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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn i förskolan. Dessutom vill vi skaffa oss kunskap om vilket material som 

används i arbete med dessa barn vid språkutveckling. Studien baseras på en kvalitativ 

undersökning och kvalitativa intervjuer används för att kunna besvara på vårt syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna genomfördes med sju pedagoger dvs. fyra förskollärare och 

tre barnskötare, i två olika kommuner i Stockholms län. Det sammanställda resultatet visar 

att alla förskolor använder olika verktyg/redskap som exempelvis TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation), böcker på olika språk, sånger och ramsor 

samt bilder för att tydliggöra det dagliga arbetet för både flerspråkiga barn och barn som 

inte har kommit så långt i sin språkutveckling. Med hjälp av olika verktyg/redskap 

underlättar pedagogerna för barnen att kunna kommunicera både med varandra och med de 

vuxna i förskolan. Vidare visar studien att pedagogernas roll har stor betydelse för arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling.  
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Inledning 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där majoriteten av befolkningen i Sverige är 

flerspråkiga eller har släkt och vänner med bakgrund från andra delar av världen 

(Calderon, 2004). Under vår lärarutbildning med verksamhetsförlagda perioder (VFU) har 

vi stött på flerspråkiga barn med språk från all världens håll och även arbetat med deras 

föräldrar. Språk är en del av människans identitet och med hjälp av språket kan man 

uttrycka sig och öka förståelse för sin omgivning. Det finns människor som kan uttrycka 

sig på flera språk, ibland många fler än två språk. På förskolan är det inte alls ovanligt att 

barn eller föräldrar blandar olika språk för att kunna göra sig förstådda. Enligt Svensson 

(2015, februari) kan flerspråkiga barn vila hjärnan oftare än enspråkiga barn, detta på 

grund av att hjärnan är tränad till att flytta koncentrationen mellan olika ämnen genom de 

olika språken de använder sig utav. De har även ökad hjärnaktivitet vid användning av 

filtrering av information (Svensson, 2015, februari). 

Förskolan är en kulturell mötesplats som har ett viktigt uppdrag att främja och utveckla 

flerspråkiga barns språkutveckling (Skolverket, 2016). Därför är det väsentligt för oss 

pedagoger, både förskollärare och barnskötare, att öka vår förståelse och kunskap kring 

flerspråkighet. För oss är det dock oklart hur pedagoger på förskolan arbetar kring 

flerspråkiga barns språkutveckling mer specifikt. Därför är det mycket intressant för oss att 

undersöka hur, på vilket sätt, och med hjälp av vilka metoder pedagoger och förskolor 

arbetar mer konkret med flerspråkiga barns språkutveckling. Vi anser även det intressant 

att titta på hur alla pedagoger på förskolan arbetar med språkutvecklingen, om det är någon 

skillnad på arbete mellan förskollärare och barnskötare eller om det är ett konstant 

gemensamt arbete. Hur arbetar egentligen förskolor och pedagoger för att främja dessa 

barns språkutveckling? 

Vi har även stött på olika arbetsmetoder och materialanvändning för 

flerspråkighetsarbete och språkutveckling som t.ex. QR-koder, TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation), böcker på olika språk, sånger och ramsor 

samt föräldrasamarbete under våra VFU-perioder. Enligt Svensson (2016, juni) kan barn 

utveckla grunderna i flerspråkighet redan vid elva månader, innan de kan tala. När barn har 

en ålder på mindre än sex månader är alla barn mottagliga för olika språk, men när barnen 

är runt elva månader har de enspråkiga barnen riktat in sig på sitt modersmål medan de 

flerspråkiga barnen fortfarande är mottagliga för olika språkkombinationer (Svensson, 

2016, juni). Vi har även stött på barn som antingen inte har talspråket till hands eller inte 

har språkförståelse. Därför anser vi att det är viktigt att förskolan satsar på barnens 

språkutveckling både på svenska och på modersmålet. På så sätt blir det viktigt för oss 

pedagoger att öka vår förståelse för hur främjande arbete kring flerspråkighet går till på 

förskolan. Det är för oss även intressant att få en djupare förståelse kring huruvida dessa 

satsningar görs på olika förskolor. 
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Arbetsfördelning 

Under denna process i vårt självständiga arbete har arbetsfördelningen varit jämn. Vi båda 

Sofia Ahlberg och Kajal Sheikhahmadi har tillsammans tagit fram material, arbetat med 

det administrativa såsom mailkontakter, intervjuguide osv. Vi har varit delaktiga båda två 

under alla intervjuer, antingen intervjuat eller tagit hand om inspelningen samt 

anteckningar. Vi har även delat upp texten mellan varandra för att både skriva tillsammans 

men även enskilt. 

Vi har träffats tre till fyra dagar i veckan för att tillsammans gå igenom insamlat 

material, varandras texter och intervjuer samt delade upp arbetsuppgifterna för 

nästkommande dagar mellan varandra. Vi har haft ett stående Google-dokument samt 

chattkonversationer mellan varandra dygnet runt. Detta för att få en viss struktur på vad 

som behövdes göra samt vad som var kvar och vad som var gjort. Sofia Ahlberg står för 

(Modersmål, material/metod under resultat och analys, arbetsfördelningen, genomförande 

och urval samt slutsats). Kajal Sheikhahmadi står för (Pedagogen, språkutveckling under 

resultat och analys, bakgrund, datainsamlingsmetod samt etiska förhållningssätt). 

Resterande arbete har vi gjort tillsammans genom att leta upp referenser och dylikt och vi 

har slagit ihop texterna och matchat dem med varandra efteråt. 

Vad gäller själva intervjuerna så var båda lika delaktiga, antingen den som intervjuade 

eller den som tog anteckningar. Samt att vi delade upp transkriptionerna samt analyserna 

mellan varandra. En gemensam diskussion kring varje del i arbetet har ständigt pågått och 

samarbetet har fungerat bra. 
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Bakgrund  

 

Här presenteras de myndigheter och styrdokument som reglerar förskolans verksamhet. 

Syftet med detta är att ge läsaren en inblick i betydelse av både modersmålet och 

pedagogernas kunskaper för flerspråkiga barns språkutveckling.   

 

I Skolverkets rapport ”Fler språk – fler möjligheter” (2002) beskrivs att de flesta barn som 

växer upp och går på förskolan i Sverige idag kommer från flerspråkiga familjer. Sverige 

är ett av de västländer som är på väg att utvecklas som ett flerspråkigt land. En orsak till 

det som gjorde flerspråkigheten synligare var den arbetskraftinvandring som började under 

1960-talet och dessutom ökades med flyktinginvandring under 1900-talet sista årtionden. 

   Sverige har alltid varit ett land där det har funnits minoritetsspråk som samiska och 

finska. Dessutom ingår en del av de flerspråkiga barnen i någon av de fem nationella 

minoriteten, en del har invandrat pga. olika anledning och många barn har fötts i Sverige 

och har föräldrar som kommer från andra länder. Det finns även svensktalande familjer 

bland de flerspråkiga familjerna som bott i ett annat land under en tid. I familjer där 

föräldrarna har olika modersmål kan barnen ha tillgång till ett tredje språk som exempelvis 

engelska som på så sätt kan räknas som barnet ”första språk” (Skolverket, 2002, s. 6). 

Skolverket (2002) betonar även betydelsen av modersmålet för barnets lärande och hur 

förskolans bemötande är viktigt för barn att utveckla sig som självständiga individer, 

särskilt de barn som har med sig en mångfald av språk när de kommer till förskolan 

(Skolverket, 2002, s. 6). 

Under 1960-och 1970-talen fick ofta båda föräldrarna i de familjer som kom till Sverige 

arbete pga. brist på arbetskraft i landet. Därför lämnade de sina barn på daghem. Därefter 

dominerade en invandrarpolitik fram till mitten av 1970-talet vilket innebar att invandrare 

skulle lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället (Skolverket, 2003, s. 13). 

Pedagogerna fokuserade därför mest på svenska språket. Pedagogerna hade svårt att förstå 

barnen och de saknade samtidigt kunskaper om barns kulturella bakgrund. Dessutom fanns 

det barn som hade svårt att förstå på alla sina språk. Allt detta gjorde att man började tänka 

mer kring pedagogiska insatser för att ta hänsyn till flerspråkiga barns behov. I samband 

med Barnstugeutredningens förslag till en försöksverksamhet under åren 1971-1974 

provade ett tiotal kommuner olika typer av organisatoriska lösningar för att kunna hjälpa 

flerspråkiga barn. Men det visade sig att vissa barn hade svårt att lära sig ett nytt språk om 

barnen inte hade kommit så långt i sin hemspråksutveckling (Skolverket, 2003, s. 13). 

Därför bestämde man sig att i första hand stödja barns egna språk. På så sätt visade det sig 

att flerspråkiga barn parallellt kunde utveckla sitt eget språk och det svenska språket 

(Skolverket, 2003, s. 14). Modersmålsstödet nådde i slutet av 1980-talet över 60 procent av 

flerspråkiga barn i förskolan med hjälp av hemspråksreformen. När statsbidraget försvann 

under 1990-talet så begränsades resurserna och många kommuner satsade mer på 

språkutvecklingen i svenska istället för hemspråksundervisning. Brist på ekonomiska 

resurser gjorde att många kommuner även begränsade rätten till plats för barn med 

arbetslösa föräldrar. Då arbetslösheten var högre bland den del av befolkningen som hade 

ett annat modersmål än svenska ledde detta till att flerspråkiga barn inte fick samma 
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möjlighet att komma in på förskolan som de barn som hade svenska som modersmål 

(Skolverket, 2003, s. 12, 24). I samband med att förskolan fick en egen läroplan år 1998 så 

blev förskolan en kulturell mötesplats med en viktig roll för utvecklingen av tolerans och 

solidaritet, där språkutveckling var en viktig del (Skolverket, 2003, s. 31; Skolverket, 2016, 

s. 6). 

Enligt förskolans styrdokument så blir svenska samhället mer och mer 

internationaliserat och ställer höga krav på människors förmåga att öka sin förståelse för de 

värden som finns i en mångkulturell mångfald. Det är förskolans uppgift att stärka och 

utveckla barns förmåga för ett liv i ett internationaliserat samhälle. Dessutom ska förskolan 

göra sitt för att barn från både de nationella minoriteterna och barn med andra bakgrunder 

får möjlighet att kunna utveckla en flerkulturell tillhörighet. Vidare tar förskolans 

styrdokument upp språkets betydelse för barns lärande och att förskolan ska arbeta med att 

stimulera varje barns språkutveckling. Det står samtidigt i skollagen att förskolan ska bidra 

till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att lära sig både sitt 

modersmål och det svenska språket. På så sätt får barnet bäst möjligheter att utveckla sig 

inom andra områden (Skolverket, 2016, s. 6-7).  

Skolinspektionen (2010) lyfter fram ”ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt” i 

sin rapport ”Språk – och Kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än 

svenska”. Detta betyder bl.a. att pedagoger ska ha tillgång till kunskap om de flerspråkiga 

barnens erfarenheter samt utgå ifrån deras behov. Dessutom är det väsentligt att ha 

kunskap om barns bakgrund för att kunna anpassa verksamheten utifrån barnens 

erfarenheter och behov. Men erfarenheter visar att det i de flesta fall saknas tillräcklig 

kunskap om barnens bakgrund. Flerspråkiga barn och deras föräldrars olika kulturella 

bakgrund och erfarenheter kan påverka förskolans verksamhet i liten omfattning. 

Aktiviteter formas utifrån ett flerspråkigt perspektiv som ofta inte relateras till det som 

barnen kan identifiera och finna förståelse i. I de flesta fall saknas kunskaper hos 

pedagoger i arbete med ”språk och kunskapsutveckling” med flerspråkiga barn och de 

fokuserar många gånger på vilka språk som barnen uttrycker sig med och inte relaterat till 

barnens intressen och erfarenheter. Om verksamheten ska utgå från barnens intresse och 

deras erfarenheter enligt Läroplanen för förskolan så krävs att pedagogerna har kunskap 

om barnen, t.ex. om vilka kunskaper och erfarenheter som barnen har, för att kunna planera 

verksamheten. Om förskolan strävar efter att varje barn ska utveckla sina kunskaper så 

krävs det att verksamheten anpassas så att förståelse skapas för varje barn 

(Skolinspektionen, 2010, s. 7, 12). Vidare hävdar Skolinspektionen (2010) betydelsen av 

modersmålet och att modersmål och det svenska språket ska utvecklas sida vid sida, vilket 

detta citat exemplifierar.  

 

”Om barnen ska ha optimala förutsättningar att både utveckla en flerspråkighet och sin 

identitet och självkänsla är det viktigt att utveckla modersmålet parallellt med det svenska 

språket.” (Skolinspektion, 2010, s. 12)  

 

Men det behövs kompetent förskolepersonal för att detta arbete kan drivas på bästa sätt. 

Det krävs kunskap och erfarenheter för att kunna planera och organisera en verksamhet 
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som främjar de flerspråkiga barnen (Skolinspektion, 2010, s. 12). Det är förskolans uppgift 

att arbeta med barns språkutveckling. Det är viktigt att synliggöra det/de språk som varje 

barn i barngruppen talar och dessutom blir det ett sätt att stimulera andra språk än svenska i 

förskolan. Det är pedagogernas roll att lyfta fram barns modersmål och erbjuda barn med 

samma modersmål stimulerande aktiviteter såsom högläsning eller olika typer av 

lekaktiviteter på deras modersmål. Vid högläsning kan man som pedagog läsa en svensk 

barnbok för hela barngruppen och samtidigt erbjuda de barn som har ett annat modersmål 

än svenska att lyssna på samma bok på sitt modersmål (Skolverket, 2013, s. 53). I 

förskolans styrdokument så står olika mål för hur förskolan ska arbeta med barns 

språkutveckling. Här kan ett citat från Läroplanen för förskolan exemplifieras detta. 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra.” (Skolverket, 2016, s. 10)  

 

För detta arbete så krävs enligt Skolverket (2013) att en stimulerande språkmiljö erbjuds 

där alla barn oberoende av sin etniska bakgrund m.m. utvecklar sina färdigheter. Det är alla 

barn på förskolan som behöver en stimulerande språkmiljö oavsett etnisk, kulturell och 

språklig bakgrund. Dessutom ska förskolan satsa på att skapa de bästa möjligheterna för 

samspråkande i det dagliga arbetet på förskolan. Det krävs för en stimulerande språkmiljö 

att pedagoger utvecklar rutiner som stimulera språkutvecklingen hos alla barn oavsett 

vilket språk de talar. Vardagssamtal är betydelsefullt för barns språkutveckling och under 

vardagssamtal kan barnen använda sitt språk i det sociala sammanhanget och utveckla sina 

kunskaper. Men alla samtal, t.ex. samtal mellan vuxna och barn är inte språkstimulerande 

och därför är det viktigt att fokusera mest på det som kallas kognitivt utmanande samtal 

liksom förklaringar, delade idéer och åsikter m.m. Man ska dock vara medveten om att 

samtalet ska innehålla språkliga utmaningar men samtidigt ska nivån anpassas till barns 

tidiga erfarenheter i deras andraspråk (Skolverket, 2013, s. 64-65). 
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Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt förklaras de begrepp som är väsentliga för arbetet.  

Flerspråkighet  

 

Skans (2011) har definierat begreppet flerspråkighet i sin studie med att det innebär att de 

barn som använder mer än ett språk i sin vardag (2011, s. 28). Enligt Kultti (2012) innebär 

flerspråkighet att man lär sig att styra eller använda flera språk (2012, s. 41). Skolverket 

(2013) menar även att flerspråkighet handlar om att man talar två eller fler språk i vardags 

(2013, s. 5).          

Interkulturalitet 

 

Begreppet interkulturalitet syftar enligt Skans (2011) på att det finns en interaktion mellan 

individer och att begreppet är en slags aspekt på kommunikation och undervisning. 

Dessutom innebär det att inte ta en etnocentrisk utgångspunkt i interaktion. Begreppet 

mångkultur innebär däremot att det finns flera kulturer (2011, s. 17).  

Förstaspråk eller modersmål 

 

Begreppet förstaspråk betyder det första språket som det lilla barnet lär sig hemma, alltså 

samma som modersmål (Skans, 2011, s. 28). Kultti (2012) tar även upp begreppet 

modersmål i sin avhandling som det språk som barnet lär sig först och som används 

hemma (2012, s. 42). Enligt skolverket (2013) definieras modersmål i sambandet ursprung 

där begreppet refereras till det eller de språk som barnet har lärt sig direkt efter födseln 

(2013, s. 9). 

Andraspråk 

 

Begreppet andraspråk innebär det språk som barnet lär sig förutom sitt modersmål, 

exempelvis räknas svenska som andraspråk för dem som har ett annat modersmål än 

svenska (Skans, 2011, s. 28). Andraspråk betyder enligt Kultti (2012) ett andraspråk vid 

sidan av det förstaspråk som används utanför hemma (2012, s. 42). Andraspråk är enligt 

skolverket (2013) ett begrepp som man använder sig utav när man ska definiera det språk 

som man lärt sig efter modersmålet (2013, s. 9). 
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Simultan eller successiv 

 

Utveckling av två språk under barndomen utifrån ett kognitivt perspektiv beskrivs som 

simultan eller successiv. Enligt Håkansson (2003) ligger den största skillnaden i 

inlärningsprocessen. Det vanligaste med simultan tvåspråkighet är att föräldrarna pratar två 

språk samtidigt med barnen. Successiv tvåspråkighet är däremot att barnet lär sig ett nytt 

språk efter att redan kunna ett språk från grunden (2003, s. 151, 165). Simultan 

tvåspråkighet avser därför till språk som utvecklas samtidigt från födelsen (hemma) d.v.s. 

barn med två modersmål. Successiv tvåspråkighet används alltså för att redogöra för 

lärande av ett annat språk förutom modersmålet och efter tre års ålder utanför hemmet. De 

barnen som utvecklar ett andraspråk successivt har tillgång till ett utvecklat språk (Kultti, 

2012, s. 42).  
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Tidigare forskning och teoretisk inramning 

I denna litteraturöversikt ger vi läsaren en översikt av forskning och teori. Vi kommer även 

att ta upp de centrala begreppen som står till grund för teorierna. 

 

I sin avhandling ”En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken” undersöker Skans (2011) 

didaktiken på en flerspråkig förskola (2011, s. 13). Skans (2012) problematiserar i sin 

studie frågan om arbetssättet har förändrats p.ga att barngrupperna och personalgrupperna 

har förändrats genom tid. Vidare skriver han om mångfalden och att Sverige alltid har varit 

ett mångkulturellt land med olika variationerna i klass, kön, etnicitet och språk etc. (Skans, 

2011, s. 11, 17). Skans (2011) genomförde sin studie i Malmö där många barn med ett 

annat modersmål än svenska befinner sig i förskolan (2011, s. 12). Hans studie har sin 

utgångspunkt både genom ett sociokulturellt synsätt, där utvecklingen sker i interaktion 

mellan individer och omgivning, och Øzerks teorier om tvåspråkigt lärande. Øzerks modell 

om tvåspråkigt lärande bygger på betydelsen av samverkan mellan språklärande och 

lärande av ett innehåll (Skans, 2011, s. 19, 121). Dessutom gjorde Skans (2011) en 

fallstudie där han använde sig av observationer och sammansatta intervjuer (2011, s. 47). 

Skans anser att didaktik är när reflektion sker över innehållet och att de didaktiska besluten 

är viktiga för att kunna skapa bästa lärandesituationer, d.v.s. vad innehållet ska vara och 

hur detta innehåll ska genomföras. Centrala uppgiften i de didaktiska diskussionerna är 

även att problematisera varför man ska lära sig något, vad man ska lära sig, hur man ska 

lära sig, vem som ska lära sig (2011, s. 22). Resultat av Skans (2011) studie visar att barns 

språkutveckling är viktig på förskolan samtidigt som pedagogens språkkompetenser är 

väsentliga. Dessutom är det viktigt att barnen kan kommunicera oavsett om det är genom 

modersmål eller tecken som stöd (2011, s. 122, 129). Vidare ses flerspråkiga pedagoger 

som en förutsättning för att använda modersmålet som en komplettering till svenska i den 

dagliga förskoleverksamheten. Men både barngruppen och pedagogernas sammansättning 

kan påverka om pedagogerna kan arbeta med de modersmål som finns i barngruppen. 

Detta styrs till betydande del av vilken förskola barnet hamnar på och vilka 

språkkompetenser som finns hos pedagogerna (Skans, 2011, s. 129).  

 

Sociokulturellt perspektiv och förskoleaktiviteter 

 

Teoretiska utgångspunkter i vår studie är det sociokulturella perspektivet på lärande som 

har en tydlig utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S. Vygotskys suggestiva idéer 

(Säljö, 2014, s. 48).  En av grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att 

man visar intresse för hur individer och grupper skaffar sig och använder fysiska och 

kognitiva resurser. Dessutom står samspelet mellan individ och grupp i centrum i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2014, s. 18). 
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Kultti (2012) har skrivit en avhandling vars övergripande syfte är att undersöka vilka 

förutsättningar de medverkande förskolorna ger för yngre flerspråkiga barn både i den 

språkliga och i den kommunikativa utvecklingen samt för deras medverkan i olika 

förskoleaktiviteter. Kulttis studie tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv där det 

blir tydligt med lärande i termer av appropriering av kulturella redskap via interaktion och 

kommunikation (2012, s. 18, 21). Kultti (2012) har använt sig av deltagande observation 

och videoinspelningar i studien. Hon förde anteckningar om förskoleaktiviteter både under 

händelser och direkt efter detta. Dessutom antecknade hon tankar kring den praktiska 

användningen av t.ex. kameran (2012, s. 63).  

Resultatet av Kulttis avhandling (2012) visar att barnen inte behöver förklara sig eller 

fråga på svenska trots att svenska språket är det gemensamma språket som används i den 

dagliga verksamheten. Alla barn kan bli delaktiga i språkliga aktiviteter på svenska oavsett 

barnens språkkunskaper. Gemensamma aktiviteter på förskolan är goda förutsättningar för 

både språklig och kommunikativ utveckling. Gruppaktiviteter ger möjligheter till språklig 

och fysisk medverkan genom repeterande handlingar. Dessutom kan pedagogen samtidigt 

sikta in sig språkligt till barnen och peka ut olika objekt. Kultti (2012) tar i sin avhandling 

upp de aktiviteter som förekommer i den dagliga verksamheten och som har en 

regelbunden roll, t.ex. när barn deltar i måltidsaktiviteter varje dag på förskolan. Denna tid 

kan användas på olika sätt, man kan exempelvis inkludera alla barn i språklig 

kommunikation genom pedagogisera måltiderna och ge stöttning under 

måltidsaktiviteterna (2012, s. 176). Kommunikationen och samspelet barn emellan samt 

barn och pedagoger emellan är viktig, och man bör därmed inte enbart titta på det 

individuella barnet, utan på barngrupperna i ett gemensamt samspel (Kultti, 2014, s. 101-

102). Kultti (2014) menar att sångsamlingar och sagostunder är bra aktiviteter för 

språkutvecklingen, och oavsett kunskapsnivå hos barnet är detta aktiviteter som stimulerar 

språkinlärningen (2014, s. 104).  

Scaffolding 

 

Enligt Kultti (2012) används begreppet scaffolding av Wood, Bruner och Ross (1976). 

Begreppet scaffolding betyder bl.a. stöttning, stödstrukturer byggnadsställning. Stöttning 

används för att hjälpa barnet att göra något som hen inte kan göra på egen hand. Stöttning 

syftar på den vuxnes bidrag till samhandling genom att hjälpa barns språk, uppmuntra och 

reflektera tillsammans med barnen. På så sätt hjälper man barnen att utveckla sina 

kunskaper och färdigheter. Stödet kan minskas successiv från att göra något tillsammans 

med en vuxen för att barnet kan utveckla sig (Kultti, 2012, s. 30).      

 

Artefakter 
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Enligt Vygotsky (1934/1986) har termerna redskap eller verktyg stor betydelse i ett 

sociokulturellt perspektiv. Det som avses med begreppet redskap eller verktyg är de 

resurser, såväl språkliga/intellektuella som fysiska som människan har möjlighet till att 

utnyttja när hen förstår sin omgivning (refererat i Säljö, 2014, s. 20). Ett centralt begrepp är 

mediering som enligt Säljö (2014) kommer från tyskans Vermittlung, alltså förmedling på 

svenska, och som betyder att människor inte står i omedelbar och otolkad kontakt med 

omvärlden. Men man kan behandla den sociala praktiken genom att integrera med det 

fysiska och intellektuella redskapet. Vi människor medierar artefakter och det är genom 

mediering som artefakter kan utvecklas. Språket är mer generellt i människors förmåga att 

kunna kommunicera kunskaper med varandra (2014, s. 81-82).  Enligt Kultti är 

pedagogernas stöttning en viktig aspekt som är tydlig i förskolans värdegrund och den 

medierar normer och värdering som anses vara viktiga för t.ex. leken och rätten till 

deltagande och leksaker (2012, s. 176). De leksaker eller material som delas ut medierar 

också en kulturell önskan om interagerande barn. Resultatet av detta kommer in på 

relationen mellan föremålet i förskolan med föremål som barnen har erfarenheter av från 

hemmet som exempelvis samma bok på olika språk (Kultti, 2012, s. 176).  

Dessutom i ett sociokulturellt perspektiv på lärande står människors samspel med 

redskapen i centrum. Olika mänskliga artefakter möjliggör för människan att kunna 

kommunicera, ta emot och förmedla information (Säljö, 2014, s. 74). Enligt Kultti (2014) 

kan kommunikation användas i olika sammanhang såsom till vardags men även som ett 

teoretiskt begrepp. Därmed är kommunikation mer än bara ordförråd och begrepp, det 

består även av förståelser och erfarenheter utöver det talade språket (2014, s. 36).  

Vygotsky (1978) nämner artefakter som verktyg som är sammanlänkade men ändå inte i 

barnets kulturella utveckling. Han tar upp att tecken som medel är till för att förtydliga, 

komma ihåg och använda som ett hjälpmedel för psykologisk aktivitet. Betoningen ligger i 

att en del artefakter har en betydande roll i vissa psykologiska aktiviteter men att tecknet 

kan få en annan mening genom att språk och sociala sammanhang byggs upp på ett mer 

allmänt plan genom artefakter. En grundläggande analogi kring tecken och verktyg är att 

man måste titta på vart och ett av dem för att kunna sätta dem under samma kategori, vilket 

ger upphov till en större förståelse kring hur dessa begrepp hör ihop (1978, s. 52-54). 

Enligt Tisell (2009) är TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) 

ytterligare ett bra sätt att främja barnens språkutveckling och kommunikationshjälp för alla 

barn. Man använder alltså tecken medan man uttalar orden så att orden inte bara får ljud 

utan de får även symboler för ljuden. Det är dessutom lättare för ett barn att lära sig ett 

tecken istället för ett ord, detta beror b.la. på att det krävs mindre muskelkontroll att lära 

sig en rörelse med händerna, vilket också leder till att riktigt små barn kan uppfatta och 

utöva tecknen innan de kan tala. Det främjar språkutvecklingen på så vis att det ökar 

barnets ordförråd och språket förstärks genom att barnen får höra, se och känna orden. 

Detta kan man använda både med barn som har språksvårigheter, flerspråkiga barn med ett 

annat modersmål eller med ett annat andra språk. Dessutom har det visat sig vara bra för 

alla barn oavsett behov av stöd (2009, s. 8-9).  

Kultti (2014) anser att genom att titta på barnens intressen och erfarenheter bör 

pedagogerna se över de material och redskap de erbjuder för att öka deltagandet och 

villkoret för barnens språkutveckling (2014, s. 46). 
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Flerspråkighet och modersmål 

 

Enligt Kultti (2014) är forskningsfältet flerspråkighet ett väl etablerat ämne som innefattar 

språkutveckling. Inom denna forskning går man igenom förståelse, betydelsen utav 

språket, användningen och uppbyggnaden utav språket. Det finns en rad olika perspektiv 

som psykosocialt perspektiv, sociologiskt perspektiv, psykolingvistiskt och lingvistiskt 

perspektiv (2014, s. 15). Det vi har valt att rikta in oss mest på är psykosocialt perspektiv 

och lingvistiskt perspektiv. Det psykosociala perspektivet menar Kultti (2014) handlar om 

utvecklingen av modersmålet och flerspråkighet. Det lingvistiska perspektivet fokuserar på 

utvecklingen av fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Kultti (2014) menar att 

barn lär sig tidigt språkmelodin genom den fonologiska utvecklingen, det vill säga tonfall, 

rytm och betoningar i språket. Grammatiken kommer däremot senare runt skolåldern, på så 

sätt kan barn i sociala sammanhang lära sig att tolka människor runt omkring dem (2014, s. 

15-16). Wedin (2011) anser att en social interaktion med människor främjar 

språkutvecklingen hos barnen. Redan när barnen är mycket små försöker vi i västvärlden 

att socialisera dem med oss (2011, s. 29-30). Vidare menar Wedin att barn som växer upp i 

en flerspråkig miljö får en simultan andraspråksutveckling, med det menas att den primära 

språkutvecklingen i själva verket sker på modersmålet (2011, s. 34-35). 

 I Kulttis (2012) studie visar sig barns olika språk framträder endast i sammanhang vid 

exempelvis lek med modersmålslärare och samtidigt med vänner som delar två språk, samt 

att barnen kan byta språk från modersmål till svenska vid lek med svensktalande barn eller 

vuxna. Resultaten visar att barn med många språk kan tidigt lära sig använda 

kommunikationsspråket och samtidigt förstå att man ska använda svenska i de 

gemensamma aktiviteterna istället för modersmålet (2012, s. 176-177). Andra språk än 

svenska blir osynliga i gruppaktiviteter genom normer. En förutsättning för att ett annat 

språk än svenska kan fattas som funktionellt är ett sammanhang där endast kommunikation 

mellan flera barn med samma språk uppmuntras. I denna studie så finns det endast ett barn 

som kan prata sitt modersmål med andra barn vid lektillfällen och som använder svenska i 

olika andra aktiviteter med svensktalande deltagare. På så sätt visar resultatet i Kulttis 

studie att svenska språket bevaras som normspråk i denna språkmiljö där deltagare har 

tillgång till olika kunskaper. Det har dessutom i andra studier visats en brist på 

uppmärksamhet av modersmålet i verksamheten (Kultti, 2012, s. 178). Kultti (2014) menar 

att under de första sex åren skapas en språklig bas där barnen utvecklar grunderna i sin 

språkutveckling. Vidare menar hon att om barn kommer till Sverige vid sex års ålder eller 

senare får de en större utmaning att lära sig de språkliga termerna och kontexterna då 

grunderna i grammatik och ordförrådet byggs upp i en tidigare ålder. Det har dock riktats 

kritik mot inlärningen utav nytt språk för barn i förskolan. Studier har visat att det kan ta 

fjorton år för ett förskolebarn som går i förskolan fem timmar om dagen, fem dagar i 

veckan att lära sig ett nytt språk lika bra som det modersmål barnet har lärt sig under sina 

första fem år (2014, s. 16-17). Enligt Kultti (2014) har denna studie bl.a. riktat in sig på 

pedagogernas strategier kring lärandet av språk. Man har använt sig utav enkäter från 

föräldrar. Det har även gjorts observationer i åtta förskolor och videoinspelningar (2014, s. 

111, 113-114). I förskolan och skolan sker det undervisning i andra språk, alltså 
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modersmålet för de två- eller flerspråkiga barnen. Kultti (2014) anser att detta är en 

anledning till att barnen kan kommunicera och har kunskaper på fler än ett språk i 

vardagen (2014, s. 19).  

Med flerspråkighet avses dock inte bara barn som på grund av att de är inflyttade till 

Sverige är flerspråkiga utan även de barn som är födda i Sverige men som talar fler språk 

än ett på grund av t.ex. ett annat modersmål eller föräldrar som talar fler språk. Det kan 

också vara önskemål och medvetna val av föräldrarna att barnen ska vara flerspråkiga, och 

man kan se det som olika grader utav flerspråkighet beroende på hur de olika språken 

tillförs till barnen (Kultti, 2014, s.19). Kultti (2014) menar även att delaktigheten i 

flerspråkighet är en rättighet för alla barn. Förskolan ska erbjuda gemensamma aktiviteter 

och inkludera alla barn i språkutvecklingen. Då minoritetsspråk såväl som modersmål kan 

vara svårt att upprätthålla i hemmet, införs det i förskolan. Erfarenheten utav fler språk kan 

gynna alla barn i språkutvecklingen och bör därför enligt Kultti (2014) inkluderas i 

förskolans vardagliga verksamhet (2014, s. 21-22).  

Enligt Kultti (2014) har vart femte barn i förskolan ett annat modersmål än svenska. 

Aktiviteterna barnen gör under språkutveckling, i möte med andra barn, vuxna och 

föräldrar skapar därmed ett sammanhang i huruvida barnen använder sig utav språken de 

behärskar. Man kan även se det som att modersmål och andraspråk är en gemensam 

nämnare som främjar språkutvecklingen för barnen. Dock uppmärksammas inte andra 

modersmål än svenska i samma utsträckning som ett rikt underlag för undervisning (2014, 

s. 33-34). Enligt Ladberg (2003) bör pedagogerna arbeta medvetet med modersmål på 

förskolan för att främja barnens språkutveckling så mycket som möjligt (2003, s. 152-153).  

Ladberg (2003) påpekar att flerspråkighet bör uppmärksammas i förskolan för att öppna 

nya möjligheter och pedagogerna bör därför rikta sig in på att skapa språksituationer som 

stödjer flerspråkighet, och därmed behövs regelbunden utbildning i språk och 

språkfrämjande arbetssätt (2003, s. 145). Kultti (2014) menar att deltagande i 

språkutvecklingen ligger till grund för en gemensam användning av språket och de 

gemensamma kunskaperna kring detta (2014, s.101-102). Slutligen menar hon att 

språkinlärningen drivs av både barnens egna initiativ och pedagogernas förväntningar på 

barns förmåga till kommunikation och förmågan till att klargöra sina viljor och tankar 

(2014, s. 107).  

Pedagogerna kan enligt Ladberg (2003) arbeta med de tre hörnstenarna, alltså att skapa 

en atmosfär, organisera och erbjuda ett rikt inflöde av språket. Detta skapar goda 

förutsättningar för språkinlärningen och främjar barnens språk på en grundnivå. Man 

fokuserar på kommunikationen mellan vuxna och barn, dock finns det inte tillräckligt med 

tid för varje barn att få tillräckliga kommunikationsmöjligheter. Därför är det viktigt att 

barnen får en grund utav de vuxna genom t.ex. läsning av barnböcker, berättande om 

vardagssituationer och sagor (2003, s. 146). Att främja barnens språkutveckling handlar 

egentligen om att medvetet tränar språkinlärningen med barnen i de vardagliga 

situationerna, aktiviteterna och lekarna som vanligtvis försiggår på förskolan (2003, s. 

157). Pedagogerna måste vara aktivt intresserade utav barnens modersmål för att kunna 

främja barnens flerspråkighet. För att få in material som barnen dels känner igen och som 

pedagogerna eventuellt kan behärska kan man ta hjälp utav föräldrarna och fråga om ord, 

sagor, traditioner och lekar. Då blir även föräldrarna delaktiga och starka pådrivare till 



 

16 

 

barnens språkutveckling (2003, s. 169). Calderon (2004) menar att barnen kan utveckla sitt 

språk genom att kommunicera och använda språket i olika sociala situationer. Genom 

samtal kan barnen uttrycka sina tankar och upplevelser och därför är det viktigt att som 

pedagog låta barnen komma till tals och vara lyhörd inför barnen. Det krävs verkligen 

kompetenta pedagoger som kan aktivt hjälpa och underlätta barns språkliga utveckling 

(2004, s. 13, 37). Pedagogerna kan utveckla språket hos flerspråkiga barnen genom att t.ex. 

använda sig av konkreta material som fungerar i olika vardagliga aktiviteter. Genom 

användning av olika figurer eller genom att samtala om bilderna vid exempelvis sagostund 

kan pedagogerna öka barns förståelse och gynna barns språkutveckling (Calderon, 2004, s. 

38).  
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Syfte och forskningsfrågor   

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med språkutvecklingen hos 

flerspråkiga barn i förskolan utifrån forskningsfrågorna:  

 

 

• Hur arbetar pedagoger för att främja flerspråkiga barns språkutveckling?  

 

• Vilket material använder pedagoger i arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Metod 

Under metod kommer vi att presentera val av metod, urval och tillvägagångssättet i 

studien, etiska förhållningssätt samt begreppen reliabilitet och validitet.  

  

Datainsamlingsmetod  

 

Vi valde att använda oss i denna studie av kvalitativa intervjuer för att besvara vårt syfte 

som handlar om hur pedagoger arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn i 

förskolan, samt vilket material de använder i arbete med dessa barn vid språkutveckling. 

Enligt Trots (2010) ska en studies syfte vara avgörande för vilken slags metod man 

använder sig av (2010, s. 31). Kvalitativa intervjuer, delvis inspirerat av femenologin, kan 

utformas som en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Brinkmann & Kvale, 2014, s. 31). En 

kvalitativ forskningsintervju, enligt Brinkmann & Kvale (2014), är att intervjuaren 

försöker förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonernas 

synvinkel och ta del av deras erfarenheter och tankar kring ämnet (Brinkmann & Kvale, 

2014, s. 41). Det som även menas med halvstrukturerade intervjuer enligt Trots (2010) är 

att intervjun är strukturerad medan frågorna är öppna d.v.s. det finns inte svarsalternativ 

(2010, s. 42). På så sätt bestämde vi oss att göra en halvstrukturerad intervju där vi 

använde oss av en intervjuguide med fokusering på vissa teman med öppna frågor och 

dessutom har vi tagit upp följdfrågor under intervjun när vi kände att det var nödvändigt.  

Enligt Bell (2016) ska man först se om man har de tillstånd som krävs innan man gör 

intervjuer, exempelvis löften om anonymitet eller konfidentialitet. Därför har vi informerat 

alla deltagande via ett brev som vi skickade till dem via mail. I brevet (se bilaga 2) har vi 

informerat kring vårt syfte, ungefär hur lång tid intervjun tar och även påpekat att deras 

svar kommer att vara konfidentiella. Dessutom kan de avbryta sin medverkan när som helst 

både innan eller under intervjun. Vi har även tagit upp detta muntligt innan vi startar med 

intervjun (2016, s. 201, 204).       

Under intervjuerna spelade vi in dialogerna med hjälp av en mobiltelefon både för att 

lättare kunna lyssna in deltagarna och i lugn och ro jämföra intervjuerna med varandra. 

Enligt Trots (2010) behöver man inte göra en massa anteckningar under intervjun utan man 

kan koncentrera sig på frågorna och svaren (2010, s. 74-75).    

    

Genomförande/Urval  

 

Kvalitativ intervju är den metod som vi har valt för denna studie för att kunna granska och 

ta reda på pedagogers arbetssätt vid arbete med flerspråkiga barn vid språkutveckling. 

Därför bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa intervjuer på tre olika förskolor och i 
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två olika kommuner. Vi intervjuade fyra pedagoger på två förskolor där de hade en 

majoritet av flerspråkiga barn och tre pedagoger på en förskola med en minoritet av 

flerspråkiga barn. På så sätt kunde vi få en inblick i hur de olika förskolorna arbetade med 

flerspråkiga barns språkutveckling och vi kunde även jämföra deras arbetssätt med 

varandra.  

Vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare, pga. att all personal inom 

förskolan enligt Skolverket (2013) kommer i kontakt med flerspråkiga barn, flerspråkiga 

föräldrar och flerspråkiga kollegor. All personal på förskolan har därför i uppgift att 

stimulera både det svenska språket och utvecklingen av modersmålet. För att ett 

flerspråkighetsarbete ska bli bra så behöver all personal inom förskolan ha goda kunskaper 

och goda förhållningssätt till flerspråkighet då personalen ska stötta, visa nyfikenhet och 

uppmuntra barnen till användningen av flera språk (2013, s. 4-5).  

Vi använde oss av en intervjuguide som skickades ut till deltagarna via mail (se bilaga 

1) och med hjälp av intervjuguiden enligt Trost (2010) kunde vi ställa raka och enkla 

frågor. Därmed undvek vi även att ställa indirekta frågor under intervjuerna d.v.s. att 

komma in på känsliga områden (2010, s. 95-96). Intervjuguiden består av teman med 

tillhörande frågor så att intervjuerna leddes in på vårt forskningsområde samtidigt som 

intervjufrågorna lämnade fritt utrymme åt pedagogernas egna åsikter och tankar. Med 

denna intervjuguide får vi dessutom en struktur med god översikt om intervjuerna (Bell, 

2016, s. 194-195).  

 

(Figur 1: Del av Bilaga 1. Intervjuguide) 

TEMA Intervjufrågor 

Pedagogen  Vilka tankar har du som pedagog kring flerspråkighet? 

 Varför är flerspråkighetsarbetet viktigt för dig? 

Språkutveckling • Vilka resurser krävs för att kunna utveckla flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska? 

• Vilken roll har du som pedagog i förhållande till flerspråkiga 

barns språkutveckling?  

Modersmål • På vilket sätt får flerspråkiga barn möjlighet till 

modersmålsstödet? 

Material/metod • Vilka material/metoder använder ni i arbete med flerspråkiga 

barn vid språkutveckling i svenska? 

• Varför har du/ni valt att arbeta med dessa metoder/material? 

 

 

Denna intervjuguide skickade vi ut till de pedagoger som ville ställa upp på en intervju, så 

att de kunde förbereda sig på bästa sätt innan själva intervjutillfället. Den beräknade tiden 

för varje intervju var cirka en timme och vi informerade även samtliga intervjupersonerna 

om tiden via brev (se bilaga 2). Vid genomförande av intervjuerna fick vi en inblick i en 

variation mellan intervjutiderna som berodde på tidsbrist. Fyra av intervjuerna utfördes på 

cirka trettio minuter, en intervju på en kvart och vi genomförde även en gruppintervju med 
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en förskollärare och en barnskötare pga. att de inte hade tillräckligt med tid att avvara för 

två intervjuer under samma vecka. Trost (2010) menar att man bör genomföra intervjuerna 

i förskolan under pedagogernas arbetstid och även under en passande tid för att undvika 

brist på respekt för deltagarna och deras ordinarie arbete (2010, s. 82), vilket vi 

respekterade. Vi försökte utföra intervjuerna i en lugn miljö för att kunna spela in 

intervjuerna men det hände att vi i undantagsfall blev störda under inspelningen. Dessutom 

var det de intervjuade pedagogerna som valde var intervjuerna skulle genomföras. Enligt 

Trost (2010) ska intervjuer utföras i en lugn och ostörd miljö och det är även viktigt att de 

intervjuade personerna känner sig trygga i miljön (2010, s. 65). Vi hade kunnat öka 

validiteten i denna studie om vi hade haft mer tid för att granska pedagogernas arbetssätt i 

de aktuella förskolorna under den dagliga verksamheten genom andra typer av metoder 

exempelvis observationer (Trost, 2010, s. 133).  

Under intervjuerna var det en av oss som intervjuade och en av oss som stödantecknade. 

Detta valde vi för att få så mycket insamlad data som möjligt. Vi fick även deltagarnas 

tillåtelse angående inspelningen och med hjälp av inspelningen fick vi möjlighet att kunna 

både lyssna och transkribera alla intervjuerna i lugn och ro. Intervjuerna transkriberades 

efter att varje intervju genomfördes för att vi skulle kunna minnas allt som tagits upp under 

intervjun. På så sätt blev anteckningarna som en stor hjälp för att kunna skriva resultatet, 

analysen och dra slutsatsen. Dessutom menar Bell (2016) att ljudinspelningar är en fördel 

om man vill gå tillbaka för att få med ordagranna citat i sin studie. Det är även en fördel för 

att kunna ge hela sitt fokus till den man intervjuar samt att lättare kunna återkoppla efter 

själva intervjutillfället för eventuella viktiga uppslag i intervjun (2016, s. 196-197). 

Dessutom gjordes en analys i denna studie parallellt med resultatet pga. att vi fokuserade 

på att kunna ta upp både skillnaderna och likheterna mellan de tre olika förskolorna där vi 

genomförde intervjuerna med både förskollärare respektive barnskötare. 

 

Etiskt förhållningssätt  

 

I en kvalitativ forskningsintervju är det väsentligt att forskningsintervjuaren har förståelse 

för de olika etiska reglerna både under genomförande av intervjun och även under analys 

av materialen för att ingen skada ska drabba de deltagande personer i en undersökning 

(Bell, 2016, s. 62). Därför har vi hela tiden under denna studie utgått ifrån 

”Forskningsetiska principer”, dvs. informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Informationskravet  

 

Informationskravet är en av de viktiga etiska aspekterna inom forskning. Forskaren ska 

informera undersökningsdeltagare om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Man 

ska även informera om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi 
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har tagit upp detta krav i informationsbrevet (se bilaga 2) som vi skickat till förskolorna 

samt informerat om deras rättigheter. Vi har även tagit upp det muntligt under 

intervjudagen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

Samtyckeskravet 

 

Det krävs att forskaren tillägnar sig undersökningsdeltagares samtycke och man bör även 

tillägna sig vårdnadshavares samtycke om de granskade är barn under 15 år. Dessutom har 

de deltagande rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan att detta för med sig 

negativa konsekvenser för dem. Undersökningsdeltagarna ska inte heller utsättas för 

olämplig påverkan vid sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan. Vi har informerat 

alla deltagande både i informationsbrevet (se bilaga 2) och muntligt (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9-10).              

Konfidentialitetskravet 

 

Alla personliga uppgifter (om alla) i en undersökning ska förvaras på sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det här kravet har vi både tagit upp i informationsbrevet 

(se bilaga 2) och dessutom har vi påpekat detta under intervjun, alltså att deras svar 

kommer att vara konfidentiella. Dessutom kommer vi inte att nämna något namn i arbete 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13).  

Nyttjandekravet   

 

De insamlade uppgifter om de deltagande ska endast använda för forskningsändamål. Vi 

har även informerat de deltagande via informationsbrevet (se bilaga 2) att deras svar endast 

kommer att användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

Reliabilitet och Validitet  

 

Det är enligt Bell (2016) viktigt att man som forskare kritiskt granskar den insamlade 

informationens tillämplighet (2016, s. 133). Vidare tar upp Bell (2016) två viktiga begrepp 

som används vid en kvalitativ undersökning, d.v.s. reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

eller tillförlitlighet handlar om en stabil mätning d.v.s. ett mått på i vilken utsträckning 

samma resultat kan fås vid olika tillfällen. Vid exempelvis en intervju bör resultatet bli 

detsamma oberoende av vem som genomför intervjun och att alla intervjupersoner ska få 

samma förutsättningar. Begreppet validitet är ett betydligt mer komplicerat begrepp och 

Bell lyfter även fram Judds (2006) definition av begreppet i sin bok ”validitet är detsamma 

som är utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser” (Bell, 

2016, s. 134). Därför har vi i denna studie valt halvstrukturerade forskningsintervjuer för 

att ta del av pedagogernas erfarenheter och för att med hjälp av vår intervjuguide (se bilaga 
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2) och de följdfrågorna som kom under intervjuerna mäter det som vi avsåg att mäta 

(Trost, 2010, s. 133).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Resultat och Analys 

Utifrån de genomförda intervjuerna och vårt syfte kom vi fram till fyra kategorier vad 

gäller pedagoger arbetssätt kring flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan.  

 

– Pedagogen 

– Språkutveckling 

– Modersmål 

– Material/metod  

Pedagogernas bakgrund 

 

Intervjuerna i denna studie representerar sammanlagt tre förskolor varav vi intervjuat fyra 

pedagoger från småbarnsavdelningar 1-3 år och tre pedagoger från storbarnsavdelningar 

eller syskonavdelningar på barn mellan 3-5 år eller 5 år. Dessa pedagoger består av tre 

barnskötare och fyra förskollärare. Nedanför har pedagogerna som deltagit i vår studie 

kodats och tilldelats ett nummer ett till sju där de kort blir presenterade. 

 

Pedagog 1 

 

Pedagog 1 arbetar på en småbarnsavdelning och har arbetat som barnskötare i 32 år på 

olika förskolor. Hen har erfarenheter av arbete med flerspråkiga barn och anser att 

kommunikation med både barnen och deras föräldrar har stor betydelse i den dagliga 

verksamheten. Hen har även gått på teckenkurs och använder tecken som stöd i arbete med 

småbarnen.      

 

Pedagog 2 

 

Pedagog 2 arbetar på en syskonavdelning och är examinerad förskollärare sedan 28 år 

tillbaka och innan dess som barnskötare. Ytterst liten erfarenhet av flerspråkighet i 

förskolan, men intresset är stort kring språket och anser att flerspråkighet arbetet är viktigt.  

 

Pedagog 3 

 

Pedagog 3 arbetar på en småbarnsavdelning och har arbetat som barnskötare i 12 år. 

Pedagog 3 har mycket erfarenhet utav flerspråkighet i förskolan då arbetsplatserna har varit 

mångkulturella. Hen har även gått teckenstödskurser och är mycket intresserad utav 

flerspråkighet. 

 

Pedagog 4 
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Pedagog 4 arbetar på en syskonavdelning och har tidigare arbetat som lärare utomlands 

samt som barnskötare innan hen utbildade sig till förskollärare för 9 år sedan. Själv 

flerspråkig och har mycket erfarenhet kring flerspråkighet på arbetsplatsen. 

 

 

Pedagog 5 

 

Pedagog 5 arbetar på en småbarnsavdelning och är utbildad som förskollärare. Hen har 

arbetat på arbetsplatser där det har varit en majoritet av svensktalande barn. Hen anser att 

det är väldigt roligt och spännande med att det har börjat komma mer flerspråkiga barn på 

närvarande förskolan.    

 

Pedagog 6 

 

Pedagog 6 arbetar på en storbarnsavdelning och har arbetat som förskollärare i 19 år. 

Tidigare arbetade som barnskötare. Intresset för flerspråkighet är stort och pedagog 6 har 

länge arbetat på en flerspråkig förskola.  

 

Pedagog 7 

 

Pedagog 7 arbetar på en småbarnsavdelning och har jobbat som barnskötare många år på 

olika förskolor i olika delar av landet. Hen har erfarenheter av arbete med flerspråkiga 

barn. Hen anser att det har blivit fler och fler flerspråkiga barn inom förskolan, men det är 

både positivt och spännande att arbeta med dessa barn pga. man som pedagog lär sig också 

mycket själv under vägen.    

Pedagogen 

 

Samtliga intervjuade pedagoger ansåg att det man tänker kring flerspråkighet är att man 

använder sig av mer än ett språk och kommunicerar med både talspråk och andra 

kommunikativa redskap som stöd, t.ex. tecken, kroppsspråk och bildspråk. Pedagog 6 

ansåg att om man nämner den för hen korrekta definitionen av flerspråkighet, så betyder 

flerspråkighet att man talar mer än ett språk. Samtidigt menade även pedagog 7 att 

flerspråkighet betyder att man kan använda andra språk än det talade språket, t.ex. att 

teckenspråk anses som ett eget språk vilket gör att det också kan definieras in i 

flerspråkighet. Pedagog 7 säger att språket är så mycket mer än talspråket, där tankarna 

kretsar kring att flerspråkighet betyder mer än det talade språket. Flerspråkighet enligt 

Skans (2011) betyder att de barn som använder mer ett språk i sin vardag (2011, s. 28). 

Teckenstöd har tagits upp i Skans (2011) studie som ett av allas barns språk som är en del i 

kommunikationen (2011, s. 93). Man kunde dock se en variation på de olika pedagogernas 

tankar kring flerspråkighet ur deras egna erfarenheter. Men majoriteten visade ett stort 

intresse för andras kulturer och visade även nyfikenhet för barn med andra språk. Pedagog 
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1 tog upp pedagogernas roll kring arbetet med flerspråkiga barn dvs. att man som pedagog 

ska vara tydlig i sin roll genom att benämna saker och ting.  

[...] jag tycker att det är ju en förmån att ha flera språk och att man då försöker hjälpa till att 

uppmuntra det då. Dels genom att man är väldigt tydligt när man pratar och att man benämner saker 

vid sitt rätta namn, framförallt nu när jag jobbar på småbarn också, att det gäller överlag med just med 

små barn [...]. (Pedagog 1) 

 

Hen ansåg att det var viktigt att förtydliga allting för alla barn oavsett om de är flerspråkiga 

eller enspråkiga. Barn behöver enligt Ladberg (2003) höra samma ord flera gånger för att 

kunna lära sig dem därför är dagliga aktiviteter lämpliga och barnen lär sig ord för 

någonting som upprepas många gånger under dagen. Allt som görs under den dagliga 

verksamheten kan användas som språklig stimulans genom att man benämner det också 

som man gör med små barn vid inlärning av sitt första språk (2003, s. 154-155).  

Däremot berättar pedagog 2 hur man såg på flerspråkiga barn förr i tiden och hur synen 

på flerspråkiga har förändrats under tiden. Idag lever vi i ett mer mångkulturellt samhälle 

där flera språk talas. Pedagog 2 berättade vidare att hen är väldigt öppen för olika språk 

och även vill lära sig fler språk.     

 

[…] jag var flerspråkig som barn redan och det var väldigt annorlunda på den tiden. Men det kanske 

är för hur man blir bemött då att det sitter i mig i grund och botten att sådär som jag blev bemött på 80 

talet så kanske ska inte bli bemött idag, så måste man gå till talpedagog nästan många gånger för att 

man har en annan som pratar ett annat språk. Det var så då i alla fall och det var lite ovanligt. Men jag 

har alltid älskar språk och kultur eller, det ligger så varmt i mig. Jag är ganska öppen för olika språk. 

Jag älskar att lära mig språk själv och prata olika språk så det är därför. (Pedagog 2) 

 

Flerspråkighet är idag mer vardag än vad det var förr och man ser flerspråkighet som en 

tillgång idag mer än vad man gjorde då. Att kunna använda flera språk innebär att man har 

tillgång till flera världar (Calderon, 2004, s. 7). Genom språket enligt Säljö (2014) blir man 

delaktig i att beskriva världen vilket gör att man kan samspela med andra i olika aktiviteter 

(2014, s. 82).  

Dessutom fanns det likheter mellan pedagog 2 och pedagog 5 där även pedagog 5 

berättade att flerspråkighet har blivit allmännare i förskolan. Pedagog 5 ansåg även att man 

ska bevara sitt språk och få använda det. Pedagog 5 verkade väldigt mån om att man ska 

behålla alla sina språk, att det är någonting som bör användas och att barnet får använda 

det språk som hen har i hjärtat. Däremot tog pedagog 4 upp att det är spännande med den 

utveckling som sker hos barnen under hela tiden. Hen beskrev flerspråkiga barn som 

kompetenta individer som förstår mycket mer än vad de kan få fram i tal och att det här är 

en utmaning för pedagoger, hur de kan hjälpa barnen utifrån deras erfarenheter att uttrycka 

sig i tal.  

 

[…] barnen är kompetenta. De kan så mycket mer, men när det gäller språk speciell de som inte har 

svenska som, då är det väldigt svårt att ta ut det, fast de förstår jätte […] mycket. Och det är ju det 

som är utmaning för oss hur vi får ut den utifrån barnets erfarenhet och då tänker man hela tiden så 

ska man hela tiden hitta på små saker för att få ut det och det funkade ju. (Pedagog 4) 
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Dock är den vanliga definitionen av flerspråkighet bland intervjuade pedagogerna är det 

delade talade språket där barnet talar mer än ett språk. Däremot ansåg pedagog 3 att de i 

arbetslaget visar ett stort intresse för barns olika kulturer, samt att de arbetar med det 

genom att säga sakerna på svenska och fråga barnen vad exempelvis det blir på deras 

språk. Men hen ansåg att man som pedagog också kan lära sig mer om flerspråkighet 

genom att visa intresse och engagemang för de barn som har ett annat modersmål än 

svenska.    

 

[…] det är otroligt spännande att arbeta kring flerspråkighet, Alltså jag kan ganska lite om 

flerspråkighet egentligen, alltså vi lär oss här hela dagarna, vi får ju mycket om andras kulturer, om 

flerspråkigheten just det här som säger ” vad heter tack på andra språk”, vi lär oss mycket av det. Vi 

behöver ju var nyfikna på våra barn som får in med andra språk så därför vi kan lära oss ganska 

mycket. Så alltså nyfikenhet hos oss finns det absolut, för att lära oss mer om flerspråkighet […]. 

(Pedagog 3)  

 

Flerspråkighetsarbete var viktigt för samtliga pedagoger och de sju pedagoger som vi har 

intervjuat tog upp betydelsen av språket och en del av dem tog även upp att språket är en 

del av människans identitet och att man bör lyfta det på olika sätt i förskolan. Samtliga tog 

även upp att det är viktigt att kunna kommunicera med andra och göra sig förstådd genom 

både verbala och icke verbala kommunikativa redskap. Dessutom berättade pedagog 2, 5 

och 7 att det är viktigt att bevara barns modersmål och att det inte ska glömma bort 

eftersom det är viktigt för identiteten och att man får använda det språk som man känner 

sig bekväm med. Enligt Kultti (2012) är ett starkt modersmål och ett stark andra språk 

goda förutsättningar för lärande hos flerspråkiga barn och att båda språken ömsesidigt kan 

gynna varandra (2012, s. 44). I samband med detta har Läroplanen för förskolan även tagit 

upp betydelsen av modersmålet för inlärning av det svenska språket och att barn som 

utvecklar sitt modersmål lättare kan lära sig svenska samt utveckla sig inom andra 

områden (Skolverket, 2016, s. 7). Pedagog 2 säger att det finns olika sätt att lyfta barns 

språk, exempelvis genom att barnet tar med sig något som tillhör till det aktuella landet och 

visar andra på förskolan.  

 

 […] vi har haft barn som fick ta med sig musik, hur det låter när man sjunger på, många sånger som 

inte är internationella, det finns säkert t.ex. ”Imse Vimse” i hur många länder som helst att ta med sig 

och visa liksom […], som barnet hade med sig ”knapp böcker”, som barnet sjöng på det språket så det 

fanns en knapp som kunde spela in barnets låt då det var ju helt som det ville ju alla barn höra de där 

sångerna […]. Det var roligt och de var så stolta när man vill höra deras språk, och att lyfta det här 

genom föräldrarna också faktiskt och de vill ju också inte att barnen också ska prata sitt modersmål 

och sagt så att försök prata svenska liksom. Men de får sig på sitt språk också och man får inte ta bort 

det och det är båda språken som ska finnas kvar […]. (Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 menade att de lyfter alla barns språk genom exempelvis skriftspråket, att barnet 

tar med sig en bok på sitt språk och visar hur man skriver just på det språket.  Hen tog upp 

att de har haft barn med ett annat modersmål än svenska som fick ta med sig t.ex. 

”knappböcker” d.v.s. en bok med en knapp där det går att spela in en röst. På så sätt fick 

barnet sjunga på sitt språk och samtidigt spela in sin låt. Sångerna var något som alla barn 

skulle vilja höra. Hen ansåg att användningen av modersmålet är väsentligt eftersom det är 
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en del av barnens identitet som inte får glömmas bort. Enligt Läroplan för förskolan hänger 

språk och lärande ihop såsom språk och identitetsutveckling därför ska förskolan sträva 

efter att stimulera varje barns språkutveckling. Barn med ett annat modersmål än svenska 

som utvecklar sitt modersmål får goda möjligheter att utveckla sig inom andra områden 

(Skolverket, 2016, s. 7). Pedagog 6 och pedagog 2 sa att flerspråkiga barn har tillgång till 

en stor kompetens och de ska vara stolta över att de har ett annat språk som kan glädja 

andra. Kultti (2014) anser att kunskapen av flera språk kan upplevas som en rättighet för 

alla förskolebarn och flerspråkiga barn som kommunicerar på flera språk i 

hemmet/förskolan, kan även bidra till samtliga barns kunskaper i förskolegruppen (2014, s. 

22).  

Pedagog 3 och pedagog 7 pekade på att pedagoger bör visa både nyfikenhet och stödja 

barns modersmål genom att fråga barnen och prata med dem kring enkla vardagliga uttryck 

både på svenska och på barnets modersmål. Dessutom har pedagog 3 och 7 tagit upp att de 

satsar mer på det svenska språket på förskolan eftersom det är viktigt att barnen 

kommunicerar på det gemensamma språket och för att kunna göra sig förstådda. På så sätt 

kan de bli en del av svenska samhället.  

 

[…] vår uppgift här […] är ju att barnet kan lära sig svenska och att kunna kommunicera med 

varandra. […] det är viktigt att de får lära sig kunna kommunicera och att kunna bli en av samhället, 

[…] att lära sig förstå kommunikationen, göra sig förstådd [...] för oss är det viktigt att de kan prata 

modersmål hemma men att vi fokuserar på svenska här. Men att den där nyfikenheten finns det, alltså 

”här säger vi tack på svenska och hur säger du tack”, ”kan du någon sång på turkiska” eller vad nu är, 

men att språket är otroligt viktigt för att kunna kommunicera, för att kunna göra sig förstådd i 

samhället över huvudtaget. (Pedagog 3)  

 

[…] det är ju på att alla barnen här ska lära sig och förstå, och då blir ju vårt gemensamma språk 

svenska. Men vi vill ju också att de ska få stimuleras och ha kvar sitt modersmål. Och då kan man ju 

bejaka det och stödja det på olika sätt. Prata om sitt land, vart man kommer ifrån, vilken mat man äter, 

kanske vilka kläder man har eller vad det är för väder eller vad mamma och pappa heter på ett annat 

språk och sådana saker. (Pedagog 7)   

   

Det som både pedagog 3 och 7 menade är att det är viktigt att förskolan satsar på svenska 

språket men man kan samtidigt lyfta barnets andra språk genom att vara nyfiken och prata 

kring exempelvis olika vardagliga föremål med barnen.  

                

Språkutveckling  

 

De intervjuade pedagogerna menar gällande de resurser som krävs för flerspråkiga barns 

språkutveckling i svenska att tiden är viktig för både planeringen och genomförandet av 

olika aktiviteter i den dagliga verksamheten. Pedagog 2 och pedagog 5 ansåg att de inte 

hade tillräckligt med tid gällande planering och att kunna arbeta med barnen i mindre och 

stora grupper. I samband med detta anser Kultti (2012) att i mindre grupper får barnen 

större möjligheter att kunna delta i samtal med både andra barn och med vuxna i olika 
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dagliga aktiviteter som pågår i förskolan (2012, s. 176). Dessutom anser Skans (2011) att 

gruppstorleken har stor betydelse för möjligheterna till kommunikation. Att arbeta med 

barns språk i storgrupper minskar möjligheten till kommunikation med varje barn (2011, s. 

123). Dessutom var majoriteten av pedagogerna eniga om att det behövs kompetenta 

pedagoger i arbetet med barns språkutveckling och att pedagogerna ska få fortbildning. 

Pedagog 6, pedagog 3 och även pedagog 2 tog upp tydligheten och medvetenheten hos 

pedagoger, att det är deras uppgift att lära ut och att vara extra tydliga vad gäller arbete 

med flerspråkiga barn. Pedagog 3 sa att de tittar på omständigheterna och möter 

föräldrarna innan de tar beslut om vilka resurser de behöver ta in.  

För att utveckla ett språk också då tycker jag att medvetenhet, men vi behöver också få hjälp av tolkar 

ibland, för att ibland så är det så att vi, man behöver den hjälpen om du inte har ett språk […], 

fortfarande är vår uppgift att lära barnen och vart är det medvetenheten. […] vi tar ju alltid den hjälp 

vi får och vi behöver i den kommunen så har vi väldigt som vi tycker, vi har språkenheten, […], så vi 

kan ta in tolkar, vi träffar föräldrarna innan för att se var behöver vi mötas för att kunna förstå, vad 

behöver vi ta in för resurser. Så resurser det finns om vi känner att vi behöver [...]. (Pedagog 3) 

 

En skillnad till de övriga pedagoger uttrycks av pedagog 4 som har en mer positiv syn på 

att det är lätt att arbeta med flerspråkiga barn och för ett barn att lära sig ett nytt språk. 

 

Men jag tror att vi var ganska duktiga här för att vi inte behövs någon resurs. Alltså vi har ju, alla ju 

pratar svenska, och att vi bara pratar svenska. [...] jag tror att det är stort skillnad att hjälpa ett barn 

som är flerspråkiga än en vuxen. Och det där är barnen väldigt lättare, det där vi ser inte jätte svårighet 

i att jobba med barnet när det gäller flerspråkighet […]. (Pedagog 4) 

 

Det finns både likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. En av likheterna är att 

samtliga pedagoger ansåg att det krävdes kompetenta pedagoger i arbete med 

språkutveckling och att pedagogerna ska få fortbildning. Dessutom sa pedagog 1 och 7 att 

det även krävs ekonomiska resurser för att kunna köpa in material. Pedagog 6 ansåg att 

man behöver ett grundspråk för att kunna lära sig ett nytt språk, därför är tydligheten hos 

pedagoger viktigt för att hjälpa flerspråkiga barnen i svenska.  

[…] jag tänker också så här för att lära sig ett språk bra så måste ändå ha ett grund språk som du är 

trygg med och då jag tänker så är man flerspråkig då har man ett modersmål som är ju ett annat än 

svenska och för att lära sig svenska så det är ju så det här med tydligheten för vår del då att visa och 

har man då pedagog som pratar deras språk så de kan också översätta. Man kan ju också förklara att 

det här ”ett bord” och det kan man säga det både på svenska och så tänkte jag så frågan skulle var, 

eller jag tänker med de resurserna krävs, jag tycker att det är pedagogerna, jag tycker det […]. 

(Pedagog 6) 

Enligt pedagog 6 kan man även använda de resurser som man har på förskolan exempelvis 

att använda sig av de pedagoger som kan uttrycka sig på olika språk och de kan tydliggöra 

saker och ting genom att benämna dem både på svenska och på barns språk. Resultat av 

Skans (2011) studie visar betydelse av pedagogers språkkunskaper och att flerspråkiga 

pedagoger ska se som en förutsättning för att använda modersmålet systematiskt som ett 

komplement till svenskan i den dagliga verksamheten (2011, s. 129).   

   Vilken roll pedagogerna ansåg sig ha i förhållande till språkutveckling väckte olika 

tankar hos de intervjuade pedagogerna. Dessutom var de överlag ganska överens kring 

förhållningssättet gentemot flerspråkiga barns språkutveckling. Samtliga pedagoger tycktes 
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vara eniga kring att deras roll som pedagog både är viktig och huvudrollen i aspekten kring 

språkutvecklingen. Det är de som får språkutvecklingen hos barnen framåt under 

förskoletiden och deras språk i uttal och kontext måste vara så korrekt som möjligt för att 

barnen ska lära sig det rätta uttalet och ordföljden. Pedagogerna måste främja viljan att lära 

sig språk på ett lekfullt sätt och visa att flerspråkighet är till något positivt. Modersmålet i 

fråga anses också viktigt men mer på hemmaplan då svenska anses vara det gemensamma 

språket på förskolan. Här kan man även se att samtliga pedagoger är måna om språket och 

flerspråkigheten oavsett vilken åldersgrupp de arbetar med. Att pedagogen själv tar den 

rollen som en lärare som kan språket och på så sätt ska lära ut det till barnen. Detta ansåg 

pedagogerna att de måste arbeta med dagligen, hela tiden för att träna in språket, att man 

kontinuerligt diskuterar och pratar med barnen, har en öppen dialog med barnen som leder 

vidare till nya ord, diskussioner och tankar kring omvärlden. Dialog och samspel enligt 

Skans (2011) är grunden för meningskapande i lärande (2011, s. 90). Pedagog 7 menade 

alltså att samtalen i sig kan skapa förutsättningar för ett berikande ordförråd och vokabulär. 

Att barnen genom samtalen lär sig det nya språket genom att de hela tiden får använda det 

samt att de får höra de korrekta uttalen och ordföljderna som i en kontinuerlig våg. I och 

med att svenska språket inte alltid talas i hemmet hos flerspråkiga barn, då modersmålet 

kan vara utav ett annat språk, anses svenska som ett viktigt grundspråk på förskolan. 

Samtal är det viktigt enligt Kultti (2012) för pragmatisk utveckling då ger barnen 

möjligheter till både lärande av interaktiva och språkliga färdigheter (2012, s. 52).  

Pedagog 2 menade även på att det är deras ansvar att se till att språket uppmärksammas 

och att det ”är viktigt för barnen att få en god grund att stå på”. På frågan om hur hen ser 

på pedagogens roll kring språkutvecklingen svarade hen: 

 

Jag är den som pedagog som har grund ansvaret för att det bemöter barn som kommer med ett annat 

språk alltså det språk är lika viktigt som vårt [...]. Det är liksom de stora som ska försöka att och 

framför allt att vara mot alla barn också, det att olikheter är jätte viktiga och de kommer att möta 

olikheter och det är i både språk och kulturella förhållande hela tiden. Det är det som de kommer att 

möta men att jag har ju huvudrollen faktiskt att de får en språkutveckling, det är mitt ansvar enligt, om 

jag går tillbaka till skollagen och läroplanen så måste jag driva framåt. (Pedagog 2) 

 

Pedagog 2 menade alltså att som pedagog har man det huvudsakliga ansvaret att vara den 

som bemöter barnet i deras flerspråkighet och att bemöta olikheter som kan finnas mellan 

olika barn på förskolan, dvs. stötta barnet i dess olikheter och se till att gruppen får en bra 

sammansättning. Pedagog 1 ansåg även att pedagogens roll är viktig inom 

språkutvecklingen och överhuvudtaget på förskolan. Hen menade att medvetenheten hos 

en pedagog utgör grunden för ett gott arbete med barnen. Dessutom gick pedagog 3 in på 

hur hen tyckte att pedagoger ska förhålla sig till flerspråkighet och språkutveckling: 

 

 [...] vi ska vara nyfikna. Vi ska finnas där, vi ska kunna vara som ett hjälpmedel för de här barnen. Vi 

ska hela tiden finnas där och hjälpa de på vägen. Det är pedagogisk roll som vi har så vår roll är ju att 

hitta ett sätt hur kan vi kommunicera, hur vi kan hjälpa de här barnen framåt [...] så vår roll är det är 

otroligt viktigt självklart […] nyfikenhet, utmanande, hjälpa, pusha, berömma. (Pedagog 3) 
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Pedagog 3 menade alltså att man som pedagog ska finnas där för barnen, stötta och vara ett 

hjälpmedel för att driva barnen framåt i språkutvecklingen. Utifrån begreppet scaffolding 

så kan vuxna stötta barns inlärning och utveckling genom att vägleda barnets språk, tjäna 

sig som förebild, uppmuntra och reflektera tillsammans med barnen (Kultti, 2012, s. 30). 

Pedagog 3 sa även att pedagogen i sig måste resonera kring sina egna tankar om huruvida 

man ska gå tillväga för att på bästa sätt stötta flerspråkiga barn. Däremot sa pedagog 5 att 

föräldrarna ska bli på något sätt delaktiga i språkinlärningen på förskolan. Hen menade att 

genom att involvera föräldrar kan hjälpa till att bygga upp en trygg språkmiljö och hjälpa 

till med grunden för språkutvecklingen på olika plan. Enligt Läroplanen för förskolan har 

förskollärare ansvar för att erbjuda bästa möjligheter till barns vårdnadshavare till 

delaktighet i verksamheten och att även ta hänsyn till deras synpunkter när det gäller 

planering och utförande av verksamheten (Skolverket, 2016, s. 13). Dessutom menade 

pedagog 6 även att föräldrar gärna vill att barnen ska lära sig det svenska språket, och 

såhär svarade pedagog 6 på fråga om sin roll i förhållande till flerspråkiga barns 

språkutveckling: 

 

Just nu så kan jag känna att jag har ett otroligt ansvar på min avdelning just när det gäller det här att ta 

kontroll över hur språket, hur språket utvecklas, absolut och att vi arbetar med språk alltså att vi har 

som ett fokusområde också så att jag kan känna att jag har ett stort ansvar och sedan kanske för att jag 

är den som har svenska som min etniska bakgrund och jag vet att många föräldrar vill ju att barnen 

ska lära sig svenska när de och speciellt till femårsgruppen när de ska börja skolan, så det kan jag 

tycka. (Pedagog 6) 

 

Pedagog 6 menar alltså att ett fokuserat kontinuerligt arbete och kontroll över 

språkutvecklingen förhoppningsvis leder till att barnen behärskar det svenska språket. 

Behärskning av språkliga eller intellektuella redskap enligt Säljö (2014) är centralt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Det är genom språket som det blir möjligt för 

människor att förstå och hantera omvärlden (2014, s. 96-97). 

 

Modersmål 

 

Samtliga pedagoger var eniga om att modersmålsstödet inte finns inom förskolan. Det är 

ett stöd barnen får först när de kommer upp i förskoleklassen. Dock anser pedagog 3, 4, 6 

och 7 att de kan stödja barnen i deras modersmål till en viss del på förskolan, t.ex. genom 

att ta fram andra språk i sånger och ramsor med hjälp av föräldrarna, ha böcker på andra 

språk samt använda sig av personal om personalen har ett annat modersmål än svenska och 

som är detsamma som barnet talar. Men i huvudsak ville pedagoger betona att svenska är 

det gemensamma språket på förskolan. Kultti (2012) menar att barn som talar ett 

modersmål annat än svenska, använder svenska i de flesta av situationerna på förskolan. 

Däremot kan modersmålet användas i lekaktiviteter där det är fler än ett barn som talar 

samma språk samt i situationer med flerspråkiga pedagoger där pedagogen talar samma 
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språk som barnet. Detta skapar en kodväxling i språket hos barnet, där barnet byter mellan 

två eller fler språk beroende på situation (2012, s. 172). 

 

Material/Metod  

 

Enligt samtliga intervjuade pedagoger verkade materialet ha en stor vikt i 

flerspråkighetsarbetet. Man kunde se en variation på en del material som upprepade sig 

exempelvis Babblarna som är ett av de material som återkommer i samtliga intervjuer. 

Babblarna är alltså sex olika figurer och deras namn bygger på de ljud toddlare oftast 

tränar fram i sin språkutveckling. Det är alltså ett framtaget material för just 

språkutveckling då Babblarna i sig heter Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo, 

vilket är toddlarspråk. Babblarmaterialet består bland annat av figurerna i sig, böcker, 

memory, bingo, bilder och TAKK förklaringar. Samtliga pedagoger använder mycket 

böcker i arbetet med flerspråkighet och språkutveckling, bland annat för att betona ljud, 

skapa läsförståelse och för att skapa diskussioner. Pedagog 5 svarade på denna fråga 

angående material: 

 

Babblarna använder vi dels, våra barn tycker väldigt mycket om att sjunga och läsa böckerna om 

babblarna. Vi kommer också använda babblarna mer i vanliga situationer när man jobbar kring 

prepositioner t.ex. andra språkaktiviteter sånger, sagor, ute i skogen. Det är ett material som många 

barn känner till och är väldigt nyfikna och entusiastiska över så det är tacksamt och man får med sig 

många barn. Babblarna kan också klä på sig och klä av sig, hämta saker vilja ha saker så där får man 

in väldigt mycket konkret språk. (Pedagog 5) 

 

Detta anser vi visar på att Babblarmaterialet både är rekommenderat och populärt bland 

pedagogerna. Kultti (2014) menar att redskap och artefakter, alltså föremål som människan 

skapar och har betydelse. Dessa föremål såsom materialen förskolorna använder kan ha 

betydelse i vilka aktiviteter de kan användas, hur man använder materialet, vad man kan 

lära sig och med vem eller vilka man kan använda det med, detta pga. hur materialet ser ut. 

De flesta förskolor använder material som är anpassade utifrån barnens åldersnivåer (2014, 

s.39-40). 

 

Pedagog 1ansåg även att TAKK och Babblarna är ett bra hjälpmedel speciellt med små 

barn där språkutvecklingen hela tiden är i rullning. Pedagog 1 ansåg att just tecken eller 

TAKK också är en stor del av flerspråkighetsarbetet hos pedagoger. Samtliga pedagoger 

använder sig även mycket av bilder som ett komplement till TAKK, något som pedagog 4 

var ivrig att berätta om. Bilder i hens arbete är av stor vikt och på en nivå där eventuella 

tecken också behöver användas. Många tecken används för enkla ord som päron eller 

banan samt kring vardagsrutiner. Ett exempel som pedagog 3 tog upp var att barnen märkte 

att de kunde göra sig förstådda med hjälp av tecken och bilder. Barnen själva kan alltså 

kommunicera med pedagogerna och varandra genom detta material som pedagogerna 

använder under alla rutinsituationer på förskolan. Tisell (2009) menar att TAKK är ett bra 
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komplement till språket, framförallt till barn som har språksvårigheter eller för flerspråkiga 

barn som bl.a. har ett annat modersmål än svenska. TAKK är därför ett verktyg för många 

barn, genom att barnen får möta orden med fler än ett sinne (2009, s. 9-10).  Nedan är ett 

citat från pedagog 3 där hen beskriver några situationer i korta drag: 

 

[...] det är ju samma där det de märker att de kan göra sig förstådda genom med tecken så att det dem 

står a men det som nu (visar tecken) ”ja men du vill kissa” för vi, du ska hela tiden använda så att det 

inte är såhär ”aja, gå” utan ” a, du vill gå och kissa okej, du vill ha dina skor a men vi ska gå ut” och 

så brukar de stå in och vänta, de vet precis (visa tecken för vänta) och (visar tecken för äta) och då 

kommer dem. Och babblarna, vi babblar oss genom allt. (Pedagog 3) 

 

Dessutom används annat material som tvillingböcker och IKT. Pedagog 2 menade att man 

kan göra så mycket med t.ex. iPad och dess appar. Hen ansåg att det är ett tacksamt 

material, till exempel språkappar, ritappar och skrivappar som barnen har fått arbeta 

mycket med. Några exempel på vad man kan göra med dessa appar är att rita med fingret 

eller en penna, trycka på bilder och på olika sätt träna språket, helst tillsammans så att man 

får träna på samarbete och eventuellt utöka sitt ordförråd. Pedagog 3 nämner också vissa 

appars funktioner såsom appar med olika språk som kan översätta enkla ord utifrån bilder 

på olika språk. Enligt Kultti (2014) glöms eller exkluderas mycket av IKT materialet och 

populärkulturen från förskolan. Detta pga. att många på förskolan kan tycka att dessa 

material inte hör dit, att det hör till lekmaterial man använder i hemmet eller utanför själva 

förskolan (2014, s. 46).  

Dock kunde man se utifrån våra intervjuer att IKT är ett väl använt material idag bland 

de medverkande pedagogerna. Tvillingböcker däremot verkade i pedagogernas syn vara 

något relativt nytt material. Tvillingböcker är alltså böcker som är skrivna på mer än ett 

språk så att man antingen kan direkt översätta eller läsa böckerna på olika språk. Det finns 

även någonting som kallas för läslust som verkar relativt nytt, och med läslust menar de att 

man använder tvillingböcker eller böcker på olika språk som föräldrarna får låna hem och 

läsa på deras modersmål medan pedagogerna läser böckerna på svenska på förskolan. 

Kultti (2014) menar att böcker kan anses som artefakter i förskolan, det är dessutom 

väldigt vanligt att det finns en speciell plats på förskolan med en speciell miljö för just 

läsning av böcker, både högläsning och ensamläsning. Dessutom anpassas oftast böckerna 

efter ålderskategori eller utefter barnens erfarenheter och kunskaper. Barnen brukar även 

känna igen de böcker förskolan väljer att ta in, men inte fullt alla böcker, detta för att få en 

mångsidig variation i litteraturen och under lässtunderna (2014, s. 44).  

Pedagog 2,3 och 5 som dessutom arbetar på olika förskolor tycker att denna idé är ett 

bra sätt att involvera föräldrarna i språkutvecklingen. Förutom de material som har nämnts 

så använts språkpennor (pennor som översätter), sånger, sagor, flanosagor (skrivna eller 

oskrivna sagor baserade på egna bildspel), ramsor, språkpåsar (påsar man stoppar ner olika 

småsaker i) nämnts som material. Pedagog 2 och 7 menar på att sång och ramsor är 

material som man kan använda för att träna på språket utan att barnen tänker på det. Dessa 

handlingar eller föremål på förskolan är kopplade till de vardagliga rutinerna såsom 

sångsamlingar, läsvila och verksamhetens uppbyggnad av bilder som visar vad som är vad. 

På så sätt bildas samtal hela tiden mellan pedagoger och barn där dialoger uppkommer 
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kontinuerligt. Det är material som på ett glädjefyllt sätt kan få barn att våga prata och 

därmed träna på språket utan att egentligen vara medvetna om att de är mitt uppe i en 

språkträning just för stunden. Kultti (2012) menar att sångsamlingar och sagostunder 

tillhör förskolans traditioner och stödjer barnens språkutveckling. Sångsamlingar och 

sagostunder brukar ingå i förskolans dagliga rutiner och ger barnen ett sammanhang för 

kommunikationen inom aktiviteterna (2012, s. 85). Enligt pedagog 2 kan man även 

kombinera sångerna med IKT som hen beskriver i citatet nedan: 

[...] men där jobbar vi också mycket med att använda sånger på skärm samtidigt som du liksom 

sjunger liksom så får du ta reda på ett begrepp som vad handlar om.  Det som de är intresserad och 

känner att de kan också [...]. (Pedagog 2) 

 

Material och metod var någonting samtliga pedagoger tyckte verkade gå hand i hand. Viss 

variation kan vi ändå få fram i svaren mellan material och metod. Samtliga pedagoger 

betonar framförallt att benämning är viktigt när man arbetar med barnens språkutveckling, 

att man betonar och benämner orden och sakerna. Därmed tar samtliga pedagoger upp 

tydligheten när man pratar med barnen. De är även eniga om att TAKK, bilder, IKT, sagor, 

sånger och ramsor samt Babblarna är material de föredrar att använda. Exempelvis sa 

pedagog 1: ”[...] nämns även tydligheten och betoningen utav orden som en viktig del i 

arbetet med flerspråkighet och språkutvecklingen”. (Pedagog 1)  

I citatet ovan framgår det tydligt att fokus ligger på hur pedagogerna förhåller sig till 

svenska. Förutom tydlighet, betoning och benämning så använder sig pedagogerna av 

varandra. Detta görs om barn och pedagoger talar samma modersmål, dessutom använder 

sig pedagogerna av både föräldrar och barn för att kunna hjälpa till på andra språk än 

svenska. Pedagog 2 och 4 anser att det är en bra sak att involvera både föräldrar och barn i 

tecken som stöd för att få en större språkinlärning samtidigt som barnen som hjälper andra 

barn blir lyfta och stärkta i sitt språk. Pedagog 3 anser också att man kan ta hjälp av 

varandra i verksamheten genom att använda materialet man har för att öka 

språkinlärningen hos barnen genom förtydligande och förstärkande. TAKK är en metod 

som samtliga pedagoger är förtjusta i att använda, detta för att de är ett bra redskap till att 

göra saker och ord ännu tydligare. Enligt Tisell (2009) kan tecken öka närvaron, 

koncentrationen och uppmärksamheten hos barnen samt att det används för att förtydliga 

och betona ord (2009, s. 11). 

Dessutom verkar de eniga kring att det är positivt att involvera föräldrarna i 

språkfrågan, framförallt vad gäller modersmål som föräldrarna är proffs på. Sedan tänkte 

samtliga pedagoger att möjligheten att ta hjälp utav kollegor eller pedagoger från andra 

förskolor inte var så dumt. Kultti (2012) menar att samspelet mellan alla parter såsom barn, 

föräldrar och pedagoger är viktig för språkutvecklingen (2012, s. 46).  

 

Ja det är dem vi använder med bilder och gärna att man kan använda det som ett stöd att när man 

säger det så visar man också bilder, så det är mycket bilder, mycket symboler. Om man kan tecknet så 

använder man även tecken som stöd. [...] ja sångsamlingar och ramsor. Det blir mycket repetition men 

det gillar ju småbarn så att dem känner igen och man märker ju att dem lär sig. Sen kan dem det 

utantill och då kan man byta sånger och byta ramsor. (Pedagog 7) 

 



 

34 

 

Majoriteten av pedagogerna menade att de har valt dessa metoder/material för att kunna 

öka barns förståelse för det som de gör i den dagliga verksamheten. En likhet som finns 

mellan det som pedagog 1 och pedagog 5 har sagt är att båda två pekar på att Babblarna är 

bra material/metod som barnen känner till. Dessutom tog pedagog 5 upp att det finns andra 

sorters material som är användbara och som man kan använda i olika sammanhang.   

 

Som jag sa många barn känner till Babblarna och det är väldigt glädjefyllt och det finns mycket 

material det finns böcker och det finns böcker, sånger, figurer och handdockor och man kan använda 

dem är användbara i många sammanhang så att det är ett sätt att använda det på med dem figurerna. 

(Pedagog 5) 

 

Pedagog 1 menade att det fungerar med konkreta material utifrån deras erfarenheter. 

Dessutom är det viktigt att använda de material som barnen känner till och visar intresse 

för. Hen menar även att de har som en tanke att arbeta med Babblarna i arbetet med små 

barn i den dagliga verksamheten.  

 Pedagog 2 ansåg dessutom att IKT har varit den största hjälpen i den dagliga 

verksamheten och att det har varit ett bra hjälpmedel för att barnen samspelar med 

varandra. Kultti (2012) menar att förskolans riktlinjer och mål är att främja olika delar utav 

arbetet såsom exempelvis tekniken. Detta har samtidigt förstärkts genom åren och är menat 

att bilda framtida förutsättningar för barnen (2012, s. 77). 

 

Men det är också metoder vi använder för att kunna hjälpa till och förstärka, det är ju metoder som 

fungerar alltså det är metoder som ja men bilder det förstärker […] hjälper ju barnen att kunna förstå 

vad vi menar. […] det är metoder som fungerar så att därför är det också att vi, och just också att 

brinner du mycket för språket för att kunna hjälpa dem här barnen att kunna förstå då, därför går vi 

olika nätverk också för att kunna, vad är det vi behöver vilka böcker behöver vi, vad är det som krävs 

av oss och vilka metoder och hjälpmedel behöver vi för att kunna hjälpa dessa barn med språket och 

förståelsen, så att det är väl därför vi använder det och vi ser ju att det är material som, […] det är ju 

forskningar på allting och det är så vi ska arbeta och vi har ju också en läroplan att följa så att vi måste 

också följa det som förväntas av oss. (Pedagog 3) 

 

Pedagog 3 såg därmed betydelsen av metoderna som kunde förstärka och hjälpa barnen 

med språket. Ett exempel på metod som pedagog 3 har tagit upp är bilder. De arbetar 

ganska mycket med bilder i arbete med flerspråkiga barn som ökar barns förståelse. Hen 

säger även att de går på olika nätverk för att öka kunskaper kring olika språkliga 

hjälpmedel. De använder dessa metoder och material för att det ska vara roligt och 

samtidigt utgår de ifrån både forskningen och läroplanen i samband med användning av 

olika material/metod. Dessutom säger pedagog 7 att de använder kroppsspråk för att kunna 

tydliggöra olika saker för barnen och exempelvis hur de yngsta kan klä på sig. Kultti 

(2012) anser att böcker som innehåller bilder t.ex. pekböcker är vanliga resurser i förskolan 

och används för språkutvecklingen både för flerspråkiga och enspråkiga barn. Hon menar 

även att kroppsliga handlingar såsom gester och rörelser är en del av språkliga handlingar 

som främjar förståelsen i språket (2012, s. 69, 157). 

 Så här säger pedagog 7:      
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[…] det är ju för att barnen ska förstå och man märker att de förstår om man visar en bild. Det 

underlättar ju väldigt mycket. Eller med en handling genom kroppsspråket kan man ju förmedla som 

när man klär på, man visar i luften att man sticker in armen och den andra armen samtidigt som man 

säger det. (Pedagog 7) 

 

Enligt pedagog 6 använde de mest dagliga aktiviteter liksom samlingar och sådant i arbetet 

med de stora barnen och att kommunikationen pågår hela tiden i den dagliga 

verksamheten. Hen ansåg att de barn som kan säga tio ord kan förstå 100 ord och hen 

ansåg att detta kan bero på allt som görs under den dagliga verksamheten och inte på att de 

använder något särskilt material. Hen tog även upp att man som pedagog har för uppgift att 

se vad barnet behöver och vad de måste arbetar på. Slutligen gällande denna fråga om 

varför de intervjuande pedagogerna har valt att använda dessa metoder/material under den 

dagliga verksamheten, menar majoriteten att de använder olika metoder och material för att 

hjälpa barnen att kunna förstå bättre det som sker i den dagliga verksamheten. Ett exempel 

som pedagog 3 och pedagog 7 har tagit upp är det bilder som hjälper barnen i olika 

situationer att kunna förstå bättre. Pedagog 1 och 5 pekar på Babblarna som en bra 

metod/material i arbetet med små barn. Tisell (2009) menar att man bör använda tecken 

som betyder något för barnen, alltså det som hör till den vardagliga verksamheten, för att 

underlätta språkförståelsen hos barnen (2009, s. 47). Till skillnad från de ovannämnda 

pedagogerna menar pedagog 6 att de inte använder någon särskild metod/material i arbetet 

med de stora barnen. Det är bara det dagliga arbetet såsom samlingar och sådant som de 

använder och hen anser att kommunikation pågår hela tiden i den dagliga verksamheten 

vilket hjälper barnen att utveckla språket. Pedagog 6 säger även att de ser på vad barnet 

behöver och vad de som pedagoger måste göra för att hjälpa just detta barn med 

språkutvecklingen.  
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Diskussion 

Under diskussionsavsnittet diskuteras de viktiga resultaten och resultaten kopplas även till 

tidigare forskning som tagits upp i denna studie.   

Resultatdiskussion 

 

Den studie som vi har genomfört beskriver pedagogers arbetssätt kring flerspråkiga barns 

språkutveckling och även kring de material som används i arbete med dessa barn vid 

språkutveckling. Resultatdiskussionen har delats in utifrån våra forskningsfrågor:  

    

• Hur arbetar pedagoger för att främja flerspråkiga barns språkutveckling?  

 

• Vilket material använder pedagoger i arbete med flerspråkiga barns språkutveckling i 

svenska? 

 

    

Under våra intervjutillfällen med pedagogerna såg vi en stark koppling mellan 

pedagogernas förhållningssätt till flerspråkighet och språkutveckling. Det samtliga 

pedagoger arbetade med för att främja barnens utveckling var framförallt hur de bemötte 

barnens språkkompetens och hur de tänkte kring flerspråkigheten hos samtliga barn. Kultti 

(2012) menar att pedagoger kan hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att vägleda, 

uppmuntra och reflektera över barnens kunskaper i en viss aktivitet. På så sätt kan de 

utveckla barnens språkliga kompetenser (2012, s. 30). Vi uppmärksammade därmed att 

vikten låg på de didaktiska frågorna hur, vad, varför, när och var denna språkutveckling 

skedde. För att sedan kunna gå in och se vart pedagogerna kunde hjälpa för att främja den 

redan pågående utvecklingen hos barnen.  

Vi har insett att språkutveckling är någonting som sker dagligen i alla situationer, både i 

förskolan och i hemmet. Att det inte enbart är genom förskolan som barnen lär sig ett eller 

fler språk utan detta sker överallt i dess omgivning. Vi tänker att barnen lär sig ett eller fler 

språk genom förskolan men även genom medier såsom barnprogram, musik, spel och 

andra artefakter pga. att barn lär sig nya ord och meningsbyggnader samt eventuella tecken 

genom att titta och härma andra utifrån dess omgivning och situation. Vi menar att 

pedagogerna använder benämningar, uppmuntran och upprepningar i sitt främjande arbete 

med barnen för att som Kultti (2012, s. 30) menar ovan att det är ett grundläggande 

arbetssätt i förskolan. Pedagogerna anser även att språket är en del av barnens identiteter 

och att det bör lyftas upp på olika sätt i förskolan. De anser att det är någonting som barnen 

bör vara stolta över och de vill att barnen ska känna en glädje i att få dela språket med 

varandra.  

Det förhållningssättet till flerspråkighet anser vi är en god grund att stå på i arbetet med 

språkutvecklingen då vi menar att man bör ha en öppen syn kring flerspråkighet för att 
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kunna arbeta med detta, om man dessutom har en stängd syn kring flerspråkighet bland 

barnen så är det svårt att främja deras språkutveckling pga. att språkutvecklingen sker 

successivt eller simultant mellan de språk barnen behärskar. Vi anser även att om man har 

en stängd syn kring flerspråkighet så stänger man även viljan till att främja barnens alla 

språk, vilket i sig kan leda till att barnen tappar något utav de språk de bemästrar och 

förlorar då en del av sin kultur och identitet som de dessutom har rätt till att ha och känna 

till samt leva upp till. För att kunna främja detta i språkutvecklingen behöver pedagogerna 

vara nyfikna på barnens språkliga kompetenser och se flerspråkigheten som just det; 

kompetenser, vilket vi såg under intervjuerna att samtliga pedagoger ansåg att 

flerspråkighet var. Dessutom menar Skans (2011) att pedagoger kan genom att visa respekt 

för barns kulturella bakgrund förstärka barns självkänsla och identitet, något som har stor 

betydelse för lärande (2011, s. 29).  

Vi har även uppmärksammat att samtliga pedagoger har tagit upp betydelsen av 

pedagogernas roll kring arbetet med barns språkutveckling. Pedagogerna betraktade att 

deras roll är viktig i verksamheten då det är de som har hand om både barnen och 

kompetensutvecklingen. De anser alltså att det är pedagogerna själva som för 

språkutvecklingen framåt hos barnen. Vi menar att pedagogerna ska ta sin roll i förskolan 

på allvar eftersom barnen spenderar största delen av dagen på förskolan, 

kompetensutvecklingen hos barnen är enligt oss ingenting som vilar, utan det är i ständig 

rörelse ute efter mer kunskap. Pedagogerna är därför till för att främja och framhäva dessa 

kunskaper barnen har för att både enspråkiga och flerspråkiga barn ska ha goda möjligheter 

i sin inlärning av olika språk. Dessutom anser vi att främjandet av modersmålet hjälper 

barnen i sin språkutveckling pga. att barnen behöver en språklig grund för att vidare kunna 

lära sig flera språk. Därför finner vi att det är viktigt att vi pedagoger lyfter barnens 

intressen kring språket, barnens kulturer och bakgrund. Dessutom menar förskolans 

läroplan ska pedagogerna i sin roll skapa goda förutsättningar för barnen att utveckla 

kunskaper och insikter vad gäller språk, och detta både för flerspråkiga och enspråkiga 

barn samt att det är viktigt att barn får möjligheter att utveckla sitt modersmål som gör det 

lättare att lära sig andra språk (Skolverket, 2016, s. 7). 

Under intervjuerna kom vi fram till att det material som samtliga pedagoger använder 

sig av i arbetet med språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är böcker, IKT, Babblarna, 

tvillingböcker, bilder m.fl. En del material är både främjande och stöttande i 

språkutvecklingen, både på svenska och på andra språk. Ett material som användes av alla 

pedagogerna är Babblarna. Babblarna är ett sådant material som tränar upp språket hos små 

barn och barn som ännu inte kan det svenska språket. Enligt vår uppfattning kan 

användningen av detta material tänkas bero på att pedagogerna ansåg att Babblarmaterialet 

fångade barnens intresse och att barnen känner igen dem, deras färger och namn. Kultti 

(2014) menar på att lekmaterial som intresserar barnen får en betydelse och mening. 

Materialet kan ha betydelse för hur man kan leka och använda det i förhållande till rummet 

samt att materialet på förskolan ska ge möjlighet till både individuella och gemensamma 

lekar och aktiviteter (2014, s. 38).  

Böcker är också ett återkommande material som samtliga pedagoger använde sig av 

men det som användes mest enligt pedagogerna var bilder. Samtliga pedagoger använder 

fler än ett material och fler än en metod, de använder bilder som stöd, bilder i böcker för att 
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namnge objekt, bilder uppsatta för att tydliggöra vardagssituationer på förskolan såsom 

påklädning och matsituationer. Utifrån våra egna erfarenheter hjälper bilder barnen att 

kunna referera till deras tidigare kunskaper, om barnen ser en bild på t.ex. legobitar på en 

låda så förstår de att legobitarna ska ligga där.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande enligt Säljö (2014) står människors 

samspel med redskapen i centrum. Olika mänskliga artefakter möjliggör för människan att 

kunna kommunicera, ta emot och förmedla information. Vi människor utvecklar vårt 

tänkande genom artefakter och utan artefakter är vi hjälplösa individer (2014, s.74, 81). 

Därför anser vi att det är viktigt inom språkutvecklingen med flerspråkiga barn att utöka 

sitt tänkande kring de olika material och metoder som vi pedagoger använder oss av. Vi 

anser att pedagoger därmed behöver vara medvetna om vilka val vi gör när vi väljer att 

använda oss av ett visst material eller en viss metod. Även här anser vi att de didaktiska 

frågorna spelar in i pedagogens tänkande kring flerspråkighetsarbetet med barnen. 

Samtliga pedagoger menar även på att det finns skillnader angående användandet av 

material som t.ex. att pedagog 1, 3, 5 och 7 använder sig mer utav Babblarnas material 

såsom Babblardockor, böcker och ljud medan pedagog 2, 4 och 6 använder mer utav 

bilder, tvillingböcker, IKT och andra material. Detta tror vi kan bero på vilka åldersgrupper 

pedagogerna arbetar med, då pedagogerna 1, 3, 5 och 7 arbetar på småbarnsavdelningen 

där språkutvecklingen står i fokus hela tiden då majoriteten av barnen inte har utvecklat ett 

nyanserat språk och pedagog 2,4 och 6 arbetar med äldre barn på avdelningen där de flesta 

barn har ett nyanserat språk. Dessutom menar Kultti (2014)  att man som pedagog måste 

reflektera över sina val av artefakter alltså redskap och material som man använder sig utav 

i förskolan. Hon menar att många pedagoger väljer material utifrån en åldersgrupp och att 

ett visst material är tydligt riktat mot en viss ålder och eller kön (2014, s. 38-40). 

Däremot anser vi att man inte alltid behöver rikta sig in på just åldersanpassat material 

eftersom att även om ett barn har ett nyanserat språk utöver svenska, så har äldre barn inte 

alltid ett utvecklat språk inom svenska, vilket leder till att barnet inte klarar av 

åldersanpassat material utifrån dess kunskaper inom språket. Dessutom menar vi att barn 

utvecklas olika fort och pedagogerna bör därför anpassa materialet och metoderna utefter 

barnens tidigare erfarenheter. Därför använder samtliga pedagoger Babblarna för att främja 

och förtydliga språket. Enligt vår uppfattning använder pedagogerna en variation av 

material för att på individuella nivåer uppmuntra barnen till ett rikt ordförråd och nyanserat 

språk. Vi menar även på att medvetenheten kring ett varierat val främjar individernas 

språkliga kunskaper genom att reflektera kring både tidiga erfarenheter och de språkliga 

kompetenser barnen har. I och med detta menar även Kultti (2012) att artefakterna i 

förskolan påverkar pedagogernas syn på kunnandet hos det enskilda barnet (2012, s. 175).  

De metoder som samtliga pedagoger har använt är däremot TAKK, sångsamlingar, 

ramsor, m.fl. Dessutom menar pedagogerna att Babblarna även är en metod som är 

användbar inom språkutvecklingen. Samtliga pedagoger nämner alla dessa metoder samt 

att de tycker att material och metod går hand i hand med varandra.  

Enligt våra uppfattningar kring användandet av metoden verkade pedagogerna ha svårt 

att urskilja vad som var material och vad som var metod. Detta tror vi beror på att 

pedagogerna har ett konstant arbete kring både de använda materialen och de nämnda 

metoderna som de arbetar parallellt med inom förskolan. Vi anser att arbetet med 
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språkutvecklingen hos flerspråkiga barn sker dagligen på förskolan som en pågående 

process och att man därmed arbetar med de material och metoder som man som pedagog 

anser fungerar i barngruppen beroende på gruppens sammansättning av åldrar, erfarenheter 

och nivåer. Vi menar även på att oavsett hur grupperna ser ut kan de olika 

sammansättningarna främja barnens språkutveckling på olika sätt genom aktiviteter som 

barnen får göra tillsammans. Enligt Kultti (2012) är gemensamma aktiviteter på förskolan 

goda förutsättningar för barns språkutveckling Gruppaktiviteter ger möjligheter till 

språklig och fysisk medverkan genom repeterande handlingar (Kultti, 2012, s. 176). Vi 

anser att detta även förstärker betydelsen kring sångsamlingar med ramsor pga. att det både 

handlar om en gruppaktivitet men även om upprepningar, ordförråd och olika språk. 

Genom sångsamlingarna tränas språket både med vuxna men även med barn. Genom våra 

erfarenheter kan sången i dessa fall främja språkutvecklingen och viljan till 

kommunikation då sångsamlingar i de flesta fall anses som någonting roligt för barnen. Vi 

menar att på så sätt kan barnen ta del av varandras språkliga kunskaper och hjälpa och 

stötta varandra som en grupp. Enligt Kultti (2012) uppmärksammas sång och musik som 

ett skapande medel för kommunikation. Dessutom används musik som en aktivitet för att 

främja och utveckla barnens lärande samt skapar en gemenskap i grupperna (2012, s. 90). 

TAKK är en av de metoder som samtliga pedagoger har nämnt att de använder inom 

språkutvecklingen med flerspråkiga barn, och framförallt med småbarn. TAKK är en 

metod som vi anser är mycket användbar inom förskolan speciellt med småbarn som inte 

har utvecklat grunderna i ett språk, dock kan man använda TAKK med alla barn oavsett 

ålder och språklig kompetens. Vi menar på att TAKK inte kan försämra språkutvecklingen 

hos barnen eftersom att de tecken man använder enbart förstärker orden som man 

dessutom uttalar. Barnen lär sig att använda dessa tecken i kombination med språket och 

får därmed uttrycka sig med både tal och kroppsspråk. Enligt våra uppfattningar kring 

TAKK så märker barnen att de kan uttrycka sig redan i en tidig ålder men även i en senare 

ålder om de språkliga kunskaperna inte räcker till. Dessutom menar pedagogerna att 

TAKK kan användas konstant men även vid specifika tillfällen beroende på barnens 

behov. Vi anser dock att TAKK kan användas inom hela förskolans verksamhet för att på 

ett enkelt sätt kunna förtydliga språket, och att det bör användas i de vardagliga 

situationerna. Dessutom menar Tisell (2009) att TAKK är ett hjälpmedel som är till för att 

stötta språket och kompletterar orden med tecken. Detta gör det enklare för barnen att 

kunna uttrycka sig då ett tecken är lättare att göra än att uttala ett ord. Dessutom påverkar 

användningen av TAKK ordförrådet hos barnen positivt då det blir lättare att lära sig nya 

ord (2009, s. 8). 

Att alla pedagoger är eniga om att dessa metoder och material är mest användbara kan 

bero på att förskolans läroplan påpekar rättigheterna till att få uttrycka sig på olika språk. 

Därmed menar förskolans styrdokument att förskolan ska sträva efter att alla barn 

utvecklar sin förmåga att kunna förmedla sina tankar och upplevelser genom olika sätt 

såsom lek, bild, sång och musik, rörelse etc. (Skolverket, 2016, s. 10). Dessutom har vi 

uppmärksammat att förskolornas verksamheter håller sig strikt till förskolans styrdokument 

genom deras tolkningar, och därför menar vi att pedagogerna var samstämmiga kring 

flerspråkighetsarbetet även om de arbetade i olika förskolor, kommuner och barngrupper.  
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Slutsats  

Vi ville med vår studie undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med flerspråkighet i 

språkutvecklingen samt undersöka vilket material som pedagogerna använde sig utav i 

verksamheten. Under våra intervjuer kunde vi urskilja de olika pedagogernas erfarenheter 

och funderingar kring flerspråkighet, språkutveckling, material och metoder. Det vi kunde 

se var att även om pedagogerna arbetade på olika förskolor eller avdelningar samt i olika 

kommuner så hade samtliga en relativt liknande uppfattning kring flerspråkighetsarbetet 

samt om språkutvecklingen. Benämning och betoning av ord, tydlighet, stöttning och 

främjande arbete var det framträdande arbetssätten som pedagogerna använde sig utav 

genom att hela tiden vara delaktiga i kommunikationen med barnen. Dessutom kunde vi se 

att materialet och metoderna var återkommande hos samtliga pedagoger om än de 

användes på olika sätt. De material och metoder som pedagogerna var mest samstämmiga 

om var Babblarna, barnböcker, bilder och TAKK. De använde pedagogerna genom att vara 

delaktiga i gemensamma och individuella aktiviteter med barnen. Att variationerna var få i 

resultatet kan tänkas bero på den läroplan förskoleverksamheterna strävar att arbeta efter 

idag.  

Sammanfattningsvis anser vi att man som pedagog bör vara medveten om sina val utav 

material och metod samt medveten kring vad flerspråkighet är och hur man kan främja 

språkutvecklingen. Under våra intervjuer med de sju pedagogerna fick vi en inblick i hur 

man kan tänka när man arbetar på en förskola med flerspråkiga barn både som majoritet 

och även som minoritet. Medvetenheten bland samtliga pedagoger var tydlig i varför de 

valt att arbeta på de sätt de valt. Dessutom var många arbetssätt framtagna utifrån deras 

egna erfarenheter om vad som fungerar och inte inom verksamheten samt att man måste 

vara flexibel och anpassa arbetssättet utefter hur barngrupperna ser ut för stunden. 
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

Barngruppen  

 

• Hur ser barngruppen ut?   

• Hur många barn i barngruppen är flerspråkiga eller har ett annat modersmål än svenska? 

 

Pedagogen     

 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

• Har du erfarenheter av arbete med flerspråkiga barn? 

• Vilka tankar har du som pedagog kring flerspråkighet? 

• Vad betyder flerspråkighet för dig? 

• Varför är flerspråkighetsarbetet viktigt för dig? 

• Vad har ni för rutiner kring flerspråkiga barn vad gäller språkträning? 

• Vad gör du som pedagog för att lyfta barnens självförtroende kring språket? 

• Hur uppfattar du själv ditt arbetssätt gällande flerspråkighet? 

• Hur medveten är du kring dina didaktiska val angående flerspråkighet? 

 

Språkutveckling    

 

• Vilka resurser krävs för att kunna utveckla flerspråkiga barns språkutveckling i svenska? 

• Vilken roll har du som pedagog i förhållande till flerspråkiga barns språkutveckling?

  

• Hur arbetar du för att främja flerspråkiga barns språkutveckling?  

• Vilka får ta del i flerspråkighetsarbetet? 

 

Modersmål 

 

• På vilket sätt får flerspråkiga barn möjlighet till modersmålsstödet? 

• Har du upplevt några svårigheter i arbetet med utvecklingen av barnens språkinlärning 

gällande modersmålet? I så fall vad? 

• Vilka resurser krävs för att kunna stödja barns modersmål i förskolan?  

 

Material/Metod      

 

• Vilka material/metoder använder ni i arbete med flerspråkiga barn vid språkutveckling i 

svenska? 

• Hur använder ni materialet när ni arbetar med flerspråkighet? 

• Varför har du/ni valt att arbeta med dessa metoder/material? 

 

Avslutande 
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• Vad är din vision kring arbetet med flerspråkighet? 

• Finns det något mer som du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Bilaga 2-Brev till pedagogerna 

Vi heter Kajal Sheikhahmadi och Sofia Ahlberg och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi ska tillsammans skriva vårt 

självständiga arbete och vi ska undersöka flerspråkighet i förskolan.  

Syfte med arbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barns 

språkutveckling. Dessutom vill vi ta reda på vilket material förskolor använder vid arbete 

med flerspråkiga barns språkutveckling.  

Vi vill intervjua Dig som arbetar med språkutvecklingen i allmän och även hos de 

flerspråkiga barnen i den dagliga verksamheten på förskolan. Intervjun tar ungefär en 

timme och vi kommer att spela in den.  

I denna studie så utgår vi ifrån Vetenskapsrådet forskningsetiska principer och medverkan 

är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Dessutom kommer Era svar att vara 

konfidentiella och kommer att användas bara i denna studie samt att inga obehöriga 

kommer att ta del av uppgifterna. I vår studie kommer vi att förvara alla personliga 

uppgifter på ett sådant sätt att deltagande inte kan identifieras och de materialen som 

används under intervjun kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd.  

Vi hoppas att vi får möjlighet att kunna intervjua Dig. Du är välkommen att kontakta oss 

via mail vid olika funderingar eller frågor. 

 

Mail: ×× @××.××  

         ××@ ××.×× 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Kajal Sheikhahmadi och Sofia Ahlberg  

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


