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Abstrakt 
To work in a multilingual preschool - A qualitative study of preschool teachers' 
experiences of working with children with a mother tongue other than Swedish in their 
language development in preschool. 

 
Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares erfarenheter och 

upplevelser av att bemöta och arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska, 
i deras språkutveckling i förskolan. För att bidra till kunskapsutveckling i arbetet med 
flerspråkighet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Frågeställningarna som ska besvaras 

i studien är: Vad upplever förskollärarna främjar barns språkutveckling, med fokus på 
barn med annat modersmål än svenska? Vilka möjligheter och hinder upplever 

förskollärarna finns i arbetet med barns språkutveckling, med fokus på barn med annat 
modersmål än svenska?  
 

Studien har en kvalitativ ansats och empiri är insamlad genom intervjuer med 
semistrukturerade frågor. Svaren på frågorna har sedan varit underlag för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar, vilket framgår i resultatet. Sammanfattningsvis går 
det att utläsa fyra stora huvudrubriker i resultatet, Pedagogernas verbala kommunikation 
med barnen, Språkstödjande hjälpmedel, Positiva effekter av flerspråkiga barngrupper, 

Hinder i den språkstödjande verksamheten. Ur detta framgår sedan underkategorier som 
förskollärarna framhäver i sitt arbete när det handlar om barn som har ett annat modersmål 
än svenska, i deras språkutveckling. Bland annat framgår hur hjälpmedel som böcker, 

bilder, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och TAKK (tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation) har en betydande roll för att arbeta språkstödjande. 

Men också dilemman som, brist av fortbildning för pedagogerna och att inte kunna stödja 
barnet med hjälp av utbildade modersmålspedagoger. Avslutningsvis presenteras 
sammanfattande slutsats med förslag på vidare utveckling. 

 

Nyckelord 
Förskola, förskollärare, flerspråkighet, modersmål, språkutveckling, sociokulture llt 
perspektiv. 
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1 Inledning 

Idag räknas Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Det innefattar att människor med olika 

kulturer lever sida vid sida. Att leva i ett mångkulturellt samhälle innebär att respektera andra 
människors val av språk, religion, kultur samt levnadssätt (Sernhede, 2010).  
 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet där många barn spenderar en stor del av sin vakna tid. 
Förskolans intention är att lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen samt skapa och 

upprätthålla goda relationer mellan barnen och pedagogerna. Förskolan ska också ge barnen 
möjlighet att bli trygga och självständiga individer. Det finns många mångkulturella förskolor 
och det innebär också att det finns barn med olika modersmål. Ett stort ansvar läggs på 

pedagogerna att bemöta alla barn oavsett bakgrund, för att stötta och främja varje barns 
känslomässiga och kognitiva utveckling. Vilket går att koppla till förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) som poängterar förskolans roll att bemöta alla barn, oavsett modersmål, 
utifrån deras förutsättningar: 

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund 
som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och 
även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att 
förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål 
(Skolverket, 2016:7). 

 
Sandvik och Spurkland (2015) framhåller betydelsen av att förskolans pedagoger utformar 

verksamheten för att främja barnens språkutveckling. Samtidigt poängterar författarna att 
språket har en betydelsefull social funktion och därför är det av stor vikt att pedagogerna stöttar 

alla barns språkutveckling så de ges möjlighet att ingå i den språkliga gemenskapen. 
Skans (2011) menar att det är i förskolan, som vissa barn möter det svenska språket för första 
gången och ibland även det enda mötet i barnets vardag. Därför är barnens språkutveckling en 

central och betydelsefull del i den pedagogiska verksamheten.   
 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv genom att resultatet analyseras utifrån 
perspektivets syn på lärande och utveckling. Säljö (2012) menar att utifrån ett sociokulture llt 
perspektiv anses barn utveckla sitt språk och lärande i samspel med andra. Vi anser därför att 

pedagogerna är betydelsefulla ledare, då det är deras uppgift att utmana och utveckla barnens 
språkutveckling.  

 
I förskolan sker många flerspråkiga möten dagligen och pedagogerna har en betydelsefull roll 
att främja barnens lust och motivation till lek och lärande. Hur arbetar förskollärarna med 

språket och vad upplever de främjar flerspråkiga barns språkutveckling? Vad finns det för 
möjligheter och hinder för att arbeta språkutvecklande i förskolans verksamhet? Dessa frågor 

ligger till grund för denna studie, som vi vill dela med oss till förskolans och skolans pedagoger, 
som arbetar med framtidens samhällsmedborgare, samt förskolechefer, rektorer och politiker. 
Tidigare forskning har gjorts inom området, med fokus på barn i åldrarna 1-3 år. Vi kan finna 

en kunskapslucka inom forskningen på barns språkutveckling, i åldrarna 3-6 år.  Denna 
kvalitativa studie kommer därför belysa hur ett antal förskollärare upplever sitt arbete att 

bemöta barn, 3-6 år, med annat modersmål än svenska och främja deras språkutveckling. 
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1.1 Begreppsdefinitioner  

Nedan redogörs för återkommande begrepp som är centrala i studien.  
 

Flerspråkighet: är när en person behärskar två eller flera språk i vardagliga situationer (Sandvik 
och Spurkland, 2015). I studien använder vi begreppet flerspråkighet i flera olika sammanhang, 
bland annat flerspråkiga barngrupper. Då minst ett barn har annat modersmål än svenska.   

 
Modersmål: definieras som det språk barnet utvecklar först (Skolverket, 2010).  

 
Pedagoger: förskollärare och övrig personal som arbetar i barngruppen. Begreppet används 
genom hela studien när det övergripande handlar om personal i förskolan. Studiens 

respondenter benämns som förskollärare. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera förskollärares erfarenheter och upplevelser 

av att bemöta och arbeta med barn, som har ett annat modersmål än svenska, i deras 
språkutveckling. För att bidra till kunskapsutveckling i arbetet med flerspråkighet, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. 

 

Frågeställningar:  

 Vad upplever förskollärarna främjar barns språkutveckling, med fokus på barn med 

annat modersmål än svenska? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna finns i arbetet med barns 

språkutveckling, med fokus på barn med annat modersmål än svenska?  
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3 Tidigare forskning och litteratur 

Nedan redovisas tidigare forskningsresultat och kopplingar till litteratur som är relevant för 

studien, då det belyser vetenskaplig forskning inom ämnet barns språkutveckling. Detta utifrån 
följande rubriker: Språkets betydelse, Språkutvecklande metoder och aktiviteter i flerspråkig 
barngrupp, Pedagogens roll i barns flerspråkiga utveckling samt Hemmets och samhällets 

betydelse för barns språkutveckling. 
 

3.1 Språkets betydelse 

Svensson (2012) betonar i sin vetenskapliga artikel, att språket har en social betydelse för att 
kommunicera med andra, dels för att kunna göra sig förstådd samt att förstå andra. Språket har 

en betydelsefull funktion för identitetstillhörighet i sociala sammanhang, dels för den kognitiva 
utvecklingen. Språket är direkt kopplat till människans tillgång att tänka, därför är språket 

mycket betydelsefullt för människans förmåga för logiskt tänkande och problemlösning. 
Språket hjälper oss att diskutera problemet både med oss själva och med andra samt förmågan 
att analysera. Med hjälp av språket kan människan koda företeelser och föremål samt lagra det 

i minnet, som hjälper till att registrera och analysera omgivningen. Sandvik och Spurkland 
(2015) menar att språket är människans redskap för handling och tänkande och utvecklas i 

sociala sammanhang som individen sedan bearbetar. Författarna beskriver att det finns fyra 
huvudsakliga områden att lära sig bemästra: fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. 
Hwang och Nilsson (2011) skriver att fonologi handlar om språkljud och regler för hur de kan 

kombineras betydelsefullt. Semantik – läran om ords betydelse, grammatik bestämmer hur ord 
ska sättas ihop för att bilda korrekta meningar och slutligen pragmatik som innebär att kunna 

behärska språkanvändningen i sociala sammanhang (a.a.). Även Ladberg (2000) menar att varje 
språk är komplext och består av olika beståndsdelar, bland annat språkmelodi, rytm, intonation 
och betoningsmönster. Barnets språkutveckling kan ha stor betydelse för studieresultaten i 

senare års skolutbildning och för att sedan lyckas i samhällets struktur, menar Wedin (2012). 
Ladberg (2003) trycker på betydelsen av att utveckla barnens modersmål då det har avgörande 
betydelse i utvecklingen av ett nytt språk. Ett svagt modersmål kan resultera i ett svagt 

andraspråk. Därför bör modersmålsutvecklingen uppmuntras i förskola, skola och i hemmet. 

 

3.2 Språkutvecklande metoder och aktiviteter i flerspråkig barngrupp 

Gjems (2011) framhåller att språkutvecklingen börjar långt innan barn uppmärksammar att 
ljuden och orden de hör har ett meningsinnehåll. Språket utvecklas i ett socialt samarbete mellan 

individer. Eriksen Hagtvet (2006) framhåller att kunskap erövras i utforskande och aktivt 
deltagande tillsammans med andra och är inget man får automatiskt eller ärver. Det kan kopplas 

till Vygotskijs (2001) utvecklingsteori där man utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar att 
lärande sker i sociala samspel. Den språkliga utvecklingen kan vara komplex för barn, då det 
finns många språkliga regler att förhålla sig till, menar Hwang och Nilsson (2011). Wedin 

(2012) betonar att det är viktigt att tillägna sig språkutvecklande metoder och aktiviteter samt 
att pedagoger har i åtanke att de lägger grunden för barnets språkutveckling i förskolan. Extra 

viktigt är det att pedagogerna stöttar flerspråka barn, som kanske inte möter det svenska språket 
i hemmet. Fortsättningsvis framhåller Wedin att det är skillnad på vardagsspråket och 
fackspråket som barnen kan komma att möta i skolan. Därför är det av betydelsefullt att 

pedagogerna använder korrekta termer och begrepp när de samtalar om olika ämnesområden, 
bland annat inom matematik och naturvetenskap. 
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Sandvik och Spurkland (2015) betonar interaktionen mellan olika individer i utvecklingen av 

allt lärande. De beskriver vuxna och andra barn som vägvisare för barnet som utvecklar sitt 
verbala språk. Skans (2011) betonar i sin forskningsstudie hur betydelsefullt det är att 

pedagogerna främjar kommunikation med barnen, detta oavsett vilket språk som används. 
Kommunikationen kan ske på fler sätt än verbalt, så som TAKK, kroppsspråk samt stöd av 
bilder, fotografier och konkreta föremål. Vidare framgår det i Skans studie att pedagogerna 

framhåller att det är av stor vikt att arbeta med alla barns språk som ett grundläggande uppdrag 
i den pedagogiska verksamheten. Resultatet i Skans studie visar att pedagogerna ofta använde 

sina egna olika modersmål i barngruppen, som stöd för barnen samt att visa acceptans för 
användningen av olika språk. Pedagogerna förstärkte acceptansen för olika språk vidare genom 
att lära sig nya ord på barnens olika språk.  

 
Kultti (2012) redovisar i sin forskningsstudie att tillfällen för utveckling av barns 

kommunikation och språk skapas i lärarledda aktiviteter samt i barnens lek. I de lärarstyrda 
aktiviteterna är det viktigt att alla barn ges möjlighet att delta med stöttning av pedagogerna. 
Resultatet visar även att barnens motivation att använda flera språk i förskolan ökar om 

pedagogerna visar intresse för barnens språk. I Skans (2011) framgår det i resultatet att 
sagoläsning kan vara ett språkutvecklande verktyg för pedagogerna att använda i flerspråkiga 

förskolor. Sagoläsningen genomförs med fördel på olika språk, i den utsträckningen 
pedagogerna har möjlighet till. För att stärka samtalen kring sagan använder sig pedagogerna 
av konkreta föremål och bilder som stöd. Dessa föremål och bilder använde barnen även efter 

sagoläsningen, som bidrog till att barnens egna initiativ till kommunikation ökade. Svensson 
(2009) presenterar många aktiviteter som används för att språkstimulera enspråkiga barn, som 

även främjar flerspråkiga barns språkutveckling. Några av dem är bland annat att läsa sagor och 
bjuda in barnen till samtal om texterna, diskutera och föra samtal tillsammans samt inte tvinga 
barnen att redovisa sina språkliga kunskaper. Vidare är det också viktigt att ta sig tid att lyssna 

på vad barnen säger och förmedlar, fråga vad ord heter på barnens modersmål, leka med ord 
och ramsor, lyssna efter ljud i ord, sjunga på olika språk och jämföra ord på olika språk samt 

att låta barnen möta sagor och filmer på sitt modersmål (a.a.). Bruce (2010) betonar lekens 
betydelse för språkutveckling. Språket har en flersidig betydelse i leken, dels är språket en 
förutsättning för att delta i leken samtidigt som leken utvecklar barnets språk tillsammans med 

andra. 
 

Vidare skriver Svensson (2012) i sin forskningsartikel att förutsättningarna för att främja barns 
språkutveckling också handlar om att pedagogerna skapar en trygg miljö för alla individer. Om 
pedagogerna lyckas skapa en trygg miljö för barnen på förskolan ökar chanserna att barnen blir 

mer intresserade av att utveckla sin språkförmåga. Även Skans (2011) betonar miljöns 
betydelse och redovisar i sitt studieresultat att pedagogerna framhåller att barnen känner 

trygghet i barngruppen och att miljön är av stor vikt för deras språkutveckling. För att öka 
tryggheten hos barnen har pedagogerna i Skans studie bland annat delat upp barngruppen i 
mindre grupper. Barnen får då mer utrymme och tid att i lugn och ro genomföra olika aktivite ter 

tillsammans med pedagogerna.  
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3.3 Pedagogens roll i barns flerspråkiga utveckling 

Sandvik och Spurkland (2015) framhåller att pedagogers kunskaper om språk är av stor vikt av 
flera anledningar. De två främsta anledningarna är att de bör ha kunskap om språk när de ska 

planera den språkliga miljön i förskolan och språkutvecklande aktiviteter, samt för att kunna 
kartlägga barnens språkliga utveckling och färdigheter. Vidare menar Sandvik och Spurkland 
att det är pedagogernas ansvar att stötta och vägleda barnen i deras språkutveckling samt att 

organisera den pedagogiska verksamheten så att alla barn får möjlighet att delta och tillhöra den 
språkliga gemenskapen. Detta styrks även av Svensson (2009) som betonar att flerspråkiga barn 

ska få tillgång till många tillfällen att tala sitt modersmål. Samt att pedagogerna har en 
betydelsefull uppgift att ge barnen tid att tala samtidigt som pedagogerna tar sig tid att lyssna 
ordentligt och uppmuntra barnen till samtal, genom att ställa frågor om barnens tankar och 

funderingar. Vidare förespråkar Svensson att pedagogerna ska ha i åtanke att språkutvecklingen 
inte ska ske genom kunskapsöverföring utan genom upplevelser och samtal. Att erbjuda barnen 

lekfulla stunder där de kan bearbeta känslor och tidigare upplevelser är önskvärt (a.a.). 
Fortsättningsvis förtydligar Svensson (2012) att pedagogerna i studien uppmuntrar barnens 
språkkunskaper oavsett kunskapsförmåga i att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt, i syfte 

att barnen ska få större möjlighet till motivation att använda både sitt modersmål och det 
svenska språket.  

 
Fredriksson och Taube (2010) menar att pedagogernas syn och respekt för andra språk och 
kulturer har en betydelsefull roll för hur barns språk utvecklas. Detta genom att pedagogerna 

har en grundläggande positiv inställning till barns olika språk. Att de ser som sin uppgift att 
främja barns språkutveckling, både i svenska och barnets modersmål, i stället för att ersätta 

förstaspråket och kulturen med det svenska. Detta stärks av författaren Ladberg (2003) som 
skriver att om barn får uppleva att omgivningen uppmuntrar flerspråkighet som något positivt 
och självklart, ökar möjligheten att barnen uppfattar flerspråkigheten naturlig och vill använda 

alla sina språk. Fortsättningsvis betonar Fredriksson och Taube (2010) att möjligheterna till att 
använda ett brett utbud av medel och metoder i språkstödjande undervisning är ett generellt råd 

till pedagoger som undervisar barn med olika språk- och kulturbakgrunder. Även  Eriksen 
Hagtvet (2006) poängterar att pedagoger behöver utgå från ett brett register av teorier och 
perspektiv när de arbetar i mångkulturella barngrupper och förväntas bemöta barnens mångfa ld 

av pedagogiska behov. En pedagog behöver också vara både teoretisk och praktisk i sitt 
pedagogiska arbete. Att kunna reflektera över den praktiska verksamheten och förstå 

didaktikens varför och hur för att utföra ett kreativt arbete tillsammans med barnen och inte 
bara veta att vissa aktiviteter ska genomföras, menar Eriksen Hagtvet är betydelsefullt då den 
pedagogiska verksamheten ska utgå från en vetenskaplig grund. Sandvik och Spurkland (2015) 

förklarar att barn som är flerspråkiga ofta använder olika strategier när de möter begrepp eller 
ord som de inte känner till på andraspråket. Exempelvis kan de ersätta ordet med något annat, 

formulera sig annorlunda eller använda mimik och gester för att göra sig förstådda, i värsta fall 
låter barnet bli att uttrycka sig. Det är då betydelsefullt att pedagogerna skapar trygghet hos 
barnet, tar sig tid till att försöka förstå och är uppmärksam på barnets signaler (a.a.). Vidare 

menar författarna att pedagogerna bör ha en intention om att använda ord och begrepp som de 
tror är mest tillgängliga för barnet.   
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3.4 Hemmets och samhällets betydelse för barns språkutveckling 

Svensson (2009) beskriver hur språkets sociala funktion har många dimensioner, som 
synliggörs i olika attityder och värderingar. Med det menar hon att språket har en betydelseful l 

roll för att människan ska få möjlighet att passa in i en kontext. Det finns också en rad olika 
parametrar som är avgörande för hur människan lyckas utveckla ett andraspråk. Exempel på 
detta kan vara modersmålets status, i vilken utsträckning individen integreras och bemöter 

svenskar och det svenska språket, motivation till att lära sig ett nytt språk samt individens och 
omgivningens inställning till det nya språket (a.a.).  

 
Lunneblad (2013) skriver i sin forskningsstudie att mottagandet i förskolan av nyanlända barn 
och deras familjer är en del av integrationspolitiken och kan vara komplex. Författaren 

framhåller att i förskolan förekommer ibland diskussioner kring vardagliga rutiner som är 
kopplade till tider, kläder och mat samt föräldrars deltagande i firandet av traditioner och 

högtider som kan förekomma. Vidare menar författaren att argumenten som uppkommer i dessa 
diskussioner är oftast grundade i egna normer och värderingar utifrån uppfattningar av natione ll 
och kulturell identitet samt samhörighet. Ett återkommande tema om mottagandet av dessa 

familjer är deras svårigheter att anpassa sig till förskolans rutiner (a.a.).  Enligt resultatet i 
Jonsdottir och Nybergs (2013) forskningsstudie framkommer det att pedagogerna anser att det 

är betydelsefullt att bemöta de olika familjerna genom att se till deras förutsättningar, behov 
och kompetenser. Vidare bör pedagogerna samarbeta med barnens föräldrar och diskutera de 
enskilda barnens behov, samt att arbeta fram strategier för att bemöta dessa behov, som stöd för 

barnets utveckling. Sammanfattningsvis betonar Jonsdottir och Nyberg (2013) att pedagogerna 
kunde finna fyra huvudgripliga teman av positiva fördelar med att samarbeta med föräldrarna. 

Dessa fyra teman är: skapa en trygg och tillitsfull relation mellan personal, föräldrar och barn, 
skapa förutsättningar för föräldrars insyn och inflytande, bemötandet av den enskilda familjen 
utifrån dennes förutsättningar och behov samt skapa villkor för föräldranätverk.  
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4 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel behandlar studiens teoretiska referensram, vilken utgår från det sociokulture l la 

perspektivet samt den proximala utvecklingszonen. Det är detta perspektiv vi har utgått från när 
resultatet analyserats. Centrala begrepp inom perspektivet kursiveras och förklaras i texten. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Grundaren inom det sociokulturella perspektivet anses vara Lev Semenovich Vygotskij som 

levde 1896 till 1934. Säljö (2012) beskriver att han var en rysk pedagog och filosof som 
studerade och fördjupade sin kunskap inom språk, lärande och utveckling. Vygotskij var särskilt 
intresserad av barns lärande och utveckling, med fokus på vad barn kan lära på egen hand 

jämfört med vad barn kan lära sig med hjälp av någon annan i sin omgivning. Säljö (2012) 
menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv anses barn utveckla sitt språk och lärande i 

samspel med andra barn och vuxna. Wedin (2012) instämmer och framhåller att det 
sociokulturella perspektivet betonar samspelet mellan individerna i barns språk- och 
kunskapsutveckling. Barn föds sociala och är mottagliga för samspel med omgivningen från 

början, hävdar Vygotskij (2001). Vygotskij (2001) påpekar även att det centrala för barns 
utveckling är språket och tänkandet. Hwang och Nilsson (2011) menar att Vygotskij hävdade 

att barns kognitiva utveckling påverkas av språket och den kultur de växer upp i. Utvecklingen 
hos människan sker utifrån både individen själv och från hennes omgivning (a.a.). 
 

Svensson (2009) beskriver språkutvecklingen utifrån den sociokulturella teorin och menar att 
språket utvecklas i samband med flera paralleller. Det handlar om sociala och biologiska 

faktorer samt i vilken kultur och sammanhang ett barn växer upp i. Vygotskij (2001) hävdar att 
språkets utveckling sker i samspel med andra människor, samt kognitivt genom individens egna 
tankar.  

 
Mediering är ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet som Säljö 
(2014) beskriver. Författaren förklarar att mediering innefattar människans användning av 

olika verktyg för att förstå sin omgivning. Det finns två kategorier av verktyg: materiella och 
språkliga. De materiella verktygen kan vara de fysiska redskapen som exempelvis pennan, 

datorn och spaden som används för att utföra speciella handlingar. Det språkliga verktyget 
kan även benämnas som det mentala eller intellektuella verktyget, menar författaren och 
beskriver att det bland annat kan vara tecken och teckensystem, symboler som exempelvis 

siffror och bokstäver (a.a.). Barns utveckling ser olika ut beroende av vilka villkor och vilken 
kultur de växer upp i och det kan påverka vilka olika medierande verktyg de använder sig av, 

menar Hwang och Nilsson (2011).  
 
Sandvik och Spurkland (2015) framhåller att med en sociokulturell syn ser lärandet som socialt 

betingat, att barn lär av varandra och språket är en central del i lärprocesserna. Språket är ett 
hjälpmedel för de inre processer som pågår när barnet bearbetar olika lärandeprocesser och 

upplevelser. Vidare poängterar författarna två betydelsefulla begrepp som används inom det 
sociokulturella perspektivet: den närmaste utvecklingszonen och stöttning. Sandvik och 
Spurkland förklarar begreppet stöttning och beskriver att exempelvis en förskollärare kan stötta 

barn i deras lärprocesser genom att vägleda barnet i sin utveckling.   
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4.2 Den proximala utvecklingszonen 

I det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett centralt begrepp. 
Begreppet kan även nämnas som den närmaste utvecklingszonen, menar Hwang och Nilsson 

(2011) och förklarar att Vygotskij ansåg att utveckling och utbildning är beroende av varandra 
för att lärande ska ske. Det är betydelsefullt att en vuxen eller någon med mer kunskap stöttar 
barn i deras utveckling. Författarna förklarar att den proximala utvecklingszonen är skillnaden 

mellan det barnet redan kan och det barnet kan lära sig med hjälp av någon annan. Den 
hjälpande personen ska låta barnet få utmana sig själv i att ta sig an problem eller utmaningar 

som barnet kan klara av genom att anstränga sig och/eller med stöd från en person med mer 
erfarenhet. Däremot får inte kraven bli för höga då risken finns att barnet ger upp eller tröttnar. 
Avslutningsvis förklarar Hwang och Nilsson att den hjälpande personen ska väcka lust och 

intresse hos barnet att anta nya utmaningar utan att servera lösningar.  
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5 Metod 

I detta avsnitt redovisas val av metod, urval av respondenter, genomförande av undersökning 

och bearbetning av data, metoddiskussion samt etiska ställningstaganden. 

 

5.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Kihlström (2012) framhåller att syftet och frågeställningarna ska utgöra utgångspunkten till 
intervjufrågorna och det är intervjufrågornas svar som besvarar frågeställningarna. Syftet med 

studien är att undersöka och analysera förskollärares erfarenheter och upplevelser av att bemöta 
och arbeta med barn, som har ett annat modersmål än svenska, i deras språkutveckling. För att 
bidra till kunskapsutveckling i arbetet med flerspråkighet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Lantz (2013) styrker det Kihlström beskriver och förklarar innebörden av en intervju. Intervjun 
har ett bestämt syfte, att frambringa svar på förbestämda frågor och det är personen som 

intervjuar som påverkar dialogens utveckling och utformning samt styr dialogens riktning. När 
forskare behöver få kännedom om människors uppfattningar, åsikter, erfarenheter och känslor 
lämpar sig intervju som metod (Denscombe, 2009). 

 
Vidare påpekar Lantz (2013) att intervjuer är ett naturligt sätt att få svar på frågor, ett samspel 

mellan två personer, baserat på frivillighet, där kommunikationen är det centrala. Insamling av 
empiri1 till studien genomfördes via kvalitativa intervjuer, med semistrukturerade frågor. Patel 
och Davidson (2011) förklarar att intervjuaren kan välja olika tillvägagångssätt för att framföra 

intervjufrågorna, antingen ställs frågorna i en viss följd genom alla intervjuer, eller ställs 
frågorna utifrån respondenternas2 svar och intervjuarens val av ordning. Den senaste varianten 

benämner Patel och Davidson som semistrukturerade intervjuer. Våra intervjuer har genomförts 
med semistrukturerade frågor. Intervjuerna utgick från färdiga frågor som hade formulerats med 
en möjlighet att ställa följdfrågor när det önskades mer utförligare eller tydligare svar. Det 

medförde en större chans för oss att vara flexibla vid valet av frågornas följd och anpassa 
frågorna utifrån respondenternas svar och samtalets riktning. Semistrukturerade intervjuer, 
förklarar Denscombe (2009) har ett förbestämt ämne som ska bearbetas men frågornas följd är 

flexibla och tillåter följdfrågor utifrån respondentens svar. Semistrukturerade intervjuers frågor 
är huvudsakligen öppna som tillåter respondenten att fördjupa och utveckla sina svar. Även 

Kihlström (2012) beskriver att öppna frågor inte har några färdiga svarsalternativ utan öppnar 
upp för utförligare svar. Inledningsvis ställdes slutna frågor för att sedan övergå till öppna 
frågor där respondenterna uppmanades att berätta utifrån sina egna erfarenheter och 

upplevelser. De slutna frågorna ställdes för att starta en konversation med respondenten.  
Ordningen på intervjufrågorna varierande mellan de olika intervjuerna. Och vissa frågor 

ställdes inte då respondenterna redan hade svarat på dem i samband med en annan fråga. 
Motiveringen till valet av att använda semistrukturerade intervjuer grundar sig i att få 
utvecklade svar utifrån respondenternas erfarenheter och upplevelser av att arbeta i flerspråkiga 

barngrupper. 
 

Kvalitativa intervjuer beskriver Patel och Davidson (2011) är en form av intervju där 
struktureringen är låg, vilket innebär att formuleringen av frågorna ökar möjligheterna och ger 
utrymme för respondenten att svara utförligt utifrån sina egna ord.  Likaså Kihlström (2012) 

understryker att vid kvalitativa intervjuer är det betydelsefullt att intervjuaren inte styr frågorna 
för att få fram ett specifikt svar. Utan utgångspunkten ska alltid handla om att få fram 

respondentens erfarenheter, uppfattningar och föreställningar inom ett visst ämne eller område. 

                                                 
1 Datainsamling genom intervjuer, som används som underlag för analys i studien. 
2 Personer som deltar i forskningsstudien genom att delta i intervjuerna 
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Vidare poängterar Denscombe (2009) att semistrukturerade intervjuer tillåter respondenten att 

tala mer utförligt och utveckla sina idéer om det berörda ämnet då intervjuaren lägger fokus på 
att respondenten synliggör sina synpunkter. 

 
Lantz (2013) poängterar betydelsen av att avsätta tillräckligt med tid till intervjuerna så att de 
medverkande ska få möjlighet att reflektera och formulera sina svar samt tid till att tänka ut sina 

svar. När intervjuerna bokades avsattes extra tid än vad som beräknades skulle behövas, för att 
försäkra oss om att ha tid att genomföra intervjuerna. Utifall något oväntat skulle inträffa samt 

att tillåta respondenterna ta god tid på sig att fundera och ställa frågor kring intervjufrågorna 
samt att formulera sina svar. Personlig intervju är den vanligaste formen av semistrukturerade 
intervjuer, då intervjuaren träffar en respondent i taget (Denscombe, 2009). Det kan ses som en 

fördel då forskaren kan uppfatta respondentens reaktioner och kroppsspråk samt att det 
underlättar vid transkribering och analysering av den insamlade datan eftersom forskaren då 

bara behöver sätta sig in i en persons utsaga åt gången, menar Denscombe (2009). Intervjuerna 
genomfördes med respondenterna en och en, på deras arbetsplats. 

 

5.2 Urval av respondenter 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes förskollärare från fyra olika förskolor 

ut för intervju. Anledningen till valet att intervjua förskollärare från olika förskolor och 
avdelningar var att få en variation av erfarenheter och upplevelser, då arbetssätten kan skilja sig 
åt mellan arbetslagen. Alla är kommunalt anställda i samma kommun och arbetar på förskolor 

med flerspråkiga barngrupper, tillsammans med barn mellan 3-6 år. Valen av förskolor och 
förskollärare var strategiska, då dessa arbetar med flerspråkiga barngrupper.  

 
Ett första steg i processen var att tre förskolechefer kontaktades och godkände att förskollä rare 
från deras förskolor kunde medverka i vår studie på arbetstid. Steg två var att hitta förskollä rare 

som ville medverka i våra intervjuer. Olika förskolor i kommunen besöktes och tio förskollä rare 
tillfrågades att delta i studien. Vid besöken på förskolorna fick förskollärarna ett 

informationsbrev (Bilaga A) innehållande en presentation av oss och studien. Alla tio 
förskollärarna tackade ja till att medverka i studien. Veckan efter besöken ringdes de upp och 
vi bokade in tider för att komma till deras arbetsplatser för att genomföra intervjuerna. En 

intervju bokades om, på grund av sjukdom, där respondenten senare valde att inte medverka i 
studien. En annan respondent avböjde också innan intervjun skulle genomföras, på grund av 

sjukskrivning. Slutligen medverkade åtta förskollärare i studien.  
 

Förskola 1  

Här arbetar förskollärare nr 1. Förskolläraren är 45 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 
år. Där arbetar tre pedagoger tillsammans med 20 barn. Förskolan har fem avdelningar och 

ligger i ett villaområde med närhet till ett flerfamiljshusområde, intill skogen. Förskolläraren 
har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 25 år varav 12 år på denna förskola.  
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Förskola 2 

Här arbetar förskollärare nr 2, 3 och 4. De arbetar på olika avdelningar. Förskolan har en 
arabisktalande projektanställd som arbetar som språkresurs på avdelningen där förskollärare 4 

också arbetar. Förskolan har sju avdelningar och ligger i utkanten av centrum med gångavstånd 
till skogen. Språkresursen arbetar främst på den avdelningen, men finns även tillgänglig för de 
övriga avdelningarna. 

 
Förskollärare 2 är 33 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 år. Där arbetar tre pedagoger 

tillsammans med 20 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 10 år 
varav 5 år på denna förskola. 
 

Förskollärare 3 är 60 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 år. Där arbetar tre pedagoger 
tillsammans med 20 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 20 år 

varav 6 år på denna förskola. 
 
Förskollärare 4 är 45 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-4 år. Där arbetar tre pedagoger 

tillsammans med 16 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 22 år 
varav 10 år på denna förskola. 

 

Förskola 3 
Här arbetar förskollärare nr 5. Förskolläraren är 43 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 5-6 

år. Där arbetar 3 pedagoger tillsammans med 23 barn. Förskolan har fem avdelningar och ligger 
i ett flerfamiljshusområde intill ett skogsparti. Förskolläraren har arbetat inom förskolans 

verksamhet i cirka 25 år varav 11 år på denna förskola 
 

Förskola 4 

Här arbetar förskollärare nr 6, 7 och 8. Förskolan har en arabisktalande projektanställd som 
arbetar som språkresurs på avdelningen där förskollärare 6 också arbetar. Språkresursen arbetar 

främst på den avdelningen, men finns även tillgänglig för de övriga avdelningarna. Förskolan 
har sex avdelningar och ligger i ett villaområde med närhet till flerfamiljshusområde och närhet 
till skogen.  

 
Förskollärare 6 är 35 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 år. Där arbetar tre pedagoger 

tillsammans med 19 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 7 år 
varav 4 år på denna förskola. 
 

Förskollärare 7 är 43 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 år. Där arbetar tre pedagoger 
tillsammans med 18 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 22 år 

varav 13 år på denna förskola. 
 
Förskollärare 8 är 44 år och arbetar i en barngrupp i åldrarna 3-6 år. Där arbetar tre pedagoger 

tillsammans med 19 barn. Förskolläraren har arbetat inom förskolans verksamhet i cirka 22 år 
varav 14 år på denna förskola. 
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5.3 Genomförande 

 
Intervjuerna spelades in för att underlätta transkriberingen3 och för att säkerställa att svaren 

blev korrekt citerade. Ljudupptagningen genomfördes med hjälp av en mobiltelefon. Då 
studiens empiriinsamling utfördes genom semistrukturerade intervjuer ökade möjligheterna att 
ställa följdfrågor, när det ansågs behövas samt att det gav oss mer flexibilitet för frågornas 

ordningsföljd samt hur intervjufrågorna ställdes. Som forskare deltog vi båda två i intervjuerna 
men delade upp den insamlade empirin för transkribering.  

 
Att använda ljudupptagning vid intervju, beskriver Kihlström (2012) är en tillförlitlig metod för 
att få med all verbal kommunikation med betoningar och intonationer. Det går också att höra 

om någon fråga har ställts ledande samt om någon kommentar har påverkat respondentens svar. 
Att använda ljudupptagning som dokumentationsmetod anser Denscombe (2009) som en 

effektfull metod, då det erbjuder en närmast fullständig dokumentation som är permanent. 
 
Denscombe (2009) beskriver transkribering av ljudupptagning som tidskrävande och varje 

inspelad intervjutimme tar åtskilliga timmar att skriva. Författaren anser dock att det är 
värdefullt då forskaren kommer nära empirin som sedan ska analyseras samt att empirin blir 

lättare att analysera jämfört med dess ursprungliga form. All insamlad ljudupptagningsmater ia l 
valdes att transkriberas för att inte gå miste om delar av intervjun. Risken finns att material 
sorteras bort som vid första anblick anses oväsentlig för studien men som kan komma att ha 

betydelse för resultatet. Transkriberingarna skrevs ut i pappersform för att underlätta 
bearbetningsprocessen. 

 

5.4 Bearbetning av empiri 

Studiens empiri analyseras utifrån en kvalitativ analysmetod för att finna svar på studiens 

frågeställningar utifrån studiens syfte. Att synliggöra förskollärares upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta med flerspråkiga barngrupper i förskolan.  
 

Analysarbetet är en av de centrala och betydelsefulla delarna av en studie, menar Lantz (2013) 
och beskriver att resultaten av intervjuerna behöver bearbetas för att kunna synliggöra svaren 

och koppla ihop dem till studiens syfte och frågeställningar. Vidare framhåller författaren att 
bearbetningsarbetets genomförande har en stor betydelse för att öka kvalitén i intervjuerna och 
även på resultatets värde. Malmqvist (2007) betonar betydelsen av att som forskare analysera 

den insamlade empirin och att man belyser det positiva och det motsägelsefulla inom 
forskningsområdet. Om forskaren bara förhåller sig till det som talar för och bekräftar studiens 

undersökning kan resultatet anses som manipulerat och studien kan inte valideras. Vår studie 
syftar till att synliggöra ett antal förskollärares egna upplevelser och erfarenheter av att arbeta 
med flerspråkiga barngrupper, så vår ambition var inte att styra respondenternas svar för att 

uppnå ett visst resultat. 
 

Lantz (2013) understryker att vid kvalitativ analys identifieras likheter och skillnader i den 
insamlade empirin, inte bara beskriva utan även försöka särskilja och nyansera det som har 
framkommit och reflekterar över betydelsen. Bearbetningsprocessen har utgått från Lantz 

(2013) allmänna modell för kvalitativ databearbetning, som delas upp i fem olika steg: 
datainsamling, datareduktion, söka mönster, kritisk granskning av dragna slutsatser och att 

bilda dimensioner som avspeglar innehållet. Författaren beskriver att forskaren arbetar med 
analysprocessen i olika steg och ofta återkommer till de olika stegen flera gånger. 

                                                 
3 Översättning av intervjuernas talspråk till skriven text.  
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Utifrån Lantz (2013) allmänna modell för kvalitativ databearbetning utfördes följande: 
 

Datainsamling – empiri samlades in genom ljudinspelade intervjuer, där all verbal 
kommunikation transkriberades.  
 

Datareduktion - transkriberingarna kontrollerades i flera omgångar. Vid första genomgången 
markerades delar av svaren som ansågs eventuellt kunna svara upp till studiens syfte och 

frågeställningar. Sedan studerades transkriberingarna återigen för att säkerställa att något 
betydelsefullt inte gått förlorat. 
 

Söka mönster - utifrån empirin söktes mönster och kategorier bland respondenternas svar. Dessa 
kategorier utgör studiens huvudrubriker i resultatdelen. Vid analyseringen av respondenternas 

svar synliggjordes även likheter och skillnader som kom att ha betydelse för resultatet.  
 
Kritisk granskning av dragna slutsatser – här granskades våra dragna slutsatser och 

kontrollerades om de var tillräckligt tillförlitliga. De dragna slutsatserna diskuterades utifrån 
det sociokulturella perspektivet, som är studiens teoretiska ramverk samt tidigare forskning och 

litteratur inom området. 
 
Att bilda dimensioner som avspeglar innehållet – Analysens slutresultat redovisas i olika 

kategorier för att tydligt synliggöra resultatet. Varje kategori avslutas med en sammanfattning 
för att underlätta för läsaren.  

 
Vidare framhåller Malmqvist (2007) att syftet med analysen av kvalitativa uppgifter är att 
forskaren förändrar den beskrivande strukturen till en analytisk-teoretisk nivå, som relateras till 

områdets tidigare kunskap. Studiens resultat kopplas i den avslutande diskussionen ihop med 
tidigare forskning och litteratur inom ämnet flerspråkighet i förskolan. 

  

5.5  Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes med kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

dokumenterades med hjälp av ljudupptagning. En möjlig nackdel med ljudupptagning av 
intervjuer är att den icke-verbala kommunikationen inte fångas in utan bara det verbala 

(Denscombe, 2009). Videoupptagning kan användas för att fånga det verbala språket samt 
kroppsspråket men något som respondenten kan uppfatta som obekvämt, menar Denscombe 
(2009). Tidsplanen för denna studie har varit begränsad och därför valde vi att inte använda 

videoinspelning vid våra intervjuer, då vi inte ville riskera att studien inte skulle bli färdigstä l ld 
i tid. Utifrån slutsatsen kunde vi heller inte uppleva att den icke-verbala kommunikationen 

utgjorde någon skillnad för resultatet. Vidare menar Lantz (2013) att det finns en risk att 
respondentens svar blir misstolkade eller övertolkade vid analyseringen av intervjuerna. Då 
respondenternas svar grundades i egna erfarenheter och upplevelser har vi försökt förhålla oss 

till att tolka det sagda försiktigt, utan att lägga värdering vid det. En annan svaghet med intervju 
som metod kan enligt Lantz (2013) vara att respondentens svar kan variera och inte vara 

beständigt utifrån dennes dagsform och påverkas av hur situationen upplevs av respondenten. 
Det kan vi delvis relatera våra intervjuer till. När vi har uppmärksammat stress eller nervositet 
hos någon av respondenterna inför intervjun, har vi samtalat om studien och den kommande 

situationen med en lugn och positiv inställning samt småpratat för att öka bekvämligheten för 
respondenten. Vidare har alla intervjuer börjat med formella frågor så som ålder, antal år i 

verksamheten och antal barn i barngruppen, frågor som inte har någon betydelse för studiens 
resultat men som ger respondenterna en möjlighet att vänja sig vid situationen.  
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Resultatet kunde möjligen ha blivit annorlunda om en annan metod hade valts. Exempelvis hade 

en etnografisk studie eventuellt visat hur pedagoger arbetar och kommunicerar i flerspråkiga 
förskolor. I en etnografisk studie samlar forskaren in empiri under en längre tid och gör en 

analytisk beskrivning av sociala samspelsmönster, förklarar Lunneblad (2013). Denna studie 
syftar till att undersöka och analysera förskollärares erfarenheter och upplevelser av att bemöta 
och arbeta med barn som har ett annat modersmål än svenska, i deras språkutveckling. Därför 

har intervjumetoden valts för att låta respondenterna själva lyfta sina egna tankar och ord samt 
erfarenheter. Tidsplanen är en annan anledning till att vi valde att inte utföra en etnografisk 

studie. Dels tar insamlingen av empiri avsevärt längre tid samt ger mer empiri att analysera 
jämfört med intervjuer. Studien hade alltså tagit längre tid att genomföra än vad vi hade 
möjlighet att avsätta.  

 

5.6 Forskningsetiska principer 

Hermerén (2011) sammanfattar allmänna regler i God forskningssed, som forskare bör förhålla 
sig till. Bland annat att forskaren ska öppet redovisa metoder och resultat. Tala sanning om 
forskningen och inte stjäla forskningsresultat från andra studier. Under forskningsstud iens 

process har dessa regler tillämpats genom att tydligt beskriva studiens val av metod, 
tillvägagångssätt vid insamling av empiri och bearbetning av data. Samt analys av resultatet 

med avslutande diskussion med koppling till tidigare forskning och litteratur inom området. 
Resultatet som framkommer i studien är utifrån respondenternas egna erfarenheter och 
upplevelser av att arbeta med flerspråkiga barngrupper. Utöver dessa regler har vi även utgått 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det finns fyra huvudkrav att förhålla sig till 
för att skydda individerna som medverkar i forskningsstudien. Björkdahl Odell (2007) 

benämner individskyddskravets fyra huvudkrav som: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 

5.6.1 Informationskravet 

Forskaren har skyldighet att informera om forskningsstudiens syfte. Alla 
undersökningsdeltagare ska informeras om deras villkor och uppgift för medverkan i 

forskningsstudien av forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare förtydligar Vetenskapsrådet 
(2002) att forskaren ska underrätta alla medverkande att deltagandet är frivilligt. Det finns 
möjlighet att avbryta medverkan när som helst, utan att deras beslut blir påverkat av forskaren 

samt förklara hur insamlingen av empirin ska gå till och vart studien sedan kommer att 
publiceras.  

 
Vid den första kontakten med våra tilltänkta intervjupersoner informerades de muntligt att 
medverkan är frivillig och att de har möjlighet att tacka nej, när som helst under studiens gång. 

Vidare beskrevs forskningsstudiens syfte och att anledningen till studien är ett examensarbete 
på förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet samt att deras medverkan kommer ske genom 

intervjuer med ljudupptagning. Alla undersökningsdeltagare fick även ett informationsbrev där 
studiens syfte framgick. I brevet framgick det var studien kommer publiceras.  
 

5.6.2 Samtyckeskravet  

Inför studiens insamling av empiri ska forskaren erhålla samtycke om deltagande från 
undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2002). Det ska även framhållas 

att deltagandet sker frivilligt samt att de kan avbryta sitt deltagande utan några följder eller 
några försök till att bli påverkade i sitt beslutsfattande (a.a.). 
 

Detta har tagits hänsyn till och alla tillfrågade intervjupersoner har lämnat ett muntligt 
medgivande till att medverka i studien.   
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5.6.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om undersökningsdeltagare ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare i forskningsresultatet ska 
personuppgifterna inte kunna röjas eller kunna lokaliseras och det ska heller inte vara praktiskt 

möjligt att komma åt uppgifterna för utomstående (a.a.)  
 
För att uppnå detta krav har följande åtgärder vidtagits: respondenterna fick inför intervjuerna 

muntlig information om att deras personuppgifter inte kommer att framkomma i studien och 
deras medverkande inte kan spåras till deras arbetsplatser samt att de inspelade ljudfilerna 

raderas när studien färdigställts. Under studiens gång har inspelningsmaterialet förvarats inlåst  
och bara använts vid transkribering.  
 

5.6.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet (2002) understryker betydelsen av att insamlad empiri och uppgifter om 
undersökningsdeltagarna endast får användas för forskningsändamål och får absolut inte 

användas i icke-vetenskapliga syften. Fortsättningsvis påpekar Vetenskapsrådet (2002) att 
undersökningsdeltagarna har rätt att ta del av det färdigställda forskningsresultatet. 
 

Detta har tagits hänsyn till och det insamlade materialet har endast använts i 
forskningsändamålet, vilket respondenterna fick information om i Bilaga A. Alla respondenter  

har även blivit informerade att de har möjlighet att ta del av det färdigstä l lda 
forskningsresultatet och var studien kommer publiceras.  
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6 Resultat 
Kommande kapitel redovisar studiens resultat utifrån den insamlade empirin som gjordes 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att undersöka och 
analysera förskollärares erfarenheter och upplevelser av att bemöta och arbeta med barn, som 
har ett annat modersmål än svenska, i deras språkutveckling. För att bidra till 

kunskapsutveckling i arbetet med flerspråkighet, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
 

Frågeställningar:  

 Vad upplever förskollärarna främjar barns språkutveckling, med fokus på barn med 

annat modersmål än svenska? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna finns i arbetet med barns 

språkutveckling, med fokus på barn med annat modersmål än svenska?  

Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och delats upp i fyra 

huvudrubriker: Pedagogernas verbala kommunikation med barnen, Språkstödjande 
hjälpmedel, Positiva effekter av flerspråkiga barngrupper och Hinder i den språkstödjande 

verksamheten och förslag på vidare utveckling, med tillhörande underrubriker. I de första två 
huvudrubrikerna presenteras resultatet i syfte att besvara  studiens första frågeställning, medan 
de två sista huvudrubrikerna är kopplat till den andra frågeställningen. Respondenternas citat 

som förekommer i resultatdelen är benämnda med Förskollärare 1-8.  

 

6.1 Pedagogernas verbala kommunikation med barnen 
I denna delen av resultatet presenteras har tre kategorier som framkommit under analysarbetet 
och som respondenterna framhåller. Nyanserat språk, Tydliggöra det verbala språket med 

kroppen och Modersmålsstödjande pedagoger. De representerar arbetssätt som respondenterna 
upplever är språkstödjande för barnen. 
 

6.1.1 Nyanserat språk 

Samtliga respondenter poängterar värdet av att använda ett nyanserat språk vilket innebär att 
benämna korrekta begrepp samt tala med kompletta meningar. Utan att korta ner meningarna 

för att förenkla förståelsen för barnen. Detta för att öka möjligheterna till att bidra med ett rikt 
ordförråd hos barnen. Vuxna innehar oftast ett utvecklat språk samt ordförråd och kan därmed 
utmana barnen i deras proximala utvecklingszon. Följande citat visar respondenternas syn på 

användiningen av ett nyanserat språk. 
 
Man ska prata med ett nyanserat, jag tror det heter så, språk. Att jag inte 
bara pratar lite, utan man ska prata mycket, man benämner saker och inte 
bara lätta ord utan svåra ord. Förskollärare 6 
 
Sen är det viktigt att man namnger alla begreppen i vardagen, de här 
vardagsgrejerna. Att ”ge mig den där” säger vi inte utan ”du, kan du 
hämta boken för vi ska läsa” Förskollärare 1 
 
Det är ju att man hela tiden försöker prata så mycket som möjligt, prata 
och bekräfta, prata och bekräfta. […] för man försöker verkligen att hela 
tiden, om man ska spela ett spel till exempel säger jag, ”nu flyttar du den 
röda spelpjäsen tre steg framåt och då börjar du ju på den”. Alltså att man 
hela tiden tänker på hur mycket ord man försöker säga och om barn säger 
fel, om man säger så. Då rättar man ju inte, utan man bara säger det rätta 
ordet så att säga. Förskollärare 8  
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Det sagda kan tolkas som att respondenterna värdesätter den dagliga kommunikationen 
tillsammans med barnen och upplever att den främjar barnens språkutveckling hos barn, med 

annat modersmål än svenska. Den dagliga kommunikationen innefattar spontana och vardagliga 
samtal tillsammans med barnen vid exempelvis måltidssituationer, på- och avklädning av 
ytterkläder i tamburen och i samband med planerade och oplanerade aktiviteter. Möjliga 

konsekvenser av att pedagoger använder ett nyanserat språk i samspel med barn kan främja 
barns språkutveckling.  

 
6.1.2 Tydliggöra det verbala språket med kroppen 

Majoriteten av respondenterna betonar betydelsen av att använda kroppen som ett verktyg vid 
kommunikation med barnen. Metoder för att tydliggöra det verbala språket som respondenterna 

beskriver är bland annat att använda ansiktsuttryck, gester och att peka. Sammanfattningsvis 
benämns detta som kroppsspråk. Flera av respondenterna poängterar även användningen av 

TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, samt TSS, tecken som stöd. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle dessa strategier kopplas till mediering och det 
språkliga verktyget. Pedagogerna kan ses som förebilder då de har möjlighet att utveckla 

barnens stragegier att kommunicera utöver det verbala språket. Följande citat synliggör 
respondenternas erfarenheter av att arbeta med alternativa uttryckssätt till det verbala språket.  

 
Vi arbetar med TAKK […]. Våra barn har verkligen tagit det till sig och 
vi försöker utveckla det hela tiden. Förskollärare 7 
 
Vi tecknar ju till allt vad vi än säger, så tecknar vi så mycket som möjligt, 
vad vi kan. Och vi ja, vi försöker ju vara likadana mot de som vi är mot 
alla andra om man säger så. Fast vi får ju vara extra tydliga i vårt språk, 
gester och allt. Förskollärare 5 
 
Använda ”tecken som stöd”, men det gör vi med alla barn, vi gör ingen 
skillnad om de är flerspråkiga eller inte, utan vi kör lika dant med alla. 
Kroppsspråk, gester, mimiker, ansiktsuttryck […]. Förskollärare 1 

 
Utifrån respondenternas beskrivningar av att tydliggöra det verbala språket med kroppen tolkas 
det sagda som att dessa metoder anses vara en positiv effekt för språkutvecklingen hos barn 

med annat modersmål än svenska. När pedagoger stöttar barnen genom att ge dem rikligt med 
kommunikationsalternativ, ges barnen möjlighet att kombinera uttryckssätt i försöken att göra 

sig förstådda, när det verbala språket inte räcker till.  
 

6.1.3 Modersmålsstödjande pedagoger 

Ett fåtal av respondenterna bedömer att de inte har modersmålsstödjande pedagoger i 

verksamheten medan resterande respondenter har tillgång till det. En respondent förklarar att 
kommunen under året har projektanställt vuxna med arabiska som modersmål, i skolor och 

förskolor. Syftet med det är att integrera personerna i samhället och att dem får utveckla det 
svenska språket samt vara en språkstödjande tillgång i de pedagogiska verksamheterna. 
Respondenterna som har modersmålsstödjande pedagoger, på respektive förskola, påtalar 

betydelsen och uppskattningen av stödets tillgänglighet. 
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Vi har våra språkpraktikanter som är guld värda, de är fantastiska. Just 
vid inskolningar och så, de kan samtala med föräldrar så de vet vad det 
handlar om eh när det kör ihop sig så kan de komma, eller när man ska 
läsa till exempel, nu då när vi läser bockarna bruse så kan de läsa den på 
arabiska. Ehm, så det är, dem måste vi ha känner jag. De är jätteviktiga. 
Förskollärare 7 
 
[…] och så har vi Rama som pratar arabiska, så hon pratar jättemycket 
med dem, översätter, både från vårt håll och från barnens håll. […] Men 
vi har inte haft henne innan, utan hon har ansvar med den här 
modersmålsstödsundervisningen nu, hon sitter med de en gång i veckan 
och så berättar hon saga, eller läser någon bok, så pratar dem om något. 
Vi brukar göra experiment en gång i veckan, då pratar hon med de här 
barnen, enskilt och så, hon samlar de och så pratar de kring till exempel 
experimentet eller tema, projekt eller så. Annars har vi ju inte haft 
hemspråksundervisning innan. Förskollärare 4 

 
Vi har ju de som jobbar hos oss som kan de här språken. Då har man ju 
ständigt någon tolk eh så just som om det är någonting som händer har vi 
alltid två stycken här i huset som man kan tillkalla så dem kan förklara lite 
bättre. Just om det är någon konflikt eller så. Förskollärare 3 

 

Förskollärare 1 är en av de respondenter som inte har någon modersmålsstödjande pedagog 
att tillgå i den pedagogiska verksamheten och uttrycker en önskan om att få den resursen vilket 
framgår i nedanstående citat.  

 
För det finns ju faktiskt forskning på det att om man får sitt 
modersmålsstöd så presterar man bättre i alla ämnen i skolan så 
småningom. Så det skulle vi vilja ha. Förskollärare 1 

 
Det som framkommer i intervjuerna kan tolkas som att respondenterna ser de 

modersmålsstödjande pedagogerna som en betydelsefull tillgång i den pedagogiska 
verksamheten, som främjar språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. Ur 
ett sociokulturellt perspektiv kan resultatet kopplas till att en modersmålstödjande pedagog som 

behärskar språket, kan hjälpa ett barn att utveckla sitt eget språk utifrån den proximala 
utvecklingzonen. På samtliga förskolor där de har modersmålsstödjande pedagoger är språket 

arabiska. Det uttrycks även en önskan om att få modersmålsstöd till de barn som har annat 
modersmål än arabiska.  
 

6.1.4 Sammanfattning 

Utifrån studiens resultat framgår det att respondenterna poängterar betydelsen av att använda 
flera olika kommunikationsmedel tillsammans med barnen, för att främja språkutvecklingen. 

De anser att barnen ska få möjlighet att möta språket genom varierande arbetssätt i det 
vardagliga mötet. Det verbala språket är centralt och betydelsefullt, menar respondenterna. 
Både att få möta det svenska språket i konkreta situationer men även att få utvecklas i sitt 

modersmål är av betydelse. Vidare framhålls det att det verbala språket tydliggörs genom 
användningen av kroppsspråk, bland annat genom gester och TAKK/TSS.  
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6.2 Språkstödjande hjälpmedel 

I denna del av resultatet redovisas de språkstödjande hjälpmedlen som respondenterna använder 
i det främjande språkarbetet med flerspråkiga barn. De tre kategorierna som lyfts är Leka med 

språk, Böcker och IKT samt Konkret material. Nedan följer utdrag från respondenternas svar.  
 

6.2.1 Leka med språk 

Flera av respondenterna anser att språkstödjande aktiviteter ska vara lustfyllda och lekfulla. 

Aktiviteter som respondenterna framhåller är bland annat rim och ramsor, dramatisering, sång 
och musik samt barnens egen lek. En respondent beskriver att det fanns fyra olika modersmål i 

barngruppen förra läsåret och hur de synliggjorde de olika språken, vilket framgår i det första 
av kommande citat.  
 

Vi jobbade mycket med begrepp och ord på olika språk, så barnen fick lära 
sig säga mjölk på alla de här språken, ee leka, boll. Vi lyssnade på sånger, 
blinka lilla stjärna på alla de här fyra språken. Så de fick ju lära sig också, 
så det var jätteroligt faktiskt, när de upptäckte att aa det är samma melodi 
fast det låter olika, för det var olika språk. Så vi har ju haft mycket så med 
dans och musik förra året, eftersom det var flera olika språk och nu har vi 
bara två. Och nu är det också mycket med arabisk musik. Förskollärare 4 

 
Ja just kanske matsituationer, alltså lunchen, då är det väldigt mycket eh 
arabisk språkkurs eh för att barnen tycker… ”vad heter mjölk?” Halib 
säger de då och håller på så och bollar vad olika saker heter. Förskollärare 
3 
 
Eee så vi arbetar mycket med sagor och drama, gör vi. Sen har vi precis 
börjat med något som heter Språklust, en bok. Och den känns bra, vi har 
bara arbetat en vecka med den, men det känns som barnen tycker den är 
kul och spännande. Just nu de första veckorna så handlar det om att lyssna, 
för att tala och kunna få ett bra ordförråd, ett bra språk, eller en språklig 
medvetenhet, så gäller det ju att kunna lyssna på tystnaden, lyssna på olika 
ljud, härma ljud, och just att härma är ju bra för munmotoriken.  
Förskollärare 8 

 

Det sagda kan tolkas som att respondenterna innehar flera arbetssätt som ger barnen 
förutsättningar för att utveckla sitt språk i samspel med andra. Det går att göra en koppling till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon, där en en person som besitter mer kuskap kan hjälpa 
någon annan att komma vidare i sitt lärande. Här handlar det om att vuxna lär barn men också 
att barn lär vuxna, genom ett utbyte av kunskaper. 

  
Nedan följer ett utdrag av citat som går att koppla till barns samspel med varandra. 

 
Det är ju samspel med de andra barnen såklart, det är det som är det viktiga, 
kommunikationen, samspelet. Jag skulle nog säga att barnen nästan är dem 
som kan mer än vi, i det läget. För de tar hand om varandra, de visar, de är 
så konkreta och är ännu tydligare och jobbar in barnen i grupp. Så det är 
ingen skillnad om man har olika språk, så kan man leka tillsammans. De 
hittar andra kommunikationsmedel, så det är döhäftigt. Förskollärare 1 
 
Vi hade en som pratade ryska som inte kunde ett ord svenska, och en 
svensk och en arabisktalande som lekte. Och de pratade på sina språk med 
varandra i leken. Det är så häftigt, att det funkar ändå, de har liksom lekens 
regler med i sin lek. Förskollärare 5 
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Respondenterna uttrycker att barnens samspel är betydelsefullt och något som kan påverka 

språkutvecklingen positivt. Detta går också att koppla till Vygotskij proximala utvecklingszon 
och hur barn lär i samspel med varandra. Förskollärarnas erfarenheter visar på att det är 

betydelsefullt för barnen att få använda sitt modersmål i leken, även om inte alla barn talar 
samma språk, så får de möjlighet att tillämpa det.  
 

6.2.2 Böcker och IKT 

Majoriteten av respondenterna berättar att de använder böcker och IKT när de arbetar för att 
tillgodose flerspråkiga barns språkutveckling i den vardagliga verksamheten. IKT som står för 

information- och kommunikationsteknik, innefattar i detta sammanhang dator och lärplatta. 
Metoderna för användningen av tekniken och böckerna varierar. Nedanstående citat är exempel 
på detta.  

 
[…] men det är faktiskt först nu för två veckor sedan som vi fick två iPads 
som är vända just till arabisktalande barn. Ehm där det bara ska vara appar 
och tangentbordet på arabiska. Förskollärare 2 

 
Vidare förklarar respondenten att användningen av lärplattan ska underlätta kommunikationen 

med föräldrarna samt att främja barnens modersmålsutveckling. En annan respondent berättar 
också att de har fått en extra lärplatta som vänder sig till arabisktalande barn och beskriver 
användningen av den. 

 
Eh sen har vi fått en iPad eh nu precis som vi har börjat med, eh där just 
de barn som inte kan svenska, får ha den för att där kan man lära sig väldigt 
bra svenska ord och så man ser bild samtidigt och så. Förskollärare 3 

 
Vi använder mycket på IKT, lyssna på musik, lyssna på sagor, titta på film. 
För vi tycker det är viktigt att de också får höra sitt språk, inte bara svenska 
hela tiden. […] vi har hittat böcker och filmer, som är med Pippi på 
arabiska och svenska. Eh det är några till som vi har lånat på biblan, och 
det roliga är att när de, när man läser arabiska böcker så läser man på 
baksidan och svenska läser man så på framsidan, det upptäckte barnen 
också. Det var lite konstigt, ”Jaha varför är det så? Varför står det så 
baklänges?” Men sen fick vi då förklarat, de tyckte att bokstäverna var lite 
konstiga, men nu har vi både svenska och arabiska bokstäver på våra 
väggar, så att alla kan se dem och jämföra och så. De pratar jättemycket 
om det när vi sitter och äter, då ser dem, de här bilderna, ee och de är svåra 
att skriva och vad betyder det och mm. Förskollärare 4 

 
Förutom det som nämns innan används dator och iPad. Som används till 
översättning och så använder vi QR-böcker, QR-böcker kan vi göra. Att 
om det är Totte, så finns den på arabiska. Och så printar vi ut dem och 
sätter de i verksamheten så barnen som kan den på svenska kan även sitta 
med och lyssna på arabiska. Förskollärare 1 

 
Respondenten förklarar vidare att de uppmanar föräldrarna att låna böcker på barnens 

modersmål och läsa tillsammans hemma samt att de har lånat böcker på andra språk till 
förskolan. Syftet är att synliggöra att det finns olika språk och att alla är lika viktiga. 
Fortsättningsvis förklarar respondenten att synliggörandet av olika språk har skapat 

diskussioner mellan barnen och de har upptäckt att arabiska böcker läses bakifrån och fram. 
Sammanfatningsvis går respondenternas erfarenheter att tolka som att olika hjälpmedel ger 

barnen förutsättningar för sin språkutveckling. Detta går att koppla till det sociokulture l la 
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perspektivet och mediering, då något slags materiellt verktyg används för att hjälpa en människa 

i sitt lärande och utveckling.  
 

En respondent förklarar att de har använt lärplattan till att filma en förälder när denne talar 
lugnande till barnet på deras modersmål, i syfte att öka tryggheten för barnet. En annan 
respondent beskriver hjälpmedel som används vid kommunikationen i deras barngrupp. 

 
Det är ju bilder, och sen att man försöker rita eller be de rita eller ja och 
ibland iPads. Det beror ju på lite vad det är de vill. Uppslagsböcker 
använder vi jättemycket också, de står på hyllan så det är bara, ”jag ska 
visa dig här”. Det var en kille som undrade om drake. Det kan ju vara två 
olika saker, en drake man flyger med eller en drake i sagornas värld. Han 
bara ”aha” liksom, så det gäller liksom bara att fånga det på något sätt.  
Förskollärare 8 

 

Det sagda kan även här kopplas ihop med det socikulturella perspektivet och mediering, där 

användningen av verktyg är det materiella. Det materiella används här i form av IKT och böcker 
för att främja barnen i deras språkutveckling, samt känna en trygghet i att använda sitt 
modersmål.  

 
6.2.3 Bilder och konkret material 

Samtliga respondenter framhåller att de använder sig av bilder i den dagliga verksamheten som 

ett hjälpmedel i kommunikationen. Det tydliggörs att det finns olika typer av bilder, 
aktivitetsbilder, bilder på klädesplagg, känslouttryck, bilder relaterade till mat och dryck. 
Vidare berättar flera av respondenterna att de använder konkreta föremål i olika situationer för 

att förtydliga språket visuellt, vilket nedastående citat framhåller.  
 

Nu ska vi ÄTA i kombination med bilder, så det blir extra övertydligt i och 
med att vi har de här bildschemana och de är egentligen för alla. Man 
märker ju av vilka främst som behöver ha dem, definitivt de med annat 
språk och dem som har svårigheter i sin utveckling. Då är det visuella 
mycket lättare för många barn. Förskollärare 2 

 
Till exempel, vi hade en samling att vi hade varit i skogen […] vi var ute i 
skogen och samlade löv och sen när vi kom hem, så luktade vi, hur känns 
dem, hur luktar dem. Åå då får man ju den sinnesupplevelsen, barnen, även 
att, då kan man prata om det. Förskollärare 6 

 

Utifrån intervjuerna kan det sagda tolkas som att respondenterna värdesätter användningen av 
bilder och konkret material för att synliggöra kopplingen mellan det verbala språket och det 
visuella. Det förklaras att upplevelserna med dessa material ökar möjligheten till förståelse för 

orden när de sätts in i ett konkret sammanhang.  
 

6.2.4 Sammanfattning 

Respondenterna framhåller i sina svar att de använder språkstödjande hjälpmedel i arbetet med 
flerspråkiga barn. Syftet med dessa hjälpmedel är till största delen att stärka utvecklingen av 
det svenska språket men även möjliggöra mötet med barnens modersmål när de efterfrågar det, 

i den pedagogiska verksamheten. Respondenternas svar visar återigen på hur betydelsefullt det 
är att förskollärarna använder arbetssätt i verksamheten i form av konkret material.  Det handlar 

om att ge barnen hjälpmedel som kan användas för att komma vidare i deras språkutveckling. 
Detta går att koppla till mediering och de visuella materialen som ger en människa hjälp att 
utveckla sin kunskap. 
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6.3 Positiva effekter av flerspråkiga barngrupper 

I detta avsnitt redovisas de positiva effekterna av att arbeta med flerspråkiga barngrupper som 

respondenterna har lyft i intervjuerna. De har delats in i kategorierna Mångfald och Utbyte av 
erfarenheter och kunskap. 
 

6.3.1 Mångfald 

Samtliga respondenter framhåller många olika positiva aspekter av att arbeta med flerspråkiga 
barngrupper. Det är berikande för alla och att barnen får en ökad förståelse av att det finns 

olikheter hos människor, varje individ är unik. Samtidigt som respondenterna vill förmedla att 
alla är lika mycket värda och vilken mångfald det finns på flerspråkiga förskolor. Att respektera 
och acceptera dessa olikheter är en vision, vilket följande citat framhåller.  

 
Berikar, eh en förståelse för de andra barnen, att man inte pratar likadant, 
att man inte ser likadan ut, alltså det är berikande. Förskollärare 7 
 
[…] vi får faktiskt mycket kulturer runt, att kunna jämföra, barnen ser att 
alla är inte lika, i både språkmässigt, utseende och aa allt. Och allt det får 
de per automatik, så det är ju positivt också, barnen får ju mycket gratis. 
[…] alltså barnen ser att de har möjligheter som vilket barn som helst. 
Förskollärare 5 
 
Vi lär oss så mycket av varandras kulturer och sånt här, att jag tror att vi 
bygger upp ett bättre samhälle om vi är olika folkslag. […] Så man 
kommer in på mycket värdegrundsfrågor när man jobbar med flerspråkiga 
barn. Det är positivt faktiskt, superpositivt. Förskollärare 1 

 

Respondenternas svar kan tolkas som att arbetet med flerspråkiga barn är en tillgång för hela 
barngruppen men även för pedagogerna. En av respondenterna förklarar att denna uppskattar 

och föredrar att arbeta i en flerspråkig barngrupp, för att det är berikande och ger fler utmaningar 
än att arbeta i en homogen barngrupp där svenska är det enda modersmålet.  
 

6.3.2 Utbyte av erfarenheter och kunskap 

Andra positiva effekter som framkommer genom intervjuerna är att respondenterna upplever 
att de får värdefulla erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet och kunskaper om olika 

kulturer och språkutveckling, som nedanstående citat visar.  
 
Vi lär oss mycket arabiska, bra liksom ord, som är bra att kunna. Sen tycker 
man ju det är lite spännande att höra andra ord också. Så då tycker de det 
är lite kul att lära oss och samtidigt så får ju de lära sig vad det heter på 
svenska. Så man ger ju och tar.  Förskollärare 3 

 
En respondent förklarar att barnen har ett utbyte av kunskap även om de har olika modersmål, 

som främjar språkutvecklingen. Det händer att barn med annat modersmål självmant och 
spontant delar med sig av sina språkkunskaper på modersmålet, till andra barn och vuxna i den 

dagliga verksamheten. Bland annat vardagsord och namn på djur. Detta går att koppla till 
Vyxotskijs proximala utvecklingzon, när barnen använder sina kunskaper för att lära en annan 
människa.  
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Fortsättningsvis belyser några respondenter hur betydelsefullt det är att ha ett samarbete med 

föräldrarna till barn med annat modersmål än svenska, för barnens språkutveckling. De menar 
att samarbetet kan främja barnens språkutveckling både i svenska och modersmålet, vilket 

följande citata framhåller.  
 
Nu har vi Berta. Berta får följa med hem över helgen, och så får föräldrarna 
lite uppdrag som barnen får ta bild på det, ”vad jag tycker om att göra”. 
Det kan vara baka, cykla och så. O barnen kommer tillbaka sen på måndag, 
så får de berätta om det själva, och så skriver föräldrarna, antingen på 
svenska om de kan, eller på arabiska. Men det tycker vi är jätteviktigt att 
vi får ha samarbete både med föräldrar och oss. Förskollärare 4 

 
En annan respondent belyser också samarbetet med föräldrar och berättar om en positiv 
erfarenhet av samarbetet, när de arbetade med ett tema. Under temats gång blev föräldrarna till 

barn, med annat modersmål än svenska, delaktiga genom att dela med sig av sina 
språkkunskaper och synliggöra modersmålets skriftspråk på olika sätt. Vidare finns ett dilemma 

då flera respondenter berättar att det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska använda sitt 
modersmål i förskolan, utan bara prata svenska. Något som kan komma att få konsekvenser för 
barnens flerspråkiga utveckling. 

 
6.3.3 Sammanfattning 

Samtliga respondenter belyser att de upplever att det finns många positiva effekter av en 

flerspråkig barngrupp, både för pedagogerna själva men framförallt för barnen och deras 
familjer. De framhåller bland annat att barnen får en ökad förståelse för olikheter och respekt 
för detta. Som ett resultat av detta bildas en acceptans av varandra som olika individer, som kan 

ge positiva effekter för barnens självkänsla som i sin tur kan vara betydelsefullt för barnens 
språkutveckling. Att synliggöra förekomsten av olika språk och modersmålets värde, anser 

flertalet respondenter vara av stor betydelse för barnens språkutveckling. För att göra en 
koppling till det sociokulturella perspektivet, handlar det om den närmaste utvecklingszonen 
och stöttning. Här kan föräldrar vara ett stort stöd med sina kunskaper i modersmålet, vilket 

respondenterna framhåller i sina svar. Det uppstår en problematik då de upplever att vissa 
föräldrar vill att barnen bara ska prata svenska i förskolan och inte få möjlighet att använda sitt 

modersmål utanför hemmet.  

 

6.4 Hinder i den språkstödjande verksamheten och förslag på vidare utveckling 

I detta avsnitt redovisas respondenternas upplevelser av hinder i den språkstödjande 
verksamheten samt respondenternas egna förslag på förändringar som de anser kan vara positivt 

för den pedagogiska verksamheten, som kan främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. 
Dessa presenteras under kategorierna Fortbildning inom flerspråkighet i förskolan, 
Modersmålsstödjande pedagoger och Barngruppens storlek. 

 

6.4.1 Fortbildning inom flerspråkighet i förskolan  

Det framkommer i intervjuerna att respondenterna saknar fortbildning inom området 

flerspråkighet i förskolan och den kunskap de besitter kommer mestadels från egna erfarenheter 
av det praktiska arbetet samt eget initiativ till att studera litteratur kring ämnet. Detta 
framkommer i nedastående citat.  

 
Ja man har ju inte fått någon som helst utbildning i detta […] man får mer 
erfarenhet hela tiden, så att man provar sig fram helt enkelt, så bra det går. 
Förskollärare 3 
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Men vi har inte haft någon utbildning eller så. […] vi har inte någon grund, 
utan det vi håller på med har vi hittat själva, vi har läst litteratur och googlat 
och sökt information. Förskollärare 4 

 
En respondent berättar att denna person påbörjade en kurs i flerspråkighet i förskolan, men 

valde att avsluta studierna av anledning till att kursen fick studeras på fritiden. Vidare uttrycker 
respondenten en motvilja till avhoppet, eftersom kompetensutvecklingen hade höjt kvalitén på 

den språkstödjande verksamheten i förskolan. Sammanfatningsvis framhåller majoriteten av 
respondenterna bristen på fortbildning inom ämnet, vilket framgår som en önskan för att få mer 
kunskap i att arbeta språkstödjande. Med fördjupad kunskap om att arbeta flerspråkigt i 

förskolan ökar möjligheterna att stötta barnen i deras proximala utvecklingszon. 
 

6.4.2 Modersmålsstödjande pedagoger 

Samtliga respondenter har framhållit betydelsen av att ha språkstödjande pedagoger som en 
resurs i den pedagogiska verksamheten. De respondenter som inte har tillgång till denna resurs 
uttrycker att de saknar det, för att underlätta den språkstödjande utvecklingen hos barn med 

annat modersmål än svenska men även öka tryggheten hos dessa barn i förskolan.  
 
Nej det har vi inget, fast det står i vår läroplan att det ska finnas, men det 
finns det inte. […] modersmålshjälp skulle vi verkligen vilja få, och jag 
tror att det hade stärkt barnens egna självkänsla och identitet.  
Förskollärare 1 

 

De övriga respondenter som har tillgång till någon form av modersmålsstödjande pedagoger 
under år 2016, önskar att den resursen skulle förlängas så länge behovet finns samt att det skulle 
finnas flera modersmålsstödjande pedagoger. Då en modersmålsstödjande pedagog kan behöva 

stötta och vara tillgänglig för upp till sju olika avdelningar. Nedanstående citat är från förskolor 
som har tillgång till modersmålstödjande pedagog.  
  

 
Det hade ju varit guld värt, på varje avdelning, för att alltid kunna möta 
och finnas där för att möta alla. Förskollärare 6 
 
Det bästa hade ju klart varit om man fick ha någon språkstödjande person 
på varje avdelning, för de som finns får ju springa mellan avdelningarna 
för att hjälpa oss alla och stötta oss. Vi är ju sju avdelningar.  
Förskollärare 3 

 

Flera respondenter uttrycker en önskan om att den modersmålsstödjande hjälpen skulle finnas 
tillgänglig permanent, så länge resursen behövs. För de upplever att barnen, som inte kan 

svenska, känner sig tryggare av att ha någon som kan förstå dem på sitt modersmål. Det främjar 
också barnen i sin språkutveckling, när de får möjlighet att använda sitt modersmål och har en 
vuxen som kan förstå de. Den vuxne kan också utmana barnen vidare i sin språkutveckling. 

Detta går att koppla till Vyxotskijs proximala utvecklingszon där den vuxne kan stötta barnet 
att utveckla sitt språk.  
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6.4.3 Barngruppens storlek 

Flertalet respondenter anser att deras barngrupper är för stora i förhållande till personal och 

resurser att arbeta språkstödjande för alla barn. Vilket framgår i citaten nedan.  
 
Tid och mer vuxna, det är bara så, vi är alldeles för få vuxna […] och hinna 
ge den här en-till-en-kommunikationen, det är rätt svårt, ibland går man 
hem och inte ett ord har jag sagt till den idag. […] Det är omöjligt att räcka 
till. Förskollärare 8   
 
Det är det här med många barn och tidsbrist. Det är det som vi känner, 
stora barngrupper har vi med, man hinner inte sitta i de här små grupperna 
och prata med de här barnen, utan man sitter oftast i större grupper. 
Förskollärare 4 

 

Det kan tolkas att respondenterna upplever att de stora barngrupperna utgör ett hinder för hur 
de skulle vilja arbeta språkstödjande för alla barnen. Detta upplevs negativt och respondenterna 

känner sig otillräckliga i arbetet att stödja barnen i deras språkutveckling. Vidare kan det sagda 
tolkas som att mindre barngrupper och fler pedagoger skulle främja det språkstödjande arbetet 
i flerspråkiga barngrupper och öka kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Det framgår 

även att bristen på tid är ett hinder i att arbeta språkstödjande, respondenterna känner helt enkelt 
att de inte hinner med i den omfatning som skulle önskas. Detta är i förhållande till 

barngruppernas storlek.  
 
6.4.4 Sammanfattning 

Respondenterna anser att det finns ett stort behov av kompetensutveckling inom området 

flerspråkighet i förskolan samt efterfrågar en permanent tillgång till modersmålsstödjande 
pedagoger, då respondenterna beskriver en upplevelse av otillräcklighet och frustration av detta. 

De uttrycker att det finns ett stort behov av stöd i arbetet med barn och föräldrar, med annat 
modersmål än svenska. Dels att de av egen erfarenhet upplever att barnen känner sig tryggare 
av att ha vuxna i sin närhet, som pratar samma språk, samtidigt som det är språkutvecklande. 

Samt att respondenterna önskar få hjälp med kommunikationen med föräldrar vid bland annat 
inskolningar, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vidare anses de stora barngrupperna öka 

känslan av otillräcklighet hos respondenterna, då det är många barns olika behov och 
förutsättningar som ska tillgodoses och utmanas. Något som inte alltid kan uppfyllas, 
framkommer det i intervjuerna. Det framgår också att tiden inte räcker till för att arbeta 

språkstödjande.  

 
Kommande diskussion kommer belysa relevanta delar av studiens resultatanalys som vi vill 
fördjupa oss i. De är indelade i följande rubriker: Modersmålets betydelse, Språkstödjande 

pedagoger, Modersmålsstödjande metoder och aktiviteter samt Pedagogernas kompetens.  
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och litteratur utifrån det 

teoretiska ramverket, sociokulturellt perspektiv. Diskussionen utgår från rubrikerna : 
Modersmålets betydelse, Modersmålsstödjande pedagoger, Språkstödjande metoder och 
aktiviteter samt Pedagogernas kompetens. Avslutningsvis presenteras studiens 

sammanfattande slutsats med förslag på vidare forskning.   

 

7.1 Modersmålets betydelse 

Forskningen som presenteras i avsnittet tidigare forskning visar att det finns ett starkt samband 
mellan barnens modersmålsutveckling och framtida resultat i skolan, samt förutsättningar för 

ett språkrikt vuxenliv. I studieresultatet framgår det att respondenterna poängterar 
modersmålets betydelse i förhållande till barnens lärande och utveckling. De upplever att det 

finns många andra fördelar med att arbeta modersmålutvecklande, bland annat att det stärker 
barnens identitets- och självkänsla. Detta lyfts även av Ladberg (2003) som hävdar att familjens 
språk har stor betydelse för barnens identitet och självkänsla och menar vidare att även 

omgivningens bemötande av barnen och deras språkbakgrund har inverkan på detta. Om inte 
barnens modersmål eller ursprung synliggörs i förskolan eller om detta utpekas negativt finns 

risken att barnen upplever att de inte är värdefulla och accepterade (a.a.). Detta styrks i Kulttis 
(2012) forskningsresultat där det framgår att för att ett barn ska använda sitt modersmål så 
behöver det uppmuntras och uppmärksammas. Utifrån studiens resultat i relation med tidigare 

forskning och övrig litteratur är det betydelsefullt att tillämpa strategier för att utveckla barnens 
modersmål så väl som det svenska språket i förskolan.  

 
Ett dilemma uppstår då respondenterna upplever att det förekommer vårdnadshavare som bara 
vill att deras barn ska prata svenska i förskolan. Medan forskning visar att det är oerhört viktigt 

att använda och utveckla sitt modersmål samtidigt som ett nytt språk lärs in. Det bekräftar 
Sandvik och Spurkland (2015) som förklarar att det finns forskningsstudier som visar flera 
värdefulla fördelar med att utveckla modersmålet. Förutom att det stärker kommunikationen 

med familj och släkt och ger möjlighet att kommunicera utifrån kognitiv utveckling och ålder, 
är det gynnsamt för utvecklingen i andra språk. Modersmålet kan ge erfarenheter om hur man 

deltar i ett samtal med exempelvis turtagning, utvecklar förmågan att förklara och berätta samt 
förståelse för begrepp och ord. Dessa färdigheter kan vara en stor tillgång för barnen i 
skolämnen som matematik, naturvetenskap och historia (a.a.). Ladberg (2003) styrker detta och 

förklarar att flerspråkighet aldrig är negativt och menar att utvecklingen av flera språk samtid igt 
inte stör varandra, utan däremot kan stärka varandra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande kan vi uppfatta en möjlig konsekvens av att barnen inte möter modersmålsutvecklande 
stöd i förskolan. Det kan orsaka problem vid inlärning för barnen i framtida skolgång och senare 
i livet. Därför är det av stor betydelse att redan i förskolan använda rätt verktyg för att främja 

varje barns modersmål och arbeta språkutvecklande, för att varje individ ska få en möjlighet till 
ett livslångt lärande.  

 

7.2 Modersmålsstödjande pedagoger 

Resultatet visar att utifrån respondenternas erfarenheter värdesätter de resurser som 

modersmålsstödjande pedagoger kan bistå med. Respondenterna som saknar denna resurs på 
förskolan uttrycker en önskan om att ha tillgång till detta språkstöd. Fördelarna med 

modersmålsstödjande pedagoger är många och värdefulla för barn med annat modersmål än 
svenska. Både respondenterna samt tidigare forskning och litteratur framhåller att fördelarna 
bland annat är att vuxna med samma modersmål kan utgöra en trygghet för barnen, då de får 

större möjlighet att göra sig förstådda och förstå det som sker i verksamheten samt utvecklar 
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sitt modersmål. Det i sin tur kan underlätta inlärningen av det svenska språket, som kan vara 

avgörande för det livslånga lärandet.  Svensson (2009) hävdar att flerspråkiga barn behöver få 
många tillfällen att använda sitt modersmål, detta också utanför familjen. Det är viktigt att 

lärarna ger barnen tid och positiva upplevelser av sitt modersmål för att en utvecklad 
flerspråkighet ska uppstå. Ladberg (2003) framhåller också detta och skriver att de vuxna har 
en betydelsefull roll för flerspråkiga barn som förebilder och samtalspartner för att använda och 

utveckla sitt språk.  
 

Detta visar att modersmålsstödjande pedagoger utgör en stor skillnad för barnen i deras 
språkutveckling och en möjlig konsekvens av att inte tillföra stödet i förskolan kan försvåra för 
barnen. Ladberg (2003) menar att när barn inte blir förstådda kan de bli förtvivlade och 

desperata i sina försök att kommunicera. En möjlig följd av detta kan bli att barnen undviker 
situationer där man behöver prata eller delta i de sociala samspelen. Vidare menar författaren 

att trygga barn tar till sig kunskaper lättare medan otrygga, rädda eller osäkra barn blir hindrade, 
då rädslor blockerar inlärningen. I Säljö (2012) framhålls det sociokulturella perspektivet och 
hur barn lär sig i samspel med andra som besitter mer kunskap. Med det sociokulture l la 

perspektivet som utgånspunkt kan resultatet i studien visa på hur betydelsefullt det är att få 
utöva det modersmål en människa har, och få utmanas vidare i samspel med de som har mer 

kunskap i språket. 

 

7.3 Språkstödjande metoder och aktiviteter 

I resultatet framgår ett flertal olika metoder och aktiviteter för att arbeta språkstödjande i 
förskolans verksamhet. Flera av respondenterna betonar sina erfarenheter av utarbetade 

strategier för att kunna möta varje barn i deras språkutveckling. Det är inte i första hand det 
verbala språket som poängteras, utan det handlar om att bygga upp en miljö som är 
språkutvecklande, i form av bland annat musik, rim och ramsor, bilder, tecken som stöd och 

konkret material. Ladberg (2003) förklarar att musik, rim och ramsor är utmärkta hjälpmedel i 
det språkutvecklande arbetet. Rytm, melodi och rörelser är lätta att ta till sig även om man inte 

förstår språket. Vidare menar författaren att när man leker med språket är inte förståelsen av 
orden det viktigaste.  
 

Både Skans (2011) och Kultti (2012) redovisar i sitt forskningsresultat att de språkstödjande 
aktiviteterna har stor betydelse för barnens språkutveckling. Bland annat förklarar de att 

pedagoger behöver ge alla barn möjlighet att delta i dessa aktiviteter utifrån egna förutsättnin gar 
och stöttas av pedagogerna. Detta benämns inom det sociokulturella perspektivet som stöttning, 
då pedagoger stöttar och vägleder barn i sin proximala utvecklingszon. Visar pedagogerna även 

intresse för barnens språk och synliggör de olika språken i verksamheten ökar chanserna att 
barnen blir trygga och motiverade att använda sitt modersmål (Kultti, 2012). Skans (2011) 

betonar användningen av bilder och konkreta föremål som språkstöd i verksamheten. I studien 
framgår tydligt hur pedagogerna arbetar med konkret material dagligen i verksamheten, som 
språkstöd för barnen. Här finns en stark koppling till mediering inom det sociokulture l la 

perspektvivet där det handlar om både det språkliga samt materiella verktygen för att utveckla 
språket. Säljö (2012) förklarar att mediering innefattar människans användning av olika verktyg 

för att förstå sin omgivning. Författaren beskriver att finns två kategorier av verktyg: materiella 
och språkliga. De materiella verktygen kan vara de fysiska redskapen, medan de språkliga 
handlar om symboler som finns runt om i vardagen.  
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7.4 Pedagogernas kompetens  

I resultatet synliggörs det att majoriteten av respondenterna uttrycker ett behov av fortbildning 
inom arbetet med flerspråkighet i förskolan. Detta för att utveckla sin kompetens att stötta och 

utveckla barnens flerspråkighet samt höja verksamhetens kvalité. För att deras 
språkutvecklande arbete inte bara grundar sig i egna erfarenheter uttrycker de att de behöver få 
en djupare kunskap i att arbeta för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. 

Respondenternas brist av utbildning inom området flerspråkighet kan kopplas till Ladberg 
(2003), som förklarar att pedagoger behöver ha kunskaper om flerspråkighet och kulturfrågor 

för att kunna utföra ett gott arbete med barnens språk och identitet. Även Sandvik och Spurkland 
(2015) menar att förskolans pedagoger behöver kunskaper om att stötta flerspråkiga barn i deras 
språkutveckling och vara goda förebilder för att skapa trygghet för barn och föräldrar. I Skans 

(2011) studie framkommer det att pedagogernas kunskap och kompetens inom flerspråkighet 
har stor betydelse för att stötta barnen i deras språkutveckling. En möjlig konsekvens av att 

pedagoger har mer kunskap inom området flerspråkighet i förskolan, kan vara att de har lättare 
att möta de flerspråkiga barnen i deras proximala utvecklingszon och stötta dem i 
språkutvecklingen. 

 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser att barn med ett väl utvecklat modersmål har 

större möjligheter att utveckla det svenska språket och kunskaper inom andra områden. Därför 
är det betydelsefullt att pedagogerna får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 
flerspråkighet genom fortbildning eller liknande utbildning. Med utgångspunkt i Skans (2011)  

studie är det ändå av stor angelägenhet att pedagogerna litar på sina egna kompetenser utifrån 
erfarenheterna de har, på de förskolor som saknar modersmålsstödjande pedagoger. Trots 

saknaden av fortbildning och stöttning av modersmålspedagoger har respondenterna en positiv 
inställning till att arbeta med flerspråkiga barngrupper och den språkstimulerande 
verksamheten, då det är berikande och värdefullt för både pedagogerna och barnen.   

 

7.5 Sammanfattande slutsats 

Genomförandet av denna studie har bidragit till en djupare förståelse av betydelsen att arbeta 

språkfrämjande, både med barnens modersmål och det svenska språket. Tidigare har vi fått 

erfarenheter av att svenskan ska vara det gemensamma språket och att det är endast det svenska 

språket som ska användas i förskolans verksamhet. Forskning och studiens resultat visar på 

betydelsen av att synliggöra de olika språken. Även att lyfta barnens egna modersmål samt att 

pedagogerna har en öppen inställning och ett förhållningssätt som aktivt utvecklar modersmålet 

i samspel med det svenska språket. Ett utvecklat modersmål stöttar inlärning av ett nytt språk, 

som i sin tur är en positiv effekt inför det livslånga lärandet. Genom kontakten och intervjuerna 

med responderna har det presenterats många värdefulla tips och idéer på arbetssätt och 

aktiviteter som kan användas i det språkutvecklande arbetet i förskolan. Respondenterna har 

delat med sig av sin kunskap de besitter inom ämnesområdet, det handlar om många värdefulla 

erfarenheter som vi hoppas kan bidra med stöd ute i verksamheterna. Detta för att arbete 

språkstödjande för barn som har ett annat modersmål än svenska. I vår studie framkommer att 

det saknas fortbildning inom området, vilket borde vara en förutsättning att satsa på. Detta för 

att varje barn ska få det stöd i sitt modesmål redan i förskolan. Vidare vill vi i framtida yrkesliv 

lyfta respekten och acceptansen för de enskilda individerna samt synliggöra att vi alla är olika 

och unika. Sverige är ett mångkulturellt samhälle som innehar en mångfald av språkliga 

rikedomar som kan blomma ut med rätt inställning och bemötande.  
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7.5.1 Förslag på vidare forskning 

Med grund i resultatet av studien och tidigare forskning, som visar på betyldesen av att utveckla 

sitt modersmål redan i förskoleåldern, är ett förslag på vidare forskning att undersöka hur 

förskolechefer arbetar för att ge pedagogerna verktyg och möjligheter att arbeta 

språkutvecklande, för barn som har ett annat modersmål än svenska. Ett annat förslag på vidare 

forskning, är att undersöka barnens perspektiv och vilka strategier de använder för att 

kommunicera, med fokus på barn som har ett annat  modersmål än svenska. Denna forskning 

kan lämpligen genomföras genom en etnografisk studie. Utifrån resultatet som visar på ett 

dilemma, då det finns föräldrar som inte vill att deras barn ska använda modersmålet i förskolan. 

Kan ett tredje förslag på vidare forskning vara att synliggöra föräldrarnas perspektiv på 

modersmålsstöd i förskolan. Genom att undersöka deras uppfattningar och erfarenheter.  
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Bilaga A - Informationsbrev 
 

Hej.  
Vi heter Jessica Uskali och Maja Sandin och studerar sista terminen på förskollärarprogrammet 

vid Linnéuniversitetet. Vi genomför ett självständigt arbete i förskolepedagogiskt område. Vår 
forskningsstudie fokuserar på att undersöka hur förskollärare upplever sitt arbete kring 
språkutvecklingen hos barn, med annat modersmål än svenska. Undersökningen genomförs 

med hjälp av intervjuer med förskollärare på olika förskolor som jobbar med barn i åldrarna 3-
6 år. 

 
Det skulle vara betydelsefullt för studien och vi skulle uppskatta om du vill dela med dig av 
dina erfarenheter, tankar, kunskaper och åsikter om ditt arbete med språkutveckling hos barn 

med annat modersmål än svenska i förskolan. Din medverkan är helt frivillig och du får när 
som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande, utan några följer eller försök till någon 

form av övertalning. Intervjun förväntas att ta cirka 45-60 minuter. Intervjun kommer spelas in, 
för att vi lättare ska kunna dokumentera och analysera svaren. Inspelningen kommer endast 
användas i utbildningssyfte med koppling till vårt examensarbete och sedan raderas när arbetet 

är avslutat. Däremot kan delar av dina svar synliggöras i studien som utdrag från intervjun. Din 
identitet och arbetsplats kommer att förbli anonym och oidentifierbar. Du kommer få ta del av 

studien, som kommer publiceras på universitetets digitala vetenskapliga arkiv DiVA. 
 

Tack för din medverkan och hjälp att genomföra vår studie. 

Vänliga hälsningar,  
Jessica & Maja 

 
Kontaktuppgifter 

Jessica Uskali 

Mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
Tele: 07XX – XX XX XX 

Maja Sandin 
Mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
Tele: 07XX – XX XX XX 

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
mailto:xxxxxxx@student.lnu.se
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Bilaga B – Intervjufrågor 
 
 
Frågeställningar:  

 Vad upplever förskollärarna främjar barns språkutveckling, med fokus på barn med 

annat modersmål än svenska? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna finns i arbetet med barns 

språkutveckling, med fokus på barn med annat modersmål än svenska?  

Intervjufrågor: 

 Hur gammal är du? 

 När tog du din förskollärarexamen? 

 Hur länge har du arbetat i förskola? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 Vilka språk behärskar du? 

 Vilka språk behärskar dina kollegor i arbetsgruppen? 

 Vilka språk har ni representerade i barngruppen? 

 Hur många barn med annat modersmål har ni på avdelningen?  

 Berätta om hur ni brukar arbeta och tillgodose flerspråkiga barns språkutveckling i den 

dagliga verksamheten. 

 Berätta om hur du ser på din roll som förskollärare att stödja barn med annat modersmål 

än svenska i deras språkutveckling. 

o Berätta om vilka arbetssätt du använder dig av i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling. 

o Använder ni hjälpmedel för att kommunicera med de barn som har annat 

modersmål än svenska? Berätta om dessa och hur du upplever att de används. 

 Förutom pedagogers stöttning, vad upplever du främjar barn med annat modersmål än 

svenska i deras språkutveckling? 

o Upplever du att det finns tillgång till modersmålsstöd?  

o Vilka språk finns det modersmålsstöd för? 

o Berätta om hur samarbetet sker mellan modersmålsstödjare och pedagoger på 

förskolan? 

 Har du upplevt att det finns hinder i arbetet med utvecklingen av flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

o Om ja, vilka är hindren? 

 Utifrån dina egna erfarenheter, vilka möjligheter upplever du finns i arbetet med 

utvecklingen av flerspråkiga barns språkutveckling? 

 Vad känner du kring dina kunskaper kring arbetet med barn med annat modersmål än 

svenska?  

o Anser du som förskollärare att du har tillräckliga kunskaper om flerspråkighet? 

o Om nej, vad skulle behövas för att förbättra arbetet? 

 Om det inte fanns några hinder för ert arbete med att arbeta språkstödjande för barn med 

annat modersmål än svenska, hur skulle du vilja arbeta då? 

  

 


