett naturligt och meningsfullt samtalsämne 

är de gemensamma erfarenheterna och barnens fantasi och kreativitet har en viktig 

funktion i det gemensamma meningsskapandet. Beroende på hur pedagogerna 

organiserar förskolans verksamhet kan den pedagogiska miljön främja språkligt lärande 

eller ej (Kultti 2012, Ljunggren 2013, Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 

2009). Leken behöver berikas genom upplevelser som kan gestaltas i den. Rika 

upplevelser ger rika lekar och ett rikt språk. Rika upplevelser innebär många besök i 

samma miljö, som ger barnen fördjupade upplevelser och nya perspektiv (Ladberg 

2003). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv försöker varje individ styra över sitt 

handlande och agerande så att information överförs enligt de intryck individen vill 

presentera sig på (Goffman 2009). Vid intersubjektivitet är perspektivtagande centralt 

för konstruktionen av ett själv och meningsskapandet (von Wright 2000). 

 

6.1.2 Vardagens aktiviteter 

Vid vardagens aktiviteter berättar informanterna att de använder språket medvetet för att 

ge ord och begrepp. En av informanterna berättar att vid matborden har de satt upp 

bilder och krokar där de hänger upp olika material, som barnen saknar orden för. Detta 

återger pedagogerna är för att medvetet träna det som barnen saknar ord och begrepp 

för, samt för att kunna prata om något annat än det vardagliga vid matsituationerna. Ofta 

kan flerspråkiga barn verben, men saknar substantiven. Det vill säga att de vet vad man 

gör med olika saker, men saknar orden för vad olika saker heter. Genom att ta vara på 

vardagens aktiviteter, berättar pedagogerna att det skapas möjligheter för barnen att 

utveckla och lära sig fler ord och begrepp i det svenska språket. När vi pratar om 

vardagens aktiviteter berättar Gunilla att: 
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  deras språkinlärning sker ju i det sociala samspelet i 

vardagssituationer och då är vi ju som pedagoger ständigt medvetna 

om språket /.../ det är mycket samtal mellan den vuxne och barnet 

under dom här rutinerna. 

 

Även i hallen vid av- och påklädning återger informanter att språket används medvetet, 

vilket görs genom att pedagogerna benämner olika kläder, skor med mera och sätter ord 

på det de gör. Hallen beskriver pedagogerna skapar möjligheter för dem att ge barnen 

instruktioner och uppdrag på olika sätt, till exempel att be barnet sätta sina stövlar på sin 

plats eller att exempelvis Ashmed visar Lisa vilken jacka de ska ta på sig när de går ut. 

Informanterna berättar att det ger pedagogerna också en uppfattning om barnets 

språkliga kunskaper. Genom att benämna och sätta ord på vad olika saker heter får 

barnen höra språket och kan på så sätt lära sig språket. Fanny berättar: 

 

  att man kanske benämner sakerna när man tar på dom. Att man säger 

stövlar, så man inte säger hämta dom. Utan att man verkligen 

benämner saker vid ord, att man är med på ett annat sätt och även vid 

maten. Alltså det är ju dom här guldstunderna egentligen. Där man 

kan få en dialog och som sagt kunna benämna saker. 

 

Vardagens aktiviteter återges som viktiga för språket, då är vi ju som pedagoger 

ständigt medvetna om språket. Informanterna beskriver matsituationerna, som tillfällen 

för att medvetet använda språket och träna på ord och begrepp, alltså det är ju dom här 

guldstunderna egentligen. Genom att medvetet använda språket skapas det möjligheter 

för flerspråkiga barn att utveckla och lära sig fler ord och begrepp i svenska språket. 

Kultti (2014) och Skans (2011a) menar att matsituationerna är viktiga att ta till vara 

eftersom de är en stor del av förskolans verksamhet. Språket som används vid 

matsituationerna består ofta av påminnelser (Kultti 2014) och den kommunikation som 

sker är ordfattig (Skans 2011a). Vid matsituationerna skapas möjligheter för naturligt 

lärande av både begrepp och språk (Kultti 2014, Ladberg 2003, Ljunggren 2013, Skans 

2011a), samt gemensamma samtal, men barnen kan hämmas av de rutiner och regler 

som styr måltiden (Kultti 2012, Kultti & Pramling 2015b, Ljunggren 2013, Skans 

2011a). Måltider ger möjlighet för vardagligt berättande där barnen ges möjlighet att 

berätta och återberätta saker de varit med om (Ladberg 2003). Utifrån ett sociokulturellt 
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perspektiv sker lärande genom deltagande och samspel mellan deltagarna, där 

kommunikation och språk är det grundläggande elementet i lärprocesserna (Dysthe 

2003).  

Även i hallen vid av- och påklädning berättar pedagogerna att de använder 

språket medvetet, genom att benämna och sätta ord på vad olika saker heter får barnen 

höra språket. Man kanske benämner sakerna när man tar på dom. Här ges även 

möjlighet för pedagogerna att ge barnet instruktioner och uppdrag, vilket pedagogerna 

berättar ger dem en uppfattning om barnets språkliga förståelse. Kultti (2014), Ladberg 

(2003) och Tuomela (2002) menar att alla vardagens aktiviteter i förskolan är situationer 

som kan leda till genuina samtal. Genom att pedagogerna använder sig av längre 

meningar och bisatser, samt benämner saker, kan språket utvecklas. Ladberg (2003) 

menar att ett språkutvecklande arbetssätt handlar om att ta vara på alla förskolans 

aktiviteter på ett genomtänkt sätt. Det är genom samtal med vuxna i förskolan, som 

barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse och sitt tänkande (Eriksen  Ødegaard 

2007). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är individens aktiva medverkan i 

inlärningsprocessen ett samspel mellan agerande och se vad handlig leder till. 

Sambandet blir ett lärande som du själv bidrar med (Imsen 2006). 

 

6.1.3 Bilder och konkret material 

Bilder och konkret material i olika situationer, beskrivs av informanterna, som ett 

viktigt stöd för flerspråkiga barn. Vid sagor berättar pedagogerna att konkret material 

används för att barnen ska se och på så sätt förstå vad sagan handlar om. Bilder återges 

att de även används för att skapa visuell förståelse när språket saknas. Utifrån konkret 

material och bilder berättar pedagogerna att de utvecklar samtal och dialog med barnen. 

I böcker används bilderna för att skapa samtal med barnen och för att ge dem ord och 

begrepp för det som finns på bilderna. Det är sällan som böckerna läses på traditionellt 

sätt, berättar pedagogerna. När det görs är det väldigt enkla böcker med få ord och ett 

eller två barn som deltar i aktiviteten. När vi vid intervjuerna pratar om bilder och 

konkret material berättar Gunilla och Cicci att: 

 

 vi sitter ofta med böcker, vi har mycket enkla böcker för dom små 

barnen och vi pratar väldigt mycket kring bilderna och vad vi ser 

(Gunilla). 
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  vi pratar och försöker få med dom i boken och inte bara läser den rakt 

av (Cicci). 

Informanterna berättar att bilder används också i verksamheten som ett stöd för barnen. 

Det är bilder som tagits i verksamheten och som visar vad barnen har varit med om och 

aktiviteter som barnen deltagit i på förskolan. Även här beskrivs det vara för att skapa 

möjligheter för samtal och dialog med både vuxna och barn. Bilderna framställs också 

vara ett sätt för barnen att minnas vad de gjort och kunna berätta för sina föräldrar vad 

de gjort på förskolan. Det ger samtidigt föräldrarna en inblick i verksamheten och vad 

barnen gör. Användningen av bilder beskrivs vid intervjuerna med Hanna och Doris så 

här: 

 

 de flerspråkiga barnen kan titta på dokumentationsbilderna och 

genom bilder och kroppsspråk och kanske förklara för mamma och 

pappa med och vi förklarar också via bilderna (Hanna). 

 

 känslan är den att jag kan med hjälp av att visa bilden (Doris). 

 

Bilder och konkret material berättar pedagogerna att de använder sig av i olika 

situationer. Vid sagor används konkret material för att barnet ska se och på så sätt förstå 

vad sagan handlar om. Bilder används också för att skapa förståelse och blir också ett 

sätt att kommunicera med barnet. Genom konkret material och bilder, återger 

informantrena, att de skapar samtal och dialog med barnet. Böcker används i huvudsak 

för att skapa samtal utifrån de bilder som finns för att utveckla ord och begrepp. Vi 

pratar väldigt mycket kring bilderna och vad vi ser. Genom att använda konkret 

material vid sagor skapas möjligheter för samtal om bokens innehåll (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Det är ett arbetssätt som förstärker sagans 

innehåll (Skans 2011a) och gör att språket kan växa (Ladberg 2003). Samtal och 

samspel som uppstår vid bokläsning har betydelse för språkutvecklingen (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009, Svensson 2012). När högläsning och sagor 

används som avkoppling eller övergångsaktivitet stöds inte barnens språkutveckling 

(Kultti 2012, Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 2009). Ur det 

sociokulturella perspektivet är balansen mellan det individuella och sociala avgörande 

för lärmiljön. Lärandet är mer än det som sker i barnets huvud och omgivningen har en 

avgörande betydelse (Dysthe 2003).  
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Bilder från verksamheten berättar pedagogerna att de använder sig av för att 

visa vad barnet varit med om och deltagit i på förskolan, genom bilder och kroppsspråk 

och kanske förklara för mamma och pappa. Bilderna ger även föräldrarna en inblick i 

förskolans verksamhet och barnets vardag. Tamburen är en plats för utbyte av 

information, som är en betydelsebärande länk mellan familjerna och förskolan 

(Skolverket 2013). Det finns en stark vilja mellan personal och föräldrar att 

kommunicera och nå samförstånd kring barnet. Därmed utvecklar de en mångsidighet 

att förstå varandra (Sernhede & Tallberg Broman 2014). Vid integrering och anpassning 

till skola i ett nytt land har läraren stor betydelse. Viktiga egenskaper hos läraren är 

personlighet, engagemang och pedagogisk erfarenhet (Skans 2011b). Enligt Ladberg 

(2003) och Skans (2011a) är bilder från verksamheten ett viktigt språkstöd för 

flerspråkiga barn och syftet är att öka barnens förståelse i olika sammanhang. Genom att 

använda bilder, fotografier och konkret material även kallad AKK (alternativ 

kompletterande kommunikation) blir den språkliga miljön tillgänglig för alla barn, 

vilket gör lärande och språklig utveckling möjlig (Tufvesson 2014). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv sker kommunikation verbalt eller på andra sätt med olika 

hjälpmedel för att på så sätt uttrycka information (Goffman 2014). 

 

6.1.4 Samlingar och planerade aktiviteter 

Vid de planerade aktiviteterna berättar informanterna att barnen delas i små grupper för 

att skapa en lugn miljö och möjlighet för barnen att prata och lyssna. Pedagogerna 

återger att det blir möjligt för dem att sätta ord på det som görs och hjälpa barnen att 

återkoppla till det som gjorts innan. Språksamlingar utgörs av sagopåsar, sångsamlingar 

och lekar med språket genom rim och ramsor, berättar informanterna. Sagopåsarna 

innehåller konkret material, som förstärker språket i sagorna. Sång och musik återges 

som bra för språkmelodi och rytm. Även vid sångsamlingar förstärks språket med hjälp 

av bilder eller konkret material. Upprepning av samma sak, ofta och många gånger 

beskrivs skapa möjligheter för språket att utvecklas. Vid intervjuerna med Berit och 

Emelie återges att: 

 

 det viktigaste tycker jag är att samtala och lyssna på barnen. Visa 

verkligen att det du försöker säga till mig vill jag förstå (Berit). 

 

 Barns hela dag. Det är ju inte bara den tiden på dagen, utan det är ju 

hela dagen (Emelie). 
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Vid planerade aktiviteter framställs delning av barngruppen i små grupper som 

betydelsefullt, för att barnen lättare ska komma till tals och skapa ett lugnt klimat. Det 

blir möjligt för pedagogerna att samtala och lyssna på barnen. Språksamlingar utgörs 

ofta av sagopåsar eller sångsamlingar och pedagogerna beskriver att de vid samlingar 

använder sig av bilder eller konkret material som förstärker språket. Upprepning av 

språksamlingar återges skapa möjligheter för språket att utvecklas. För att 

språksamlingar inte ska bli punktinsatser behöver pedagogerna arbeta med 

språkutveckling hela dagen, menar Tuomela (2002). Det är ju inte bara den tiden på 

dagen, utan det är ju hela dagen. Syftet med samlingen behöver pedagoger ha klart för 

sig, eftersom den sällan är en bra språksituation för flerspråkiga barn (Ladberg 2003). 

Barnens initiativ till samtal behöver pedagoger bli bättre på att ta tillvara och inte låta 

den planerade aktiviteten gå före (Skans 2011a). Språklekar som stimulerar 

språkutveckling är till exempel Lotto och Memory (Ladberg 2003). Sångsamlingar ger 

flerspråkiga barn möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar och genom 

stöttning av pedagogerna blir sångsamlingar ett sätt för barnen att lära och utveckla 

svenska språket (Kultti 2013). Små grupper är avgörande för att skapa en lugn och 

lärande miljö, där de flerspråkiga barnen kommer till tals och blir sedda (Sheridan, 

Williams & Pramling Samuelsson 2014). Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande 

även i andra miljöer och är ett resultat av mänsklig verksamhet, vilket innebär det 

individen tar med sig från sociala situationer och sedan använder sig av. Medan den 

kunskapsbild som skapats av skola och undervisning är att undervisning föregår lärande 

(Säljö 2014).  

 

6.1.5 Rutiner 

Rutiner återger informanterna som viktiga för flerspråkiga barn, eftersom barnen snabbt 

lär sig dem. Rutiner beskrivs skapa trygghet och förståelse för vad som ska ske i 

verksamheten och de beskrivs också som viktiga för språket. När pedagogerna frångår 

rutinerna framställs barnen bli osäkra, eftersom de inte förstår språket. Pedagogerna 

berättar att de lär sig ord och kort fraser på barnets språk för att underlätt för barnet att 

förstå och för att kunna förklara för barnet vad som ska ske. Det är små ord och korta 

fraser som skapar trygghet för barnet. Gunilla berättar att: 

 

 vi får ofta lära oss ord och fraser på dom andra språken. Det som ger 

dom trygghet är ju att mamma kommer snart och förklara vad som 

händer, vad som ska ske, för det är ju oftast då dom blir oroliga när 
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man bryter nånting eller när man ska gå ut och dom inte förstår vad 

dom ska ta vägen och det handlar om och kunna säga ord eller fraser 

som att vi ska gå ut, äta eller toalett. 

 

Rutiner återges som viktiga för flerspråkiga barn i förskolan, eftersom de skapar 

trygghet och förståelse för vad som ska ske i verksamheten. De beskrivs också som 

viktiga för språket. När pedagogerna frångår rutinerna skapas en osäkerhet hos barnet 

eftersom det inte förstår språket. Det är ju oftast då dom blir oroliga när man bryter 

nånting. Enligt Björk-Willén (2008) är rutinerna viktiga för flerspråkiga barns 

deltagande i sociala aktiviteter som förekommer i förskolan och främjar 

språkutveckling. Rutinerna skapar förutsägbarhet och underlättar för barnens deltagande 

i aktiviteterna. När pedagogerna frångår rutinerna uppstår problem för barnet eftersom 

förutsägbarheten försvinner och barnet förstår inte vad som förväntas av det. Samtidigt 

utmanas de flerspråkiga barnens språk och förståelse, vilket skapar möjligheter för 

lärande och utveckling av språket. För att språket ska utvecklas behöver verksamheten 

erbjuda barnen många tillfällen att kommunicera med barn och vuxna (Kultti 2012, 

Ljunggren 2013, Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Där barnen får 

möjlighet att använda språket i naturliga sammanhang (Kultti 2012, Ladberg 2003). 

Utifrån en relationell blick handlar det om att ge barnet förutsättningar och möjligheter 

att lyckas genom att lyssna till barnet, eftersom läraren själv blir delaktig (von Wright 

2000). Ur det sociokulturella perspektivet förnyas våra kunskaper hela tiden och är en 

viktig del för utveckling (Säljö 2014). 

 
6.1.6 Kartläggning 

Förskolorna har tidigare haft speciellt språkmaterial för att kartlägga språket, men 

använder inget speciellt material för närvarande, berättar informanterna. Observationer 

av språket återges att det görs inför utvecklingssamtal med de ansvarsbarn, som 

pedagogerna har på förskolan. Informanterna har lång erfarenhet av att arbeta med 

flerspråkiga barn och återger det som förklaring till att de inte har något behov av att 

dokumentera, utan pedagogerna förlitar sig på sin erfarenhet av barns språkutveckling. 

Vid enstaka tillfällen när informanterna känner oro angående ett enskilt barns 

språkutveckling berättar de att det görs kartläggning och ett resursteam med 

specialpedagoger kontaktas. När vi pratar om material för att kartlägga barns 

språkutveckling, berättar Astrid och Fanny att: 
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 nej, det gör vi inte, vi dokumenterar inte så mycket individuellt mer än 

inför utvecklingssamtal (Astrid). 

 

 äh, alltså vi har inget som det står här inget särskilt material så som 

vi använder. Inte just nu i alla fall. När vi har haft nåt behov har vi 

haft, då har våran specialpedagog här kommit (Fanny). 

 

De dokumentationer som görs berättar informanterna att de gör på hela barngruppen och 

inte individuellt. Verksamheten dokumenteras enligt Förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 

2016) inom alla områden och i dokumentationen är språket en del av verksamheten. 

Någon beskriver att dokumentationen följer kommunens kvalitetsredovisning, där olika 

mål utvärderas under året. Astrid berättar att: 

 

 det är ju så förskolan fungerar att vi planerar ett spår men i det smala 

spåret kommer de andra målen in. 

 

När informanterna berättar om kartläggning av språket i förskolan nämns inte barnens 

kulturella identitet speciellt. Vi dokumenterar inte så mycket individuellt. 

Kartläggningar och observationer på det enskilda barnet, beskriver informanterna sker i 

samband med utvecklingssamtal cirka en till två gånger om året. Espenakk (2013) 

menar att det finns svårigheter för pedagogen att bedöma språket då barnen väljer att 

varje gång till exempel vara hund i leken. Det krävs en mer heltäckande bild av barnets 

språk som inkluderar barnens alla språk. Informanterna berättar att anledningen till att 

observationer inte sker löpande är tidsbrist. Lång erfarenhet inom yrket beskriver 

pedagogerna ger en känsla för om språket utvecklas som det ska. När vi har haft nåt 

behov har vi haft, då har våran specialpedagog här kommit. Enligt Espenakk (2013) 

görs ett bra underlag genom observationer vilket krävs för att göra  förbättringar av 

språkmiljön. Språkkompetensen är den viktigaste delen av kompetenser att få med sig 

vidare i skolan. Genom att dokumentera verksamheten synliggörs den pedagogiska 

verksamheten och det pedagogiska arbetet, vilket i sin tur stödjer barnets lärprocesser 

(Sandvik & Spurkland, 2015). Vid ett sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten för 

lärande och utveckling utgörs av den sociala samverkan mellan den som lär och den 

som undervisar (Dysthe 2003). 
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Den dokumentation som beskrivs av informanterna, visar hela barngruppens 

arbete och den pedagogiska verksamheten samt används till det löpande kvalitetsarbetet 

i kommunen, för det är ju så förskolan fungerar. Pedagogernas reflektioner utifrån 

dokumentationen bidrar till att förändra miljön så den blir så stimulerande som möjligt 

(Sandvik & Spurkland 2015). Vid en punktuell blick tillhör de personliga egenskaperna 

individen och blir på så sätt möjliga att bestämma och definiera (von Wright 2000). Den 

intresserar sig i första hand av de förmågor och egenskaper som finns hos individen och 

i andra hand hur de visar sig i handling (von Wright 2002). Utifrån barnets individuella 

förutsättningar beräknar läraren vilka insatser som behövs för att barnet ska lyckas (von 

Wright 2000). Kritik mot materialen är att de identifierar barnets förmåga utan att ta 

hänsyn till den kulturella identiteten, samt att de är utvecklade och standardiserade 

utifrån enspråkiga barn i värdlandet (Skans 2011b).  

 

6.2 Framställning av arbetssätt som påverkar språkutveckling 
I avsnittet beskrivs och analyseras de arbetssätt som förskollärarna återger påverkar 

flerspråkiga barns möjligheter att lära sig svenska språket i  förskolan. Förskollärarna 

berättar om: 
1) trygghet och tillit, 

2) mindre grupper, 
3) stöttning, 

4) inspirerande miljöer, 

5) modersmålsstöd och 
6) närvarande vuxna. 

 

6.2.1 Trygghet och tillit 

För att flerspråkiga barn ska kunna lära sig det svenska språket i förskolan återges 

trygghet och tillit som viktigt. Informanterna berättar att trygghet och tillit är grunden 

för lärandet, utan den lär du dig inget. Pedagogerna återger att det tar olika lång tid för 

barnen att känna sig trygga och våga delta i de aktiviteter som förekommer i 

verksamheten. Relationen mellan barnet och pedagogerna framställs också som viktig 

för barnets lärande och utveckling av svenska språket. Vid intervjuerna med Emelie och 

Doris, återges att: 

 

 man måste ha en grundtrygghet givetvis för att det ska fungera annars 

lär man sig ju ingenting (Emelie). 

 

 vi haft andra barn som också har varit tysta och inte velat prata 

någonstans har vi satsat på en nära relation och då har de vuxit in i 

och då börjar de säga och då kan man hjälpa till (Doris). 
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För flerspråkiga barns språkinlärning återger informanterna trygghet och tillit, som 

betydelsefullt och att man måste ha en grundtrygghet. De beskriver det som grunden för 

lärande och utveckling av språket och det tar olika lång tid för de flerspråkiga barnen att 

känna trygghet i förskolans verksamhet. Även relationen mellan barnet och 

pedagogerna återges som viktig för att språkinlärning ska bli möjligt. När barnen inte 

velat prata berättar pedagogerna att de satsat på en nära relation. För att göra det 

möjligt för flerspråkiga barn att lära, lyssna, respektera andra och våga uttrycka sig i 

förskolan behöver barnen utveckla sin självkänsla (Williams, Sheridan & Sandberg 

2014). Skans (2011b) tar upp lärarens betydelse för flerspråkiga barn och menar att 

personlighet, engagemang och pedagogisk erfarenhet är viktigt. Cederberg (2006), 

Kultti (2012) och Ladberg (2003) menar att flerspråkiga barn lär sig språket i nära 

relationer med betydelsefulla vuxna och att språklig kommunikation handlar om att göra 

sig förstådd och förstå. Ur ett relationellt perspektiv blir människan till i mötet, det vill 

säga vem jag blir beror på sammanhanget. Människans medvetenhet blir till i en social 

situation, vilket gör att människan ständigt förändras (von Wright 2000). Vi kan inte 

veta vem någon är utan att mötas, vilket innebär att det unika inte finns i en annan 

människa utan framträder i mötet mellan människor (von Wright 2002). 

 
6.2.2 Mindre grupper 

Mindre grupper återges som betydelsefullt för flerspråkiga barns möjligheter att komma 

till tals och för att pedagogerna ska kunna ta till vara de initiativ som barnen tar till 

samtal. Pedagogerna berättar att de delar barngruppen på ett medvetet sätt för att främja 

barnens möjligheter att komma till tals. Barn som pratar mycket och ofta sätts 

tillsammans för att utmana varandra i språket. Medan de tystare barnen får vara 

tillsammans för att våga och få möjlighet att uttrycka sig verbalt. Barngruppen delas i 

mindre grupper utifrån det barnen behöver utmanas i för att deras språk ska kunna 

utvecklas i det sociala samspelet med både barn och vuxna. När vi pratar om 

barngruppen berättar Astrid att: 

 

 det gynnar barnen att dela dem i små grupper för där får vi möjlighet 

att se till att barnen kommer till tals lättare. 

 

Små grupper beskrivs av informanterna som viktiga för de flerspråkiga barnens 

möjligheter att komma till tals. Det gynnar barnen att dela dem i små grupper. 

Pedagogerna berättar att barngruppen delas på ett medvetet sätt i olika konstellationer 
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för att barnet ska ges möjligheter att utveckla språket och våga uttrycka sig. Kultti 

(2012), Ladberg (2003) och Skans (2011a, 2011b) tar alla upp att arbete i små grupper 

har betydelse för flerspråkiga barns möjligheter att utveckla språket. Det skapar 

möjligheter för pedagogerna att lägga språket och samtalet på en nivå som passar 

barnen. Genom att tala, lär man sig tala (Kultti 2012, Ladberg 2003). Det skapar också 

möjligheter för barnen att utveckla nya begrepp genom att "haka i" det som de redan 

känner till, vilket blir möjligt när innehållet är bekant och de kan relatera till något de 

redan känner till. Det finns ett starkt samband mellan en förskolas kvalitet och 

pedagogernas kommunikation med barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009). En förskola med god kvalitet ger goda förutsättningar för 

språkinlärning (Sernhede & Tallberg Broman 2014) Genom att arbeta i små grupper, 

lyssna på barnet och ha en öppen dialog med barnet kan pedagogerna stödja flerspråkiga 

barns språkinlärning (Skans 2011b). I det relationella perspektivet ses handlingar som 

kommunikativa, vilket kräver ett kreativt tal- och handlingsutrymme (von Wright 2000) 

och ur ett sociokulturellt perspektiv fogar sociala relationer samman olika grupper med 

varandra (Goffman 2009). 

 
6.2.3 Stöttning 

Stöttning återger pedagogerna som ett betydelsefullt arbetssätt för flerspråkiga barns 

möjligheter att delta i leken. Det ger barnen trygghet och pedagogerna kan tillföra 

språket i leken, vilket görs när pedagogerna sätter ord på saker och det som sker i leken. 

Pedagogerna berättar att de genom att vara med och delta i barnens lek också får en 

uppfattning om barnets språkliga kunskaper. Fanny berättar att: 

 

 Vi är med i verksamheten som vuxna, att man är närvarande och att 

man pratar och beskriver med ord och försöker säga fler ord så att 

man inte bara säger; stol. Utan till sist säger; den röda stolen, så att 

man får fler ord. Vi tycker ju att det är i leken tillsammans med dom 

andra, som språket utvecklas mest. 

 

Pedagoger som stöttar i leken återges som betydelsefullt för de flerspråkiga barnens 

möjligheter att delta och utveckla språket. Vi är med i verksamheten som vuxna, att man 

är närvarande och pratar och beskriver med ord. För att stödja språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn behöver pedagogerna, enligt Skans (2011b), stödja i samspelet mellan 

vuxna och barn. Pedagogerna behöver också prata mycket med barnet och barnet 
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behöver också få möjlighet att prata själv (Skans 2011b). Ordförrådet och barnets 

språkliga kunskaper påverkar barnets möjligheter att delta i sociala aktiviteter. Brister i 

språket kan leda till att barnet drar sig undan och observerar andra barns aktiviteter utan 

försök till delaktighet (Holmes, Romeo, Ciraola & Grushko 2014). För att barnet ska 

kunna delta i leken kan vuxna behöva hjälpa barnet genom att ge ord och förklara det 

som händer i leken (Kultti 2012, Ladberg 2003). Genom samtal med vuxna utvecklar 

barn sin förståelse och sitt tänkande. När pedagogerna tar vara på barnens initiativ till 

samtal deltar de i konstruktionen av barnens berättelser och får på så vis insyn i barnens 

sätt att förstå och tolka världen (Eriksen Ødegaard 2007). Det finns ett starkt samband 

mellan en förskolas kvalitet och pedagogernas kommunikation med barnen (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Vid ett relationellt perspektiv är källan för 

meningsskapande det sociala som sker mellan människor (von Wright 2000). För att 

förstå oss på varandra och oss själva blir relationen själva utgångspunkten (von Wright 

2002).  

 
6.2.4 Inspirerande miljöer 

För att leken ska kunna utvecklas återges inspirerande miljöer som betydelsefulla. 

Genom inspirerande miljöer lockas och inspireras barnen till att delta i leken med de 

andra barnen. Miljön behöver förändras utifrån barnens intressen och behov, vilket gör 

att pedagogerna behöver vara här- och närvarande vid barnens lek för att veta vad 

barnen är intresserade av just nu. Informanterna berättar att utifrån barnens intressen 

utformas förskolans miljö med olika miljöer, där barnen kan lära sig tillsammans med 

både barn och vuxna, genom att få leka, utforska och prova sig fram. När vi under 

intervjuerna pratar om förskolans miljö återger Hanna och Emelie att: 

 

 vår miljö och det materialet och den miljön som finns på förskolan ska 

berika så att jag blir nyfiken och kreativ (Hanna). 

 

 där måste ju vi vara vaksamma och se vad är det som dom är 

intresserade av, för att om det är en stimulerande miljö så stimulerar 

det också språket (Emelie). 

 

Inspirerande miljöer återges som betydelsefulla för att locka barnen till lek och för 

lekens möjligheter att utvecklas och på så sätt ge flerspråkiga barn möjlighet att lära sig 

och utveckla språket i leken. Om det är en stimulerande miljö så stimulerar det också 
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språket. I det sociokulturella perspektivet förklarar och definierar Goffman (2009) varje 

social situation utifrån det dramaturgiska perspektivet, där vi spelar teater och där 

scenen är i hemmet, på jobbet eller i förskolan. Individen presenterar sig själv genom att 

styra sitt handlande och ge det intryck och den information som ligger i individens 

intresse. Genom att skapa en mängd olika situationer för barnen kan de lära av varandra 

och i leken skapas ömsesidighet och gemenskap av händelser och erfarenheter 

(Williams 2001). Enligt Ladberg (2003) är det i leken som flerspråkiga barn utvecklar 

språket och för att kunna delta i leken, menar både Kultti (2012) och Ladberg (2003) att 

vuxna behöver delta för att ge ord och förklara det som händer i leken. Ju mer leken 

utvecklas desto mer utvecklas språket (Ladberg 2003). För att leken ska kunna 

utvecklas behöver den berikas genom upplevelser som kan gestaltas i leken (Ladberg 

2003). Förskolan behöver därför erbjuda barnen utflykter och gemensamma upplevelser 

med barn och vuxna så att språket kan utvecklas (Ladberg 2003, Kultti 2012, Skans 

2011a). Rika upplevelser ger rika lekar och ett rikt språk (Ladberg 2003). Det material 

som används i leken är en viktig resurs för flerspråkiga barns skapande av lek, 

deltagande och rollerna i leken (Kultti & Pramling 2015a). Ur ett relationellt perspektiv 

förvärvas inte egenskaper inte en gång för alla, utan hålls ständigt levande och 

återerövras genom socialt samspel och kommunikation (von Wright 2000). 

 

6.2.5 Modersmålsstöd 

Modersmålsstöd finns för flerspråkiga barn i en av de tre kommunerna och i en av 

kommunerna finns det tillgång till flerspråkiga pedagoger i förskolans verksamhet. 

Föräldrarna framställs som viktiga för att ge de flerspråkiga barnen modersmålet, vilket 

återges som viktigt för att barnen ska kunna lära sig det svenska språket. Förskollärarna 

berättar att de ofta får förklara för föräldrarna hur viktigt det är att de pratar 

modersmålet med sina barn, eftersom det endast är föräldrarna som kan ge barnen 

modersmålet. När vi pratar om modersmålsstöd berättar Gunilla att: 

 

 det är ju bara dom som kan erbjuda dom hemspråket ju så svenska får 

dom ju här men vi kan inte ge dom ett hemspråk, så det betonar vi 

nästan på allra första samtalet. 

 

På den förskola där det finns modersmålspedagoger berättar informanterna att det är 

sällan som modersmålspedagogen deltar i förskolans verksamhet, utan de jobbar oftast 

enskilt med barnet eller med ett fåtal barn. Pedagogerna på förskolan berättar att de har 
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en önskan om att modersmålspedagogen är med och deltar i verksamheten, för att kunna 

ge barnen ord och begrepp och förklara för barnet även på modersmålet. Detta återger 

pedagogerna är för att barnen ska få ord och begrepp i båda språken. Pedagogerna 

återger att de berättar för modersmålspedagogen om vad de jobbar med just nu i 

verksamheten, vilket ibland leder till att modersmålspedagogen tar med sig något 

material för att ge barnet ord och begrepp även på modersmålet. Fanny berättar att: 

 

 vi vill ju att dom ska vara delaktiga i verksamheten här och försöker 

framföra det, men det är ofta dom går iväg och sätter sig enskilt med 

en grupp barn. 

 

Modersmålsstöd finns i en av de tre kommunerna och i en kommun finns det tillgång till 

flerspråkig personal på förskolan. Detta gör att föräldrarna framställs som viktiga för de 

flerspråkiga barnens möjligheter att lära sig och utveckla modersmålet. Pedagogerna 

berättar att de ofta uppmuntrar föräldrarna att prata modersmålet med sina barn, 

eftersom det är ju bara dom som kan erbjuda dom hemspråket. De 

modersmålspedagoger som finns deltar sällan i verksamheten utan jobbar oftast enskilt 

med ett eller ett fåtal barn. Det finns en önskan hos informanterna att 

modersmålspedagogen är med i verksamheten för att barnet ska få ord och begrepp från 

förskolans verksamhet även på modersmålet. Vi vill ju att dom ska vara delaktiga i 

verksamheten. Både Ladberg (2003) och Salameh (2005) menar att flerspråkiga barn 

behöver stöd för att utveckla sina språk och barn i förskolan får inte tillräckligt med 

stimulans att utveckla sitt modersmål. Skans (2011b) tar upp betydelsen av lärarens 

språkkompetenser. För att barnen ska kunna använda modersmålet dagligen i 

verksamheten behöver läraren kunna flera språk för att komplettera svenska språket. 

Lorentz (2013) menar att läraren också behöver en interkulturell kompetens. Enligt 

Olausson (2012) blir ofta modersmålsstödet en aktivitet som konkurrerar med andra 

aktiviteter i förskolan, vilket vårt resultat visar på. Både Ladberg (2003) och Gröning 

(2006) menar att modersmålsundervisningen blir en verksamhet som saknar anknytning 

i förskolan och att det visat sig ge negativa effekter för flerspråkiga barns lärande. 

Barnets föräldrar kan behöva uppmuntras att använda och prata modersmålet med 

barnet för att det ska ges möjlighet att lära och utveckla modersmålet (Axelsson, 

Rosander & Sellgren 2005, Ladberg 2003). Ladberg (2003) framhåller modersmålet 

eftersom olika språk stödjer varandra och för att modersmålet också är ett känslospråk. 
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är inlärning och utveckling hos människan ett 

socialt lärande, införlivande av sociala tecken samt internalisering av kultur och sociala 

situationer (Kroksmark 2011). 

 
6.2.6 Närvarande vuxna 

För att pedagogerna ska kunna stötta barnen i förskolans verksamhet, återger 

informanterna att pedagogerna behöver sprida ut sig så att det finns vuxna närvarande. 

Inne på förskolan är det ofta inga problem, medan det är svårare ute på gården. En av 

orsakerna som återges är att barnen är mer aktiva ute och då blir pedagogerna inte lika 

delaktiga i barnens lek. För att de flerspråkiga barnen ska få de ord och begrepp som 

förekommer ute, framställs det som lika viktigt att pedagogerna sprider ut sig även ute 

på gården för att stötta barnens språkliga utveckling. En av förskollärarna berättar att de 

inte sprider ut sig lika mycket när barnen är ute och leker på gården. Förklaringen som 

återges är att barnen ses som mer aktiva och därför väljer pedagogerna ett annat 

förhållningssätt, för att ge barnen utrymme att leka själva utan att pedagogen deltar eller 

stöttar i barnens lek. Vid intervjuerna med Hanna och Berit, återges att: 

 

 ni är fantastiska på att dela upp er inne, men gör likadant ute 

(Hanna). 

 

 man är kanske inte lika aktiv ute, det är man inte, barnen är ju mer 

aktiva själva (Berit). 

 

För att kunna stötta de flerspråkiga barnen i förskolans verksamhet beskrivs att 

pedagogerna behöver sprida ut sig. Det är oftast inga problem för pedagogerna inne på 

förskolan, men utomhus blir de mer passiva eftersom barnen blir mer aktiva. Ni är 

fantastiska på att dela upp er inne, men gör likadant ute. För att flerspråkiga barn ska få 

ord och begrepp, som förekommer utomhus behöver pedagogerna sprida ut sig även 

här. Pedagogerna väljer ofta en passiv roll vid barns lek (Kultti & Pramling 2015a, 

Skans 2011a). Enligt Skans (2011a) erbjuder leken pedagogerna möjligheter att ta vara 

på barnens initiativ till kommunikation, men det görs sällan. För att förskolans 

verksamhet ska gynna flerspråkiga barns språkinlärning behöver verksamheten erbjuda 

många tillfällen till kommunikation med både barn och vuxna (Kultti 2012, Ljunggren 

2013, Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). Barnets ordförråd påverkar 

kunskapsutveckling (Bruce & Riddarsporre 2012, Svensson 2012), eftersom språket är 
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redskapet för vårt tänkande, lärande och för vår förståelse (Ladberg 2003). Genom att 

tala lär man sig tala och barnet behöver få möjligheter till användning av språket i 

naturliga sammanhang (Kultti 2012, Ladberg 2003). När pedagogerna delar upp sig blir 

det lättare att utveckla samtal med barnen (Kultti 2012, Ladberg 2003, Skans 2011a). 

Flerspråkiga barn behöver få möjlighet att berätta och återberätta saker som de varit 

med om, genom genuina samtal som bygger på äkta frågor blir språkutveckling möjlig 

(Ladberg 2003). Ur ett relationellt perspektiv är språket inte enbart ett medel för 

kommunikation, utan är också ett verktyg för utforskande av världen och vårt tänkande 

(von Wright 2000). 

 

6.3 Framställning av flerspråkiga barns kommunikativa redskap 

I avsnittet beskrivs och analyseras de kommunikativa redskap som förskollärare 

framställer att flerspråkiga barn använder sig av när de lär sig ett nytt språk. 

Förskollärarna berättar om: 
1)

 kroppsspråk, 
2)

 material, 
3)

 tysta barn och 
4)

 

språkförståelse. 

 
6.3.1 Kroppsspråk 

Informanterna berättar att flerspråkiga barn använder sig av flera olika kommunikativa 

redskap vid sin språkinlärning. Pedagogerna framställer att de behöver vara lyhörda för 

att kunna uppfatta de små tecken som barnen använder sig av vid kommunikation. Även 

om barnen inte använder sig av det verbala språket försöker de alltid kommunicera på 

något sätt med hjälp av olika medel. Kroppsspråk beskrivs som ett vanligt 

förekommande redskap för kommunikation. Med hjälp av gester, mimik och 

ögonkontakt försöker barnen kommunicera utan det verbala språket. Även genom att 

peka på saker i sin omgivning försöker de samspela med pedagogerna, som berättar att 

de då sätter ord på det som barnen pekar på. En del barn visar rent praktiskt vad de vill 

genom att ta ett barn eller en vuxen i handen och få dem följa med. När vi pratar om 

olika kommunikativa redskap berättar Hanna att: 

 

 det är ju med kroppsspråk, mimik, hämta, ta sin kompis, visar rent 

praktiskt. 

 

Flerspråkiga barn använder sig av flera olika kommunikativa redskap vid sin 

språkinlärning. Kroppsspråk är det som återges av informanterna och de beskriver det 

som en viktig del för barnens möjligheter att göra sig förstådda vid sin språkutveckling, 
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det är ju med kroppsspråk. Även pedagogerna använder sig av kroppsspråket i 

kommunikationen med barnen. Kroppsspråket är ett sätt för dem att få möjlighet till 

deltagande, eftersom deras språkliga kunskaper begränsar dem vid kommunikation och 

deltagande. Skaremyr (2014) tar upp att barn använder sig av och kombinerar olika 

redskap vid sin språkinlärning. De kommunikativa redskap som Skaremyr (2014) tar 

upp är kroppsspråk, verbalt språk, material och strukturer i omgivningen. Genom 

kombination av olika kommunikativa redskap hittar barnen vägar för att bli delaktiga i 

lek och samspel med både barn och vuxna (Björk-Willén 2006, Kultti 2015, Skaremyr 

2014). Vid ett relationellt perspektiv är ömsesidigt meningsskapande för deltagande i ett 

sammanhang såväl socialt som emotionellt, vilket är en förutsättning för att social 

interaktion ska bli möjligt (von Wright 2000). 

 

6.3.2 Material 

I leken beskriver informanterna att flerspråkiga barn använder sig av det material som 

finns i miljön och som har betydelse för att kommunicera i leken med de andra barnen 

som deltar. Genom att använda sig av materialet kan barnen göra sig förstådda och 

förstå de andra barnen. Leken framställs ha ett eget språk, som barnen ofta förstår med 

hjälp av det material de använder. Med hjälp av papper och penna kan barn och vuxna 

kommunicera med varandra genom att rita det man vill förmedla. För en del barn 

återges bilder också vara ett sätt att visa vad man vill och kommunicera genom. Vid 

intervjuerna berättar Fanny och Emelie att: 

 

 leken har väl sitt eget språk (Fanny). 

 

 det är mycket med bilden. Bekräfta ordet via en bild /.../ barn kan 

förmedla sig genom bilder (Emelie). 

 

Det material som finns i förskolans verksamhet är något som flerspråkiga barn använder 

sig av framför allt i leken. Även bilden framställs som viktig vid kommunikation, barn 

kan förmedla sig genom bilder. Materialet använder barnen sig av för att bli delaktiga i 

leken och det gör det möjligt för dem att göra sig förstådda och förstå. Genom 

deltagande och att få vara med lär sig flerspråkiga barn det nya språket i förskolan 

(Björk-Willén 2006, Kultti 2015, Skaremyr 2014). Det material som finns på förskolan 

blir ett redskap, som gör det möjligt för barnen att kommunicera och göra sig förstådda 

(Björk-Willén 2006, Skaremyr 2014). Materialet är också en förutsättning för skapandet 
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av leken och aktiviteterna i leken upprätthålls och initieras med hjälp av imitation och 

upprepning av de egna och andras både språkliga och fysiska handlingar (Kultti & 

Pramling 2015a). Ur ett sociokulturellt perspektiv delas erfarenheter genom 

kommunikation och genom att dela sina erfarenheter med andra skapas gemensam 

egendom (Dysthe 2003). 

 
6.3.3 Tysta barn 

En del barn är väldigt tysta vid sin språkinlärning, berättar informanterna. De tittar och 

lyssnar på det som händer och sker i deras omgivning och beskrivs som observatörer. 

En del barn tar till sig enstaka ord eller meningar ganska snabbt, som de börjar använda 

för att kommunicera med både barn och vuxna i förskolan. Gunilla berättar att: 

 

 vissa vill lyssna in och lyssna in och lyssna in innan dom kanske 

använder språket, men vissa hör man det kommer liksom enstaka ord 

ganska snabbt. 

 

Informanterna berättar att en del barn är tysta vid sin språkinlärning och observerar det 

som händer och sker i deras omgivning. En del barn vill lyssna in innan dom kanske 

använder språket. Medan andra snabbt tar till sig ord och meningar som de använder sig 

av i kommunikationen med både barn och vuxna. Ladberg (2003) tar upp att en tids 

tystnad är vanligt när barn möter ett nytt språk och att det inte finns anledning till oro så 

länge barnet kommunicerar på andra sätt. Medan andra barn lär sig språket genom att 

upprepa och härma det som sägs i deras omgivning. Björk-Willén (2006), Kultti (2015) 

och Skaremyr (2014) tar upp att det viktigaste för flerspråkiga barns språkinlärning är 

deltagandet när de lär sig ett nytt språk, men det begränsas av deras språkliga 

kunskaper. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker människans lärande och utveckling 

genom kommunikativa processer. Genom att härma, samverka, lyssna och samtala med 

andra får barnet ta del av kunskap och erfarenheter (Dysthe 2003).  

 
6.3.4 Språkförståelse 

Informanterna berättar att en del flerspråkiga barn kan bli frustrerande av att inte kunna 

göra sig förstådda eller när de inte förstår det som sägs i deras omgivning. Barnen 

beskrivs visa sin frustration genom att inte vilja delta i lek och samspel med barn och 

vuxna på förskolan. En del barn drar sig undan, medan andra kan bli aggressiva och bita 

eller slåss när det blir missförstånd. Även här framställs rutinerna som betydelsefulla för 

att förstå vad som ska hända och ske när jag inte förstår språket. Gunilla berättar att: 
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 det är väldigt frustrerande för vissa barn och inte kunna uttrycka sig 

språkligt /.../ då kan dom visa det genom att bli aggressiva, bitas eller 

inte vilja va med i aktiviteter och dra sig undan /.../ sen när dom 

verkligen kommer igång och bara, det räcker med tre ord; nej, ja eller 

äta, så ändras hela deras attityd /.../ man har ju inte tänkt på att 

språket har varit anledningen. 

 

För en del barn är det väldigt frustrerande när de inte kan uttrycka sig och göra sig 

förstådda, samt inte förstå det som sägs i den miljö de befinner sig. Detta kan visa sig 

genom att barnet drar sig undan, blir aggressivt, bits eller slåss. Då kan dom visa det 

genom att bli aggressiva, bitas eller inte vilja va med i aktiviteter och dra sig undan. 

Här framställs rutinerna om en viktig del för att förstå vad som ska hända och ske när 

barnet saknar språket. Ladberg (2003) menar, när barnets språkliga kunskaper brister, 

händer det att barnet använder kroppen och kan slåss eller bitas. De vuxna har betydelse 

för barnets möjligheter att delta i leken, eftersom de kan hjälpa barnet genom ord och 

förklara det som händer i leken (Kultti 2012, Ladberg 2003). Utifrån ett relationellt 

perspektiv ses handlingar som kommunikativa och för att förstå andra och oss själva blir 

relationen utgångspunkten. När läraren blir delaktig ges barnet förutsättningar och 

möjligheter att lyckas. När människor betraktas i relation till varandra, ses handlingar 

som framträder inte som enskilda egenskaper utan relationen sätts i centrum (von 

Wright 2000). 

 

 

7 DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att analysera förskollärares berättelser om deras praktiska 

arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, samt de dimensioner som återges 

påverka barnens möjligheter att lära sig svenska språket i förskolan. Dessutom 

analyseras de kommunikativa redskap, som framställs att flerspråkiga barn använder sig 

av när de lär sig ett nytt språk. För att samla in det empiriska materialet har kvalitativ 

intervju använts. De semistrukturerade intervjuerna gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor, utveckla samtalet och på så sätt få variation i det empiriska materialet 

(Basic 2015). Den tidigare forskningen och teorierna har använts för att analysera 

studiens empiriska material (Kvale & Brinkmann 2009). Avslutningen är strukturerat i 

följande avsnitt: Framställning av det praktiska arbetet, arbetssätt som påverkar 



  
 

 

46 

språkutveckling och flerspråkiga barns komminkativa redskap. De teoretiska 

utgångspunkterna har varit viktiga för analysen utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Möter är viktigt och vem man blir i det mötet (von Wright 2002) får 

konsekvenser för de möjligheter som ges för flerspråkiga barn att lära sig ett nytt språk i 

förskolan.  

 

7.1 Framställning av det praktiska arbetet 
Det är framför allt är i lek och samspel, som flerspråkiga barn utvecklar svenska språket 

bäst. Det är oftast då man ser att dom uttrycker sig verbalt. Genom pedagogernas 

deltagande i leken får barnen ord och begrepp, samt förklaringar på det som händer och 

sker i leken. Stöttningen skapar trygghet och gör det möjligt för  barnen att delta, 

samtidigt som det ger pedagogerna information och kunskap om barnens språkliga 

kunskaper. Det finns likheter mellan vår analys och den tidigare forskningen. Ladberg 

(2003) menar, att det är i leken som barnet utvecklar sitt språk och språket har betydelse 

för barnets tänkande, lärande och förståelse för hur saker och ting hör ihop. Utan 

pedagogernas medvetenhet, deras erfarenhet och kunskap om lekens och samspelets 

betydelse skulle barnens möjligheter att lära och utveckla språket begränsas. Leken 

skapar möjligheter för perspektivtagande och meningsskapande, genom leken 

konstruerar barnet ett själv (von Wright 2000). Inlärning är en social process, vilket 

innebär att barnet blir delaktig i en gemensam kultur (Kroksmark 2011).  

Vardagens aktiviteter återges som betydelsefulla för utvecklingen av barnens 

språkliga kompetens, alltså det är ju dom här guldstunderna. Här får pedagogernas 

medvetenhet om hur de använder språket en avgörande betydelse för de flerspråkiga 

barnens språkutveckling. Förskolans vardagliga aktiviteter kan leda till genuina samtal, 

genom pedagogernas användning av längre meningar och bisatser samt benämna saker, 

kan språket utvecklas, menar Tuomela (2002) och Kultti (2014). Här är pedagogernas 

medvetenhet om hur de använder språket och hur det tar vara på vardagens situationer 

avgörande. Vid exempelvis påklädning blir det en dialog en till en, där även barnet 

kommer till tals och där samtalet styrs och utvecklas utifrån barnets tankar, funderingar 

och intresse. Lärande sker genom deltagande och samspel mellan deltagarna, där 

kommunikation och språk är det grundläggande elementet i lärprocesserna (Dysthe 

2003).  

Sagor förstärks med konkret material och bilder vilka i hög grad används för 

att skapa förståelse och det blir även ett sätt för utveckling av samtal. Böckernas bilder 
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används också för utveckling av språket. Vi pratar väldigt mycket kring bilderna och 

vad vi ser. Svensson (2012) menar att det samtal och samspel som uppstår av 

bokläsning har betydelse för språkutvecklingen. Pedagogerna använder böcker på ett 

medvetet sätt och till fördelar för flerspråkiga barns möjlighet att lära det svenska 

språket. Enligt Tufvesson (2014) görs den språkliga miljön tillgänglig genom bilder och 

fotografier, där även konkret material är viktigt. Bilder och fotografier från 

verksamheten skulle kunna användas mer aktivt för träning av språket och de behöver 

vara synliga för föräldrarna, till exempel i hallen, vilket skapar ytterligare tillfällen för 

samtal på modersmålet mellan barn och förälder om dagens aktiviteter. Det ger också 

föräldrarna god insyn i förskolans verksamhet. Balansen mellan det individuella och 

sociala är avgörande för lärmiljön och lärandet är mer än det som sker i barnets huvud, 

vilket gör att omgivningen har en avgörande betydelse (Dysthe 2003). Kommunikation 

sker verbalt eller på andra sätt med olika hjälpmedel för att uttrycka information 

(Goffman 2009).  

Vid samlingar och planerade aktiviteter delar pedagogerna barngruppen i 

mindre grupper och på så vis skapas ett lugnare klimat, vilket skapar möjligheter för 

flerspråkiga barn att komma till tals och bli sedda. Det blir också möjligt för 

pedagogerna att samtal och lyssna på barnen. Små grupper är avgörande för en lugn 

och lärande miljö, där flerspråkiga barn kommer till tals och blir sedda (Sheridan, 

Williams & Pramling Samuelsson 2014). Delning av barngruppen sker utifrån vad 

barnen behöver träna och utveckla, vilket är en förutsättning för deras lärande och 

utveckling av språket. Genom delning av barngruppen vid flera tillfällen under dagen, 

skapas förutsättningar för alla barn att få talutrymme och tillgång till en lugnare miljö. 

Det skapas även förutsättningar för samspelet att utvecklas och på så sätt utvecklas 

leken och kan fungera under en längre tid, vilket i sin tur gör det möjligt för språket att 

utvecklas genom träning i leken. Lärande sker i även i andra miljöer och är ett resultat 

av mänsklig verksamhet, medan den kunskapsbild som skapats av skola och 

undervisning är att undervisning föregår lärande (Säljö 2014).  

Rutiner beskrivs som viktiga för flerspråkiga barn, eftersom de skapar trygghet 

och förståelse för vad som ska ske i verksamheten. När pedagogerna frångår rutinerna 

blir barnen osäkra. Det är ju oftast då dom blir oroliga när man bryter nånting. Därför 

lär sig pedagogerna ord och korta fraser för att kunna förklara för barnet vad som ska 

ske. Enligt Björk-Willén (2008) skapar rutinerna förutsägbarhet och de underlättar för 

barnens deltagande i aktiviteterna. När pedagogerna frångår rutinerna uppstår problem, 
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eftersom förutsägbarheten försvinner. Samtidigt utmanas barnens språk och förståelse, 

vilket skapar möjligheter för lärande och utveckling av språket. Rutinerna är viktiga för 

tryggheten och kan ge en falsk bild av att barnens språkförståelse, vilket blir tydligt för 

pedagogerna när rutinerna bryts. Det är då barnens språkförståelse uppmärksammas. 

Genom att lyssna till barnet, skapas det möjligheter och förutsättningar för barnet att 

lyckas (von Wright 2000). Våra kunskaper förnyas hela tiden och de är en viktig del för 

utveckling (Säljö 2014).  

Kartläggning av enskilda barns språkutveckling sker inför utvecklingssamtal. 

Vi dokumenterar inte så mycket individuellt. Tidsbrist anges som en orsak, men 

pedagogerna beskriver också att de har en känsla för om språket utvecklas som det ska. 

Viktigt är att pedagogerna märker en språklig utveckling hos de flerspråkiga barnen. 

Enligt Espenakk (2013) är språkkompetensen den viktigaste delen att få med sig in i 

skolan. Genom kartläggning av barnens språkkunskaper skapas möjligheter för 

utveckling av förskolans verksamhet, som även gynnar en fortsatt språklig utveckling. 

Detta talar för hur viktig en kartläggning av barnens språk är, vilket gör att det finns ett 

tydligt samband mellan kartläggning av barnets språk och utveckling av förskolans 

verksamhet, som i sin tur gynnar språkutvecklingen för flerspråkiga barn. Pedagogerna 

ser inte sambandet lika tydligt. När de personliga egenskaperna tillhör individen blir de 

möjliga att bestämma och definiera (von Wright 2000). Intresset blir i första hand de 

förmågor och egenskaper som finns hos individen och i andra hand hur de visar sig i 

handling (von Wright 2002). Utifrån barnets individuella förutsättningar beräknar 

läraren vilka insatser som behövs för att barnet ska lyckas (von Wright 2000). 

 

7.2 Framställning av arbetssätt som påverkar språkutveckling 
Trygghet och tillit beskrivs som en förutsättning för lärande och utveckling. Man måste 

ha en grundtrygghet och relationen återges också som betydelsefull för att 

språkutveckling ska bli möjlig. Kultti (2012) och Ladberg (2003) tar upp att flerspråkiga 

barn lär sig språket i nära relationer med betydelsefulla vuxna och språklig 

kommunikation handlar om att göra sig förstådd och förstå. För att göra det möjligt för 

flerspråkiga barn att lära, lyssna, respektera andra och våga uttrycka sig i förskolan 

behöver barnen utveckla sin självkänsla (Williams, Sheridan & Sandberg 2014). 

Förskolan har en tradition av att skapa trygga och nära relationer mellan barn och 

vuxna, vilket gör det möjligt för flerspråkiga barn att lära och utveckla språket i nära 

relationer. Beroende på hur pedagogerna möter, ser och uppfattar barnet får betydelse 
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och konsekvenser för hur väl barnet kommer lyckas i sitt lärande och hur fortsatt 

språkutveckling sker. Människan blir till i mötet, det vill säga vem jag blir beror på 

sammanhanget, vilket gör att människan ständigt förändras (von Wright 2000). Vi kan 

inte bestämma vem någon är, utan att mötas, eftersom det unika inte finns i en annan 

människa utan framträder i mötet mellan människor (von Wright 2002). 

Pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper på ett medvetet sätt utifrån 

olika konstellationer, för barnen ska ges möjligheter att utveckla språket och våga 

uttrycka sig. Det gynnar barnen att dela dem i små grupper. En förskola med god 

kvalitet ger goda förutsättningar för språkutveckling (Sernhede & Tallberg Broman 

2014) och det finns ett starkt samband mellan en förskolas kvalitet och pedagogernas 

kommunikation med barnen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009). 

Beroende på hur pedagogerna arbetar med skapandet av små grupper får konsekvenser 

för flerspråkiga barns möjligheter till lärande och utveckling av  språket i verksamheten. 

Genom medveten delning av barngruppen utifrån olika konstellationer, skapas goda 

förutsättningar för barnen att tillägna sig språket i verksamheten och samtidigt våga 

komma till tals och uttrycka sig. När handlingar ses som kommunikativa krävs ett 

kreativt tal- och handlingsutrymme (von Wright 2000). Sociala relationer fogar samman 

olika grupper med varandra (Goffman 2014). 

Stöttning framställs som betydelsefullt för flerspråkiga barns möjligheter att 

delta i leken. Vi är med i verksamheten som vuxna. Det skapar trygghet för barnen när 

pedagogerna tillför språket i leken, genom att sätta ord på saker och det som sker i 

leken. Stöttningen skapar också möjligheter för pedagogerna att få en uppfattning om 

barnets språkliga kunskaper. Skans (2011b) menar att pedagogerna behöver stödja i 

samspelet mellan barn och vuxna för att språklig utveckling ska bli möjlig. Ordförrådet 

och barnets språkliga kunskaper påverkar barnets möjligheter att delta i sociala 

aktiviteter. Stöttning är betydelsefullt för flerspråkiga barns möjligheter att delta i leken, 

eftersom deras språkliga kunskaper begränsar dem. Pedagogen blir länken mellan 

barnen för att leken ska kunna utvecklas, vilket också påverkar språkets utveckling. 

Källan för meningsskapande är det sociala som sker mellan människor (von Wright 

2000). För att förstå oss på varandra och oss själva blir relationen själva utgångspunkten 

(von Wright 2002).  

Inspirerande miljöer återges som betydelsefulla för att locka barnen till 

utveckling av leken, och på så sätt ge flerspråkiga barn möjlighet till att utveckla språket 

i leken. Om det är en stimulerande miljö, så stimulerar det också språket. Ju mer leken 
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utvecklas, desto mer utvecklas språket och för att leken ska kunna utvecklas behöver 

den berikas genom upplevelser (Ladberg 2003). En medvetenhet är miljöns betydelse 

för att locka barnen till deltagande i lek. Genom förändring av miljöer och tillförande av 

nytt material skapas möjligheter för barnens utveckling av både leken och språket. 

Miljöerna utmanar barnens språkliga kunskaper och blir ett sätt att tillföra nya ord och 

begrepp. När individen presenterar sig själv, gestaltar vi en "roll" genom att styra vårt 

handlande och ge det intryck och den information som ligger i vårt intresse att överföra 

till den andra individen (Goffman 2009). Egenskaper förvärvas inte en gång för alla, 

utan hålls ständigt levande och återerövras genom socialt samspel och kommunikation 

(von Wright 2000). 

Modersmålsstöd saknas i två av de tre kommunerna, vilket framställer 

föräldrarna som viktiga för barnens möjligheter att utveckla sitt modersmål. Det är ju 

bara dom som kan erbjuda dom hemspråket. I den kommun där det fanns 

modersmålspedagog återges en önskan om att pedagogen deltog mer i förskolans 

ordinarie verksamhet. Både Ladberg (2003) och Salameh (2005) menar att flerspråkiga 

barn behöver stöd för att utveckla sina språk, och barn i förskolan får inte tillräckligt 

med stimulans för utveckling av sitt modersmål. Pedagogerna berättar för föräldrarna, 

hur viktigt modersmålet är och användandet av det med sina barn. Bristen på 

modersmålsstöd gör att det är enbart föräldrarna som finns tillgängliga för de 

flerspråkiga barnens möjligheter till användning och utveckling av sitt modersmål. 

Inlärning och utveckling är hos människan ett socialt lärande, införlivade av sociala 

tecken samt internalisering av kultur och sociala situationer (Kroksmark 2011).  

När pedagogerna sprider ut sig i förskolans verksamhet kan de stötta de 

flerspråkiga barnen. Det är oftast inga problem inomhus, medan utomhus blir 

pedagogerna mer passiva eftersom barnen blir mer aktiva. Ni är fantastiska på att dela 

upp er inne, men gör likadant ute. När pedagogerna delar upp sig blir det lättare att 

utveckla samtal med barnen (Kultti 2012, Ladberg 2003, Skans 2011a). Det har 

betydelse för hur pedagoger är aktiva och sprider ut sig i de olika miljöerna, inne på 

förskolan eller ute på gården. Genom närvarande och observation av barnens lek skapas 

det möjligheter för pedagogerna att hjälpa och stötta barnen när det behövs, utan direkt 

delaktighet i leken. Eftersom det är olika ord och begrepp som förekommer i olika 

miljöer är det av stor vikt, som pedagog att sprida ut sig och använda sig av språket så 

att barnen får ord och begrepp från olika miljöer. Språket är inte enbart ett medel för 
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kommunikation utan är också ett verktyg för utforskande av världen och vårt tänkande 

(von Wright 2000). 

 

7.3 Framställning av flerspråkiga barns kommunikativa redskap 

Flerspråkiga barns kroppsspråk beskrivs som en viktig del i att göra sig förstådd. Det är 

ju med kroppsspråk och även pedagogerna använder sig av kroppsspråket i 

kommunikationen. Skaremyr (2014) tar upp att barn använder och kombinerar olika 

kommunikativa redskap vid sin språkinlärning. De redskap som tas upp är kroppsspråk, 

verbalt språk, material och strukturer i omgivningen. Viktigt är att pedagogerna har 

kunskap om vilka olika kommunikativa redskap, som barn använder sig av vid sin 

språkutveckling och inte tolkar deras beteende felaktigt och tror det står för något helt 

annat. Beroende på den kunskap som finns om flerspråkiga barns kommunikativa 

redskap, får konsekvenser för hur barnet bemöts och uppfattas vid sin språkinlärning. 

Ömsesidigt meningsskapande för deltagande är såväl socialt som emotionellt, vilket är 

en förutsättning för att social interaktion ska bli möjlig (von Wright 2000).  

Material är ett betydelsefullt redskap för flerspråkiga barns möjligheter att 

kommunicera och delta i leken. Barn kan förmedla sig genom bilder och genom 

materialet blir det möjligt för dem att göra sig förstådda och förstå. Enligt Björk-Willén 

(2006) och Skaremyr (2014) är deltagande och att få vara med en förutsättning för 

flerspråkiga barn när de lär sig det nya språket i förskolan. Materialet på förskolan blir 

ett redskap, som gör det möjligt för barnen att kommunicera och göra sig förstådda. 

Kultti och Pramling (2015a) tar även upp materialet, som en förutsättning för skapandet 

av leken. Material gör det möjligt för leken att utvecklas och därmed även språket då 

samspel och deltagande i leken blir möjlig. Det är också ett viktigt redskap för att förstå 

och göra sig förstådd. Erfarenheter delas genom kommunikation och genom att dela 

sina erfarenheter med andra skapas gemensam egendom (Dysthe 2003).  

En del flerspråkiga barn är tysta vid sin språkutveckling och observerar istället 

det som händer och sker i deras omgivning. En del barn vill lyssna innan dom kanske 

använder språket. Medan andra snabbt tar till sig ord och meningar som de använder sig 

av i kommunikationen med både barn och vuxna. Ladberg (2003) tar upp att en tids 

tystnad är vanligt när barn möter ett nytt språk och det finns ingen anledning till oro, så 

länge barnet kommunicerar på annat sätt. Medan andra barn lär sig språket genom 

upprepning och härmning av det som sägs i deras omgivning. Pedagoger beskriver ofta 

en frustration när barn är tysta, eftersom de så gärna vill få igång en verbal 
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kommunikation så snart som möjligt. Det är av betydelse att låta barnet att få tid och 

genom exempelvis små grupper, skapa förutsättningar för barnet ska våga uttrycka sig. 

Genom att härma, lyssna och samtala med andra får barnet ta del av kunskap och 

erfarenheter (Dysthe 2003). 

En del flerspråkiga barn återges visa frustration när de inte kan uttrycka sig och 

göra förstådda, samt när de inte förstår det som sägs i den miljö de befinner sig i. Då 

kan dom visa det genom att bli aggresiva, bitas eller inte vilja vara med i aktiviteter och 

dra sig undan. Enligt Kultti (2012) och Ladberg (2003) har de vuxna betydelse för 

barnets möjligheter till deltagande i leken, eftersom de kan hjälpa barnet genom att ge 

ord och förklara det som händer i leken. Pedagogernas berättelser visar på en väldigt 

god vilja att försöka förstå det barnet vill förmedla och kommunicera. De ser barnens 

uttryck och berättelser som viktiga. Detta har en avgörande betydelse för relationen 

mellan pedagogerna och barnet, samt för barnets fortsatta möjligheter till språklig 

utveckling. Enligt von Wright (2000) ses handlingar som kommunikativa och för att 

förstå andra och oss själva blir relationen utgångspunkten. När läraren blir delaktig ges 

barnet förutsättningar och möjligheter att lyckas.  

 

7.4 Avslutande kommentarer och slutsats 
Den viktigaste upptäckten när det gäller det praktiska arbetet är pedagogernas 

medvetenhet om hur de använder språket i alla situationer under hela dagen. Detta är det 

mest betydelsefulla för flerspråkiga barnens möjligheter att lära sig det svenska språket i 

förskolan. Vardagens aktiviteter framställs som guldstunder för att stimulera språket 

och aktiviteterna används för att benämna och sätta ord på saker och det som sker. 

Delning av barngruppen i mindre grupper är ett viktigt arbetssätt för barnens 

möjligheter att komma till tals. Mindre grupper gör det möjligt att ta tillvara barnens 

initiativ till kommunikation, vilket skapar möjligheter för dem att lära sig ett nytt språk. 

Kunskap om kommunikativa redskap har betydelse för att förstå hur barnen går tillväga 

när de lär sig ett nytt språk. Saknas kunskapen finns det risk för att barnet tolkas på ett 

felaktigt sätt till exempel genom att barnet tillskrivs egenskaper utifrån ett beteende. 

Kartläggning används på organisations- eller gruppnivå. På individnivå förlitar sig 

informanterna på sin erfarenhet av flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Vi ser 

ett behov av språklig kartläggning för att möta barnens behov och utveckla 

verksamheten. Modersmålsstöd fanns i en av de tre kommunerna, där vi samlat 
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empiriskt material för studien. I en av kommunerna fanns det tillgång till flerspråkiga 

pedagoger.  

  

7.5 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra samma studie med observationer som metod istället 

för intervjuer för att se om det ger ett liknande resultat. Det är en sak vad våra 

informanter berättar men det säger oss inget om hur de arbetar rent praktiskt. En annan 

intressant vinkel är att genomföra intervjuer med äldre flerspråkiga barn med erfarenhet 

från förskolan och deras upplevelser av vad som varit betydelsefullt för deras 

språkinlärning. Ett annat intressant perspektiv är att genomföra samma studie igen om 

ungefär fem år, eftersom vi nu tagit emot ett flertal flerspråkiga barn och se vad det har 

medfört eller om det på något sätt har förändrat det arbetssätt som beskrivs idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

 

 

 

Bäste förskolechef!                                                            Ljungby 160418 

 

 

Vi är två studenter på specialpedagogprogrammet, som nu är inne på vår sista termin 

och sista uppgiften som är vårt examensarbete. Vårt valda ämne är Flerspråkiga barn i 

förskolan och vilka språkutvecklande arbetssätt pedagoger använder sig av för att gynna 

barns möjligheter att lära och utveckla det svenska språket i verksamheten. 

 

Intervjuerna kommer att äga rum på Er förskola efter överenskommelse. Tidsåtgången 

beräknas till ca 60 min per intervju och kommer att spelas in för att säkerställa 

intervjusvaren och underlätta bearbetningen av materialet. 

 

Vi vill uppmärksamma Er på att vi förhåller oss etiskt enligt Vetenskapsrådets 

huvudkrav, det vill säga att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, alla 

uppgifter kommer avidentifieras och behandlas med största möjliga konfidentialitet, 

samt att materialet enbart kommer användas till ovan nämnda forskningsändamål. Efter 

studiens genomförande och kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

 

Vårt arbete kommer att handledas av Goran Basic, lektor vid institutionen för pedagogik 

på Linnéuniverstitetet i Växjö. Kontaktuppgifter till honom är tel: 0470-70 89 59 och 

mailadress: goran.basic@lnu.se. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Carina Nilsson och Anette Svensson 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Carina Nilsson, tel: xxx och mailadress: xxx 

Anette Svensson, tel: xxx och mailadress: xxx 



  
 

 

II 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsfakta 

1.      Berätta om din bakgrund…. 

 

2.      Beskriv förskolans organisation….. 

 

 

Intervjufrågor 

1.   Beskriv ert arbetssätt i arbetet med flerspråkiga barn? Berätta om de arbetssätt som 

du upplever gynnar flerspråkiga barn bäst? Möjligheter och hinder? 

 

2.  Berätta om den planerade verksamheten som gynnar barns språkinlärning? Berätta 

om barngruppen vid planerad aktivitet? 

 

3.   Kan du beskriva hur vardagens rutiner används för barns språkinlärning? (Maten, av- 

och påklädning, toaletten, saga/högläsning, fria leken, utevistelsen). 

 

4.   På vilka sätt dokumenterar och följer ni upp flerspråkiga barns språkutveckling? 

Används ett särskilt material och i så fall vilket? 

 

5.     När lär sig barnen språket bäst? 

 

6.     Hur gör barn för att lära det svenska språket? 

 

7.     På vilket sätt kommunicerar barnen innan de använder det verbala språket? 

 

8.    Förskolan ska lägga grunden för barnens språkliga kunskaper, beskriv hur ni lyckas 

med det arbetet med tanke på de flerspråkiga barnen? 

 

 


