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Sammanfattning 
 
Förskolan är idag en mötesplats där olika kulturer möts och många språk finns 
representerade. Den språkliga mångfalden bidrar till svårigheter för många förskollärare att 
kunna arbeta med flerspråkigheten då strategier och kompetenser saknas. Vår studie syftar 
till att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns alla språk. Därför har vi valt 
att studera hur förskollärare resonerar kring flerspråkigheten samt hur de utformar 
lärmiljön. Studien görs för att få en ökad förståelse för hur detta kan påverka flerspråkiga 
barns språkutveckling. Vi har besökt tre förskolor i olika kommuner, en fristående och två 
kommunala förskolor. Vi utförde en kvalitativ studie där datainsamlingsmetoderna bestod 
av kvalitativa intervjuer och strukturerade observationer. Detta gjordes för att ge oss en 
bredare bild och försöka förstå förskollärarnas sätt att resonera, urskilja varierande 
handlingsmönster samt se om deras utlåtande överensstämmer med lärmiljöns utformning. 
Den insamlade datan bearbetades tematiskt och analyserades med hjälp av tidigare 
forskning och vårt teoretiska ramverk, främst det sociokulturella perspektivet och 
begreppet translanguaging. Resultatet visar att pedagogerna från den fristående förskolan 
hade enklare att arbeta med flerspråkigheten och flerspråkiga barns alla språk medan 
pedagogerna från de kommunala förskolorna såg svårigheter i arbetet. Skillnader i arbetet 
med flerspråkiga barns alla språk synliggjordes i lärmiljön och framkom under intervjun. 
Vår studie har visat att en del pedagoger har en medvetenhet och tydliga strategier gällande 
arbetet med flerspråkiga barns alla språk. Studien visar att pedagogerna arbetar med 
högläsning på barns alla språk i olika utsträckningar. Pedagogerna använder sina 
språkkompetenser, digitala verktyg samt digitala läromedel och samverkar med hemmet i 
olika grader. Samtliga förskollärare arbetar på olika sätt för att utveckla alla barns 
ordförråd. 
 
 
 
 
Nyckelord: förskollärare, flerspråkighet, translanguage, kvalitativ studie, språkkompetens 
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1. Inledning 

Vi är två förskollärarstudenter från Uppsala universitet som har intresserat oss extra för språk 
i förskolan. I vårt fall flerspråkighet och språkutveckling eftersom vi båda är flerspråkiga och 
ser vikten av språket för kunskapsutvecklingen. 
 
Vi har skilda erfarenheter gällande vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). En av oss har 
under alla sina VFU perioder varit placerad på mer homogena förskolor, där majoriteten av 
barngruppen och personal har varit etniskt svenskar. Medan den andra studenten har enbart 
varit på heterogena förskolor med svensktalande pedagoger och flerspråkiga barn. Där har 
hon mött flerspråkiga barn som inte behärskade det svenska språket och har sett de 
svårigheter som barnen har mött i förskolans dagliga verksamhet. Dessa förskolor har 
synliggjort mångfalden, bland annat genom att hänga upp bilder som representerar barnens 
härkomst och de språk som talas i hemmet, men inte arbetat vidare med språken. Det har 
istället lagts fokus på det svenska språket. På de homogena förskolorna har studenten fått 
syn på hur pedagogerna valt att bortse arbetet med flerspråkighet trots att det fanns icke-
svensktalande i barngruppen. Vi har sett att alla dessa förskolor arbetar med 
språkutvecklingen men inte flerspråkighet och modersmål.  
 
Ett av målen i förskolans läroplan är att “förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än 
svenska”. Detta skulle kunna göras med hjälp av högläsning, boksamtal och stimulerande 
miljöer vilket även nämns i läroplanen (Lpfö18, s.8 & 14). Vi anser att det är viktigt att följa 
läroplanens alla mål för att skapa en likvärdig förskola, där alla barn ska få samma möjlighet 
till utbildning oavsett påbrå eller vilka språk de talar. Därför vill vi, i vår studie ta reda på 
vilka metoder förskollärare använder sig av för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga 
barn samt vilken inverkan det har på barnen.  

2. Bakgrund 

Under de senaste decennierna har fler och fler människor invandrat till Sverige på grund av 
olika omständigheter (Migrationsverket, 2019). Detta har bidragit att Sverige har blivit ett 
mångkulturellt samhälle som sätter krav på utbildningsväsendets olika instanser. Som ett 
resultat av detta har skolan och förskolan i sin undervisning mött på en språklig mångfald, 
pedagogerna vet inte alltid hur de ska bemöta detta. Skolinspektionen betonar i en 
kvalitetsrapport att det finns alltför många lärare som saknar kunskaper gällande 
undervisningen med flerspråkiga barn. Idag är var femte barn som går i förskolan 
flerspråkigt (Skolverket, 2017). Med tanke på att språket är en viktig komponent i barns 
livslånga lärande är det av stor betydelse att de så tidigt som möjligt får chansen att utveckla 
sina språkliga färdigheter. I Skolverkets allmänna råd betonas att det språkutvecklande 
arbetet i förskolan sker i barnens vardag och menar dessutom att pedagogernas 
förhållningssätt och kompetenser är viktiga (Skolverket, 2019). Skolverkets kvalitetsrapport 
klargör att förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling brister på grund av att 
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uppdraget inte har förankrats och strategier saknar, personalens kompetens är ofullständig 
samt att det saknas ett medvetet språkutvecklande arbetssätt dessutom finns det inte 
tillräcklig samarbete med föräldrar (Skolverket, 2017). 
  
Partiledare för liberalerna Jan Björklund lämnade in motion 2018/19:2042 till riksdagen 
november 2018, där de vill att 15000 barn till nyanlända föräldrar ska gå på en obligatorisk 
förskola, minst 15 timmar per vecka. Liberalerna vill ge barnen språkträning så tidigt som 
möjligt då de anser att det svenska språket är nyckel till en lyckad integration och på så sätt 
lär förskolan spela en avgörande roll för en lyckad skolgång än vad den gör idag. Barnen får 
därmed en god start i livet (Sveriges riksdag, 2018).  
  
Förskolans läroplan och andra styrdokument 
Sverige står inför nya utmaningar, både nu och i framtiden och för att kunna ta sig an de 
utmaningarna som väntar har regeringen beslutat att den gamla läroplanen från 1998 behöver 
förnyas. I ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet framgår det att läroplanen 
förtydligades för att kunna uppnå en jämlik förskola genom att höja kvaliteten i förskolan. 
Läroplanens uppdrag har tydliggjorts för att kvalitén i undervisningen ska öka och på så sätt 
även öka förskolans måluppfyllelse och kvalité (regeringen, 2018).  
  
Skolverket förklarar bland annat att en stor skillnad mellan de olika läroplanerna är språket. 
Språket i den nya läroplanen har förenklats genom att ta bort text med passiv form. Dels för 
att göra texten mer begriplig men även förtydliga vem texten syftar på gällande uppdraget, 
ansvaret och målen. Förskolans nya läroplan publicerades år 2018 men implementerades 
först 1 juli 2019 (Skolverket, 2019).     
  
Den nya läroplanen (Lpfö18) lägger större vikt på utvecklingen av det svenska språket samt 
barnets modersmål än vad tidigare läroplaner för förskolan gjort. I Lpfö98 uppges det att 
förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språk som sitt modersmål (Lpfö98, s.6). Däremot tydliggjordes 
det inte på vilket sätt pedagogerna skulle uppnå detta. I den nya läroplanen talas det å andra 
sidan om att barn ska få förutsättning att utveckla sitt språk genom att bland annat lyssna till 
högläsning (Lpfö18, s.8). Regeringen anser att det är viktigt att arbeta med språkutveckling 
och läsfrämjandet i förskolan och satsar därför med bidrag till böcker till alla förskolor i 
samband med den nya läroplanen. Syftet är att genom högläsning och boksamtal 
uppmärksamma barns villkor av utvecklandet av sitt språk (Skolverket, 2019). Skolverket 
startade “läslyftet för förskolan”, vilket är ett projekt för språkutveckling hos barn med hjälp 
av högläsning. Skolverket menar att detta projekt är för både förskollärare och barnskötare 
och handlar inte enbart om läsning utan även att erbjuda barn oavsett ålder tillfällen att 
utveckla språket (Skolverket, 2019).  
  
Debattartiklar 
Hamid Zafar diskuterar i sin artikel ”Hamid: ett av svenska skolans misslyckanden” 
publicerad i Lärarnas tidning, hur segregation påverkar barns språk i synnerlighet deras 
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ordförråd. Han nämner i artikeln att tre av fyra förskolebarn vid 4–5 årsåldern från det 
segregerade bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg enbart har ett ordförråd på ca 2000 
ord när de i själva verket förväntas ha mellan 6000–8000 ord. Dessa förskolebarn från det 
segregerade området har inte samma förutsättningar att lyckas i skolan i samma utsträckning 
som barn med ett större ordförråd (2019). I artikeln ”Språk är nyckeln till skolframgång” 
publicerad i Skolvärlden diskuteras språkets betydelse för skolframgången. Författaren Anna 
Kaya konstaterar att elever i skolan behöver språket för att kunna utvecklas, lära och tillägna 
sig ny kunskap då språk är vårt främsta tankeverktyg och kunskapsverktyg. Författaren 
tydliggör att eleven behöver ha minst ett välutvecklat språk att tänka med för att kunna nå 
goda resultat i skolan, språk är med andra ord nyckeln till skolframgång. Om pedagogen inte 
arbetar aktivt med alla barns olika språk och stimulerar språkutvecklingen från en tidig ålder 
kan det leda till sjunkande skolresultat (2013). Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk publicerade en debattartikel av Lisetten där begreppet translanguaging 
diskuterades. Artikeln nämner att detta begrepp är något som har funnits under några år och 
ändå inte tillämpats av pedagogerna vid arbetet med flerspråkigheten, både på skolan och 
förskolan. I artikeln lyfts att lärarna ser barns blandande av språk som ett problem, då 
pedagogerna tror att detta hindrar deras utveckling av det svenska språket (2015). Vi undrar 
hur förskollärare ser på flerspråkigheten och därför ställer vi oss frågan hur arbetar 
förskolläraren med flerspråkiga barns alla språk? 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns alla språk. 
Därför har vi valt att studera hur förskollärare resonerar kring flerspråkigheten samt utformar 
lärmiljön. Studien görs för att få en ökad förståelse för hur detta kan påverka flerspråkiga 
barns språkutveckling. De frågeställningar vi har utgått från är: 

• Hur ser förskollärare på sin roll gällande flerspråkiga barns språkutveckling? 
• Hur arbetar förskollärare för att utveckla flerspråkiga barns ordförråd?  
• Vilka metoder och strategier använder förskollärare för att utveckla flerspråkiga 

barns alla språk? 
• Hur synliggörs flerspråkiga barns alla språk i förskolans lärmiljö? 
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4. Definition av begrepp 

Flerspråkighet 
Begreppet flerspråkighet kan förklaras på olika sätt. Tidigare syftade detta begrepp på 
flerspråkiga människor men nu används begreppet även vid skildrandet av olika 
utbildningssammanhang (Kultti & Pramling, 2017, s. 73). Flerspråkighet kan definieras 
olika beroende på om det talas om ursprung eller kompetens. Med ursprung menas vilka 
språk man lärt sig tala medan kompetens handlar om till vilken grad man behärskar sina 
språk (Björk-Willén, 2018, s.12). I studien använder vi begreppet flerspråkighet i synonym 
med att barn behärskar och använder fler än ett språk.  
 
Modersmål 
Begreppet modersmål definieras som ett språk som barn först lär sig att kommunicera på. 
Individen kan ett eller flera modersmål beroende på vårdnadshavarnas språkliga bakgrund 
och preferenser. Med tiden utvecklar personen sina olika språk, det kan hända att 
andraspråket blir starkare än modersmålet. Hur en individ ser på sitt språk kan förändras med 
tiden och leda till att modersmålet kan förändras (Björk-Willén, 2018, s.12). I studien 
använder vi detta begrepp när vi talar om barn som inte har svenskan som modersmål.  
 
Språkkompetens 
När detta begrepp tas upp i studien syftar vi både på de språkkunskaper pedagogen besitter 
men även språkande vilket innebär att pedagogerna använder sina språk för att skapa 
kunskap och mening och på så sätt ge barn erfarenheter. Språkandet är med andra ord 
språkliga handlingar (Björk-Wilén, 2018, s.12). 
 
Digitala läromedel/verktyg 
När vi presenterar digitala verktyg syftar vi bland annat på användandet av Ipad och google 
translate. När vi talar om digitala läromedel syftar vi på digitala verktyg som används för ett 
undervisningssyfte, i detta fall QR-koder och Penpal.  
 
Translanguage 
Translanguagings svenska beteckning är korsspråkande och innebär att flerspråkigheten ses 
som en norm och fungerar därmed som en resurs i barnets lärande. Begreppet är ett holistiskt 
synsätt på språk och konstateras främja flerspråkiga barns språkande i både förskolans- och 
skolans praktik (Björk-Wilén, 2018, s.13). Vi använder detta begrepp dels för att lyfta 
flerspråkighetsnormen men även förklara på vilket sätt pedagogerna använder sig att detta 
begrepp som strategi.  
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5. Forskningsöversikter 

I detta avsnitt har vi valt att presentera relevanta studier om arbetet med flerspråkighet och 
flerspråkiga barn. Vi har valt att presentera sex studier som vi anser är relevanta för studiens 
syfte. De tidigare forskningarna redogör bland annat pedagogers förhållningssätt, vikten av 
pedagogernas kompetens men även deras relation till hemmet. Dessa forskningsöversikter 
kommer vi använda oss av vid analysarbetet samt diskussionen av studien.  

5.1 Språknorm och språksocialisation  

Den kommunikationsetnografiska studien av Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) 
undersöker hur flerspråkiga barn i förskolan socialiseras in i litteracitet. I studien redogörs 
att barnen dagligen deltar i språklig interaktion med andra och tar del av omgivningens 
kulturella mönster. Detta kallas för språksocialisation och med det menas att barn 
socialiseras in i de tankemönster som finns och används i dess omgivning. Omgivningens 
kulturella mönster signalerar till barnet vad som är lämpligt och vad som anses vara 
avvikande. Kultti (2012) vill i sin studie etnografiska studie undersöka huruvida förskolan 
och dess språkmiljöer främjar flerspråkiga barns språkutveckling i olika kontexter bland 
annat måltidssituationer, sångsamlingar och sagostunder. Genom deltagande observationer 
och interaktionsanalyser fann författaren i sin studie att förskolan erbjuder en lärandemiljö 
där barn socialiseras in i att kommunicera på svenska. Svenska är det gemensamma språket, 
det vill säga normspråket för både barn och pedagoger. I studien dras en dylik slutsats att 
barn redan från en tidig ålder uppmärksammar vilket språk som är lämpligt i ett sammanhang 
och kan vara anledningen till varför de håller isär sina språk på förskolan. För att ett annat 
språk ska kunna uppfattas som lämpligt, bör olika språk uppmärksammas och uppmuntras i 
förskole kontexten. Kultti (2012) menar även att svenska som normspråk kan leda till 
ojämlika möjligheter till språklig utveckling i förskolan. Sammanfattningsvis menar 
forskarna att flerspråkiga barns språksocialisation från en tidig ålder och den rådande 
språknormer i förskolan kan ha konsekvenser och bidrar till ojämlika möjligheter för barns 
språkutveckling.  

5.2 Pedagogernas förhållningssätt  

Soltani (2008) har i sin fallstudie valt att undersöka tre förskolor mer djupgående för att få 
en djupare förståelse för hur flerspråkiga barn interagerar med förskollärare och andra barn. 
Författaren var även intresserad av att undersöka vilka metoder förskollärarna använder för 
att stimulera de flerspråkiga barnens språkutveckling. Soltani har utfört både ostrukturerade 
observationer och semistrukturerade intervjuer. I studien kommit fram till att pedagogerna 
själva tycker att interaktionen mellan de och de flerspråkiga barnen är oerhört viktig för deras 
språkutveckling. Pedagogerna anser att samtalen och bemötandet med dessa barn är viktiga. 
Under intervjuerna framkom det även att pedagogerna ansåg att engagemanget och 
medvetenheten hos pedagogen har en avgörande faktor i alla barns språkutveckling, både 
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hos de flerspråkiga barnen men även hos de svensktalande barnen. En bristande 
språkutveckling kan ha en negativ påverkan på barnen när de börjar skolan.   
  
Mellgren & Gustafssons (2009) studie fokuserade på interaktionen mellan pedagogen och 
barnet vid lässituationer. Pedagogerna fick möjlighet att läsa enskilt för barnen vilket har 
visat sig vara lärorikt för både pedagog och barn. Genom att göra detta får pedagogen en 
möjlighet att sätta det enskilda barnet i fokus och på så sätt få bättre förutsättningar att stödja 
varje barns språkutveckling. Författarna menar att det är viktigt att ha en medvetenhet kring 
bokläsningen och inte enbart ha det som övergångsaktivitet eller på vilan. Bokläsning som 
övergångsaktivitet saknar medvetenheten hos pedagogen för att kunna stödja 
språkutvecklingen hos barn. Extra viktigt är det för de barn vars föräldrar inte läser för de. 
Förskolan har en kompensatorisk roll och är viktig för barns språkutveckling. Skans (2011) 
studie syftar till att studera didaktik i en flerspråkig förskola, i studien redogörs sagans 
relevans för språkutveckling. I fallstudien med intervjuer och observationer fann Skans 
(2011) att pedagogerna använder sagan som ett medvetet verktyg för språkutvecklingen 
tillsammans med konkreta material i form av föremål, bilder och annat material, detta då 
som ett språkstöd. Användandet av språkstödet är ett medvetet val från pedagogen, speciellt 
vid arbetet med språket. Då väljer pedagogerna att samtala om något som de har språkstöd 
till, dessa samtal kan även förekomma vid samlingar. Resultatet för denna studie visar att 
det sker ett tydligt lärande vid de planerade aktiviteterna då barnen får ett språkstöd men 
även stöd på modersmålet, detta ökar barns förståelse. Men stödet kan även finnas i de 
gemensamma upplevelserna som barnen delar med pedagogerna och barngruppen. 
  
Skans (2011) förklarar att samlingarna har en tradition av att vara vuxenstyrda med få 
möjligheter till initiativ från barnen gällande kommunikationen. För de flerspråkiga barnen 
har det inneburit mer av en indirekt kommunikation jämfört med barn som har 
majoritetsspråket som sitt modersmål. Jämför man detta med situationer där pedagogens 
styrning inte är lika stor, har det visat sig att barnens initiativtagande ökat och att de 
kommunicerar på en större utsträckning. Resultatet visar att barngruppens storlek har en 
inverkan på barns kommunikation och lärande, speciellt språk och begreppslärandet. Ändå 
väljer pedagogerna att arbeta med barns språkutveckling i större grupper fastän det är bevisat 
att det är i smågrupper som är det optimala för lärandet eftersom kommunikationen med 
barnen har visat sig öka. Kommunikationen mellan barn och pedagog i större barngrupper 
utgörs främst av frågor och svar. Idealt för språkutvecklingen hos de flerspråkiga barnen är 
en liten barngrupp tillsammans med en pedagog som talar samma modersmål för att 
tillsammans kunna kommunicera kring sagan.   
  
I Skans (2011) studie framgick det att pedagogerna ansåg att det var viktigt att erbjuda 
barnen möjligheter att kommunicera, men inte lägga vikt i det språk de faktiskt väljer att 
kommunicera med. Studien visade vikten av den språkliga kompetensen hos pedagogerna 
gällande deras arbete med flerspråkiga barn och att erkännandet av barnens modersmål har 
en betydande roll för det interkulturella lärandet. Studien har även visat att det skapas bättre 
förutsättningar för barnen om pedagogerna själva är flerspråkiga eftersom de då kan använda 
modersmålet på ett systematiskt sätt som ett komplement till svenskan. Andra faktorer som 
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spelar in för flerspråkiga barns språkutveckling är gruppens sammansättning av barn och 
pedagoger, vilka språkkompetenser pedagogerna har samt i vilka förskolor barnen placerats. 
  
Svenssons (2012) artikel syftar till att lyfta och diskutera hur förskollärare kan stödja 
flerspråkiga barn och utveckla deras ordförråd. I studien presenteras olika forskningar på 
barns språkutveckling som visar att förskolan, dess miljö, pedagogerna och antal år barnen 
går på förskolan har en avgörande roll för flerspråkiga barns språkutveckling. Det är viktigt 
att pedagogerna har ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt där förväntningarna på 
flerspråkiga barn är densamma som barn har svenska som förstaspråk. Det är även viktigt 
att pedagogerna inte ger vissa språk mer status än andra utan behandlar alla språk lika. 
Pedagogerna bör skapa situationer och miljöer där barnets intresse är i fokus och på så sätt 
ge barnen en möjlighet att utveckla sina språkkompetenser, både första språket men även 
andra språket. 

Skans (2011) lyfter fram de gemensamma upplevelserna i förskolan och det bygger främst 
på kommunikationen. Exempel på gemensamma upplevelser kan vara samlingar, 
matsituationer och andra omsorgssituationer. Det är vid dessa situationer, speciellt vid 
matsituationen som det naturliga lärandet sker hos barnen. Skans såg vid sina observationer 
att pedagogerna inte tog tillvara på dessa tillfällen för språkträningen för att ge barnen en 
djupare begreppsförståelse. Författaren nämner att pedagogerna arbetar med begrepp på 
maten, till exempel paprika och gurka men inte att maten är varm eller kall efter att barnen 
själva hade uppmärksammat det.   

Svensson (2012) har i sin studie sett ordförrådets betydelse för skolundervisningen och 
menar att de flerspråkiga barnen behöver ha ett ordförråd som är likvärdigt det ordförråd 
som enspråkiga barn i samma ålder har, i detta fall jämfört med enspråkiga barn. Författaren 
har sett att de flerspråkiga barnen har betydligt mindre ordförråd i svenskan än på det egna 
modersmålet.     

Det forskarna gemensamt lyfter upp är betydelsen av interaktionen mellan flerspråkiga barn 
och pedagoger men även pedagogernas medvetenhet i deras förhållningssätt. Mellgren & 
Gustafssons (2009) och Skans (2011) talar båda om lässituationens relevans för 
språkutvecklingen, de menar att det är viktigt att ha en medvetenhet kring läsningen och 
boksamtalen samt använda sig av konkret material som språkstöd för flerspråkiga barn, detta 
ger ett tydligt lärande. Soltani (2008) tar upp att pedagogernas bemötande och samtalet med 
barnen är av stor betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling, författaren nämner 
däremot inte vilket språk dessa samtal ska ske på. Svensson (2012) förklarar vikten av att 
pedagogerna inte bör ge vissa språk mer status än andra och att pedagogerna bör ha ett 
språkutvecklande samt inkluderande arbetssätt där barnen ges möjlighet att utveckla alla sina 
språkkompetenser.  
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5.3 Litteracitet 

Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) tar upp begreppet litteracitet (eng. literacy) i sin 
studie vilket är en samlad beteckning på aktiviteter som innefattar läsning och skrivning. 
Litteracitet är en social praxis och en central bärare av samhällets attityder och värderingar. 
Alla barn möter inte samma litteracitetsaktiviteter, den litteracitet som barnet möter i 
hemmiljön kan vara annorlunda än den som barnet möter i förskolan. All litteracitet bär 
diverse synsätt på världen och därför har olika litteraciteter, olika värden men det är alltid 
en typ av litteracitet som dominerar. 

I studien kom författarna fram till att pedagogerna utvecklar de flerspråkiga barnens svenska 
språk och svenska litteracitet, däremot används varken barnens modersmål eller 
litteracitetskunskaper på modersmålet. Det är den svenska litteracitetspraxisen som 
dominerar. De deltagande förskolorna i studien förmedlar den svenska synen på världen och 
därför blir litteracitet på det svenska språket den dominanta och värdefulla. Detta innebär att 
inget utrymme ges för barnens litteracitetserfarenheter på familjens språk, vilket leder till att 
barnen kan dra slutsatsen att barnets språk inte är lämpligt i förskolan. Förskolorna har lagt 
fokus på att utveckla de flerspråkiga barnens svenska språk och litteracitet men inte 
litteracitetsutvecklingen på modersmålet. Författarna menar att litteracitetutvecklingen för 
flerspråkiga barn inte enbart ska lyfta ett språk utan måste präglas av flertal litteraciteter, på 
så sätt för att stärka den kulturella identiteten (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). 

5.4 Samverkan med hemmet 

Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) lyfter fram vikten av samverkan med hemmet och 
menar att förskolan ska bjuda in föräldrarna till samverkan om barnens modersmål. 
Förskolan ska stödja barnets språkutveckling, både det svenska språket och modersmålet 
men det är i samarbetet med föräldrarna som lägger grunden till barnets flerspråkighet. De 
deltagande förskolorna i studien visar på en god samverkan mellan hem och förskola, där 
föräldrar under flertal tillfällen medverkat i förskolans verksamhet. Föräldrarna har bland 
annat kommit till förskolan och haft sång- och sagosamling för en grupp barn på deras 
modersmål, men även skrivit kort med hälsningsord och fraser på olika språk som både 
barnen samt pedagogerna kunde ta del av. Författarna menar dock att initiativet till en 
utvecklad samverkan med hemmet måste tas av förskolans pedagoger. Det är alltså av stor 
vikt för flerspråkiga barns språkutveckling att bjuda in föräldrarna och inkludera de i 
verksamheten. Detta ger de flerspråkiga barnen en möjlighet att se förskolan som en språkrik 
miljö där alla språk välkomnas och respekteras.   

Avslutningsvis anser vi att dessa tidigare forskningar är av stor betydelse för vår studie 
därför väljer vi att diskutera dessa olika begrepp i analys- och diskussionsavsnittet. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns alla språk. 
Som teoretiskt ramverk för denna studie har vi valt att främst utgå från begreppet 
translanguaging vilket är ett holistiskt perspektiv på språk. Studien utgår även från det 
sociokulturella perspektivet med fokus på språk och inslag av det socioemotionella 
perspektivet samt andraspråksinlärning. 

6.1 Sociokulturella perspektivet 

6.1.1 Appropriering  
Vygotskijs approprieringsbegrepp betonat hur lärande är en dynamisk aktivitet som kräver 
ett meningsskapande av individen. Med begreppen betonas därmed att miljön inte 
determinerar individens utveckling, utan den sker i ömsesidigt samspel mellan individ och 
miljö. I det sociokulturella perspektivet beskrivs lärande i termer av appropriering. Lärande 
sker i social interaktion genom vägledning av andra och med hjälp av redskap, vilket 
förväntas främja utvecklingen. Lärande, eller appropriering, innebär med andra ord en 
förändring av tidigare kunskaper genom nya erfarenheter. Man menar att lärande inte endast 
sker i utbildningssammanhang, utan kan även handla om vardagliga sociala situationer. 
Meningsskapande sker i social interaktion och genom kulturella redskap (Kultti, 2012, s.21–
22). 

6.1.2 Mediering  

Begreppet mediering förklarar hur tänkandet utvecklas i kulturella sammanhang. Mediering 
är de redskap eller verktyg, alltså de språkliga- och intellektuella resurserna som vi har 
tillgång till och som vi använder när vi förstår och tolkar vår omvärld samt agerar i den. 
Redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Vi hanterar alltså 
vår omvärld med hjälp av olika redskap. Språk är det mest centrala redskapet som vi 
medierar i förhållande till omvärlden. Språket används för att benämna och tala om föremål 
eller företeelser i omgivningen. De används som hjälpmedel för individen att hantera 
problem som den möter men även för att tolka och hantera sin omgivning. Språket gör det 
dessutom möjligt för individen att delta i sociala samspel (Hwang & Nilsson, 2011, s.67).   

Artefakter är objekt som är skapade av människan och anses vara viktiga i sociala praktiker 
då de ha ett klart syfte och anses vara betydelsefulla. Exempel på artefakter i förskolan kan 
vara leksaker, böcker, symboler och bilder (Kultti, 2014, s.38–39, 48). Det finns tre typer av 
artefakter, primära, sekundära och tertiära.  

Primära artefakter är en sorts förlängning av människans kropp, som också är i relation till 
deras användning i en aktivitet exempelvis en sked eller hammare. Sekundär artefakt är 
intellektuella eller mentala representationer. En beskrivning av en primär artefakt och vad 
den används till är ett exempel på en sekundär artefakt, men även instruktioner om hur man 
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använder ett föremål. De tertiära artefakterna är kopplade till fantasin samt fantasilekar och 
inte till fysiska aktiviteter, exempelvis en påhittad sång och saga för att kunna reflektera om 
sin omvärld (Kultti, 2012, s.28). 

6.1.3 Proximala utvecklingszon 

Utveckling och utbildning samverkar, därför är det viktigt hur den vuxne förhåller sig till 
barnets utveckling och inlärning. Barnet kan få stor hjälp från den vuxne som redan besitter 
abstrakt tänkande, erfarenheter och strategier för problemlösning. Vygotskij talar om 
proximal utveckling vilket är steget efter barnets nuvarande punkt i utvecklingen. 
Undervisningen ska bygga på den kunskap som barnet redan har men den vuxna ska 
samtidigt låta barnen få möta på utmaningar, som barnet med stöd av en mer erfaren person 
kan lösa. Med andra ord ska den vuxne formulera nya men uppnåeliga mål. Att klara något 
tillsammans är en viktig förutsättning för både den sociala och kulturella utvecklingen 
(Hwang & Nilsson, 2011, s.67–68). 

6.1.4 Språkets betydelse och socialistion 

Inom det sociokulturella perspektivet ingår barnet i ett socialt och kulturellt sammanhang 
där barnet utifrån sina erfarenheter aktivt bygger upp sin kunskap om världen. Barnets 
utveckling ses vara kulturspecifik, alltså beroende av den kulturella situationen de vuxit upp 
i. Utvecklingen är således ett resultat av barnets sociala samspel med förälder, syskon samt 
lärare (Hwang & Nilsson, 2011, s.66–67).  
De språk vi talar och de språk som talas i vår omgivning är kopplade samman till vår identitet 
och personliga utveckling. Att vara flerspråkig innebär att man på ett naturligt sätt använder 
sig av sina språk vid olika tillfällen i vardagen (Harju-Luukkainen, 2017, s.17).  

Kultti förklarar det teoretiska begreppet kommunikation som del av en kedja mellan 
människans tänkande och dess kultur, som ett sätt för människan att skapa sig själva och 
andra. Detta begrepp omfattar även ett rikt ordförråd, grammatisk insikt och bygger på 
intersubjektivitet. Med det menas att det krävs en delad definition av handlingarna i 
samspelet, det är i responsen som man kan gemensamt komma fram till och byggas vidare 
på (Kultti, 2014, s.36). 

Ett annat perspektiv vi har använt oss av är mångfaldsperspektivet, vilket belyser relationen 
mellan kontext, individ och interaktion. Den sociala omgivning barn befinner sig i påverkar 
deras kognitiva utveckling. Barnen skapar sig erfarenheter mellan de aktiviteter de deltar i 
och samspel med omgivning. Språk användandet kan skilja sig beroende på vem man talar 
med och i vilken miljö man befinner sig i. Detta eftersom vi har olika 
kommunikationsmönster gällande vår användning av andraspråket. Vissa kan stolt berätta 
att de kan tala på deras andra språk medan andra vill anpassa sig till majoritetsspråket (Kultti, 
2014, s.24–25). 
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Utifrån ett språk socialisationsperspektiv ses barn som aktörer i socialisationsprocessen. Det 
innebär att barn lär sig språk, kommunikativa förmågor och får kulturell kännedom genom 
en meningsfull interaktion med andra barn och vuxna (Cekaite, 2018, s.56). En individs 
kommunikativa förmåga är beroende av förmågan att anpassa sitt språk efter den sociala 
situationen. Barnet lär sig de praktiska aspekterna av språket från en tidig ålder. Erfar ett 
barn kunskap om språk, kommer den anpassa sitt språk efter mottagaren och dess situation, 
exempelvis om det är en vuxen eller ett barn (Hwang & Nilsson, 2011, s.210).  

För flerspråkiga barn innebär det att de till en början har ett passivt deltagande i de olika 
aktiviteterna på förskolan eftersom de saknar språket. Detta visar på barnets 
samspelskompetens, vilket är en viktig faktor för språklärandet eftersom barnen då är aktiva 
deltagare i sociala kontexten där interaktion sker med andra som talar det andra språket 
(Cekaite, 2018, s.56–57). Social integrering och utvecklandet av barns sociala identiteter i 
den nya språkmiljön där andra språket talas är sammankopplat med andraspråks lärandet. I 
detta spelar barns kommunikation med andra barn och vuxna en avgörande roll, både deras 
misslyckande och framgång (Cekaite, 2018, s.57).  

6.3 Andraspråksinlärning  

Andraspråksforskningen studerar hur teorin andraspråksinlärning används och hur det 
tillämpas i praktiken, det ger behövlig information och kunskaper kring språkutbildningen. 
Forskningen bidrar till förståelsen för människan såsom språkväsen och språkets karaktär 
(Hammarberg, 2013, s 27). 
  
En viktig del i andraspråksforskningen är den kommunikativa kompetensen, det är en term 
som används av moderna sociolingvister. Kommunikativ kompetens används när man talar 
om språklig färdighet och språklig kompetens. De moderna sociolingvisterna menar på att 
språkutvecklingen är beroende av de situationer där språket används. Det är i dessa 
situationer som språket får en möjlighet till variation och utveckling för att sedan kunna 
behärskas. Chomskys ansåg att språket är en kompetens som människan besitter och gör 
skillnad mellan människans språkkunskaper och hur hen använder sig av språket i faktiska 
situationer. Detta är skillnaden mellan faktisk kommunikation och kommunikativ 
kompetens. Hammarberg förklarar att begreppet kommunikativ kompetens har funnit länge 
men har inte haft betydelse för andraspråkspedagogiken förrän Canale introducerade och 
utvecklade den. Hammarberg förklarar att det finns fyra grundläggande delar i detta begrepp 
som alla fungerar tillsammans. Den första delen är sociolingvistiska kompetens, vilket 
innebär att man kan använda och anpassa språket så att det passar i olika sociala situationer. 
Den andra delen är den grammatiska kompetensen, vilket går ut på att man kan den språkliga 
koden, tex ord, uttal, grammatik osv. Den tredje delen är den strategiska kompetensen, som 
innebär att man kan kommunicera på olika sätt när möter på språkhinder. Den fjärde delen 
är diskurs kompetensen där man behöver kunna förstå hur man skapar sammanhang i både 
tal och skrift samt hur det fungerar i olika genrer (Hammarberg, 2013, s. 37–38). 
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6.4 Translanguage  

Translanguage är ett holistiskt perspektiv på språk och kan tolkas som transspråkande eller 
korsspråkandet, vilket betyder att det är flerspråkigheten som ses som norm, det vill säga att 
barns alla språk samt den icke verbala kommunikationen. Genom att använda sig av 
translanguage får barns kommunikation och flerspråkigheten ta utrymme i praktiken och på 
så sätt gynnas språkandet hos de flerspråkiga barnen. Även om det inte gjorts mycket 
forskning inom detta fält har det framkommit i de studier som gjorts att translanguage 
underlättar för flerspråkiga barns andraspråkslärande. Studier har visat att barn lättare kan 
tolka och översätta det nya språket genom att växla till sitt förstaspråk i samspelen med andra 
som talar samma förstaspråk. Detta hjälper barnen att förstå de nya orden (Björk-Willén, 
2018, s.13).  

6.5 Socioemotionella perspektivet  

Ett viktigt begrepp som Daniel Stern talar om inom det socioemotionella perspektivet är 
sense of self vilket motsvarar självuppfattning. Begreppet syftar till hur vi upplever oss själva 
i relation till andra. Det är genom denna självuppfattning som individen utvecklas och 
utvecklar en känsla av ett själv. Barnets självuppfattning följer olika utvecklingslinjer som 
överlappar varandra och utvecklas under hela livet. Det finns fem steg i utvecklingslinjer. 

·   Det uppvaknande självet: Barnet lever i känslornas värld. Barnet är redan från början av livet 
i samspel med omvärlden. I detta samspel utvecklar spädbarnet en känsla av ett själv, och 
denna känsla kommer att finnas kvar resten av livet. 

·    Kärnsjälvet: Barnet lever i en social värld. I denna period utvecklas barnet som social varelse. 
Joller, ögonkontakt och leende utvecklas och är tecken på en ny upplevelse av självet. 

·    Intersubjektiva självet: Barnet befinner sig nu i en relationsvärld och börjar förstå att det 
självt har en inre värld med andra ord ett inre liv med avsikter, känslor och vilja. Barnet 
börjar dessutom begripa att andra individer också har ett inre liv, detta tillför att barnet lär 
sig att läsa av andra människor vilket skapar en social känsla. 

·    Det verbala självet: Barnet lever nu i språkets värld. Ord har nu en mening för barnet och 
de kan förmedla personliga erfarenheter. Mening är något skapas i samverkan med andra. 
Språket skapar alltså nya möjligheter att vara tillsammans med andra. 

·    Det narrativa självet: Barnet befinner sig nu i berättelsernas värld. Att beskriva sig själv 
samt uttrycka känslor och upplevelser i form av historier är av stor betydelse för 
identitetsbildningen. Genom berättandet kan barnet konstruera den sociala verkligheten då 
berättelser kan förändra både ens egna och omgivningens bild av sig självt (Hwang & 
Nilsson, 2011, s.177–181). 

 
Sammanfattningsvis menar författarna att det viktigt att pedagogerna bygger sin 
undervisning på barns tidigare kunskap för att lärande ska ske samtidigt som pedagogen ska 
låta barnen få möta utmaningar med hjälp av appropriering. Med appropriering menas att 
lärandet sker i social interaktion genom vägledning av pedagog eller andra mer erfarna barn 
men även med hjälp av redskap. Mediering är de redskap eller verktyg, alltså de språkliga- 
och intellektuella resurserna som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår och 
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tolkar vår omvärld. Pedagogen ska med andra ord formulera nya men uppnåeliga mål. Att 
klara något tillsammans är en viktig förutsättning för både den sociala och kulturella 
utvecklingen. 
  
Språket har alltså en avgörande betydelse för människans utveckling, dels ur ett språk 
socialisationsperspektiv, ett mångfaldsperspektiv och ur ett sociokulturellt perspektiv. för 
barns del innebär detta att språket är nyckeln för kommunikationen, vilket i sin tur påverkar 
barns interaktion med andra och de kommunikationsförmågor barn lyckas utveckla. 
Hammarberg (2013) menar att andraspråksforskningen har bidragit till förståelsen för 
människan som språkväsen och språkets karaktär. Författaren förklarar att ett av 
forskningens centrala begrepp kommunikativ kompetens används för att tydliggöra hur 
språkfärdighet och språkkompetens samverkar. Språkutvecklingen är bunden till de tillfällen 
där språket används. I dessa fall har språket stora möjligheter till variation och kan därmed 
utvecklas för att senare kunna behärskas. Dessa kommunikationsförmågor påverkar barns 
självbild och självkänsla, men även deras kulturella identitet i relation till andra. De nya 
språkmiljöerna barn får erfara kan både ha en positiv och en negativ påverkan på deras 
sociala identiteter men även andraspråks lärandet. Björk-Willén (2018) menar att 
användningen av translanguage vilket är korsspråkande ger barns kommunikation och deras 
flerspråkighet mer utrymme i praktiken och på så sätt gynnas språkandet hos de flerspråkiga 
barnen. Individens alla språk är en del av samma helhet. Allt från kroppsspråk till 
modersmålet och andra språket bygger och utvidgar kommunikations möjligheterna. 
 
I vår studie vill vi se hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns alla språk därför anser 
vi att begreppet translanguaging är en relevant term för vår studie då det handlar om hur 
man bör se på flerspråkighet och hur man bör arbeta med barns alla språk, eftersom man inte 
kan urskilja barnen från deras språk. Det sociokulturella perspektivet anser vi är relevant för 
vår studie då vikten av pedagogen och dess förhållningssätt knyts till barnets utveckling av 
språk och barnets kulturella identitet. Det socioemotionella perspektivet väljer vi att lyfta 
eftersom det tar upp barns identitet och utveckling av självet. Dessa två teorier och begreppet 
translanguaging har en stor betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. Dessa teorier 
anser vi är relevanta för vår studie och har därför valt att lyfta dessa i vår analys och 
diskussion.  
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7. Metod 

7.1 Metod för datainsamling  

Vi har valt att göra en kvalitativ studie eftersom att vi vill försöka förstå förskollärarnas sätt 
att resonera, samt urskilja varierande handlingsmönster (Trost, 2005, s.14). Den 
datainsamlingsmetod som vi använder oss utav är kvalitativa intervjuer och strukturerade 
observationer.  

7.1.1 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer går ut på att förstå sig på intervjuarens tänkesätt, erfarenheter och 
idévärld (Trost, 2005, s.23). Jag har dessutom utgått ifrån en semistrukturerad intervju där 
respondenten ges en möjlighet att prata fritt kring det som hen anser är viktigt samtidigt som 
jag kan täcka de ämnesområden som jag vill undersöka (Bell & Waters, 2015, s.194). Min 
delstudie har en hög grad av strukturering vilket innebär att intervjuaren täcker vissa 
ämnesområden och teman som är relevanta för frågeställningarna (Trost, 2005, s.20). En 
kvalitativ studie har en låg grad av standardisering vilket ger oss stora variationsmöjligheter. 
En hög grad av standardisering innebär däremot att de frågor som ställs är detsamma för alla 
respondenter, både i upplägg, tonfall och svarsmöjlighet från intervjuarens håll (Trost, 2005, 
s.19). Fatima har valt att utföra en kvalitativ intervju där syftet är att undersöka förskollärares 
arbete med flerspråkiga barns alla språk genom att studera hur förskollärare resonerar kring 
flerspråkigheten. Under intervjutillfället använde jag mig utav en intervjuguide med öppna 
frågor där alla var kopplade till olika teman som var knutna till vårt syfte. Jag utgick från en 
semistrukturerad intervju där respondenterna gavs möjligheten att tala fritt inom de teman 
som utgjorde frågorna i intervjuguiden. De teman som framkom i intervjuerna gav ett djup 
till respondenternas svar och detta var till stor hjälp under databearbetningen. 

7.1.2 Strukturerad observation  

Den andra datainsamlingsmetoden som kommer användas i denna studie är observation. 
Tatiana har valt att genomföra en strukturerad observation som är ett tillvägagångssätt inom 
observationsmetoden där man i förväg har valt ut och kodat det som ska observeras på ett 
systematiskt sätt och därefter samlar man in datan. Datan samlas in genom ett 
observationsschema vilket kan komma i form av en checklista. Observationsschemat hjälper 
observatören hålla observationen neutral utan påverkan av personens uppfattningar. Nästa 
steg är att tolka informationen på ett objektivt sätt. Observationerna innefattar både det man 
hör och ser (Bell & Waters, 2015, s.223–224, 227, 296). En observation är med andra ord 
uppmärksamt iakttagande. Observation är en lämplig datainsamlingsmetod när man vill se 
överensstämmelsen mellan vad respondenten säger att de gör och vad de faktiskt gör 
(Esaiasson m.fl, 2012, s.304). I vårt fall innebar det att jag under observationstillfället utgick 
ifrån en observationsmatris och checkade av det jag såg i miljön, om det jag sökte fanns till 
hög grad, till viss grad eller ej fanns. Detta gjorde jag ett rum i taget och skriftliga 
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kommentarer fördes vid behov. Jag använde mig av denna datainsamlingsmetod eftersom 
jag ansåg att den var mest relevant. Jag ansåg att observationsstudien var passande då vi ville 
undersöka förskolans lärmiljö för att kunna få syn på vilka metoder förskolläraren använder 
sig av vid arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Denna datainsamlingsmetod var 
även relevant för att knyta samman respondenternas svar från delstudie 1 och se om det 
överensstämmer med observationsstudiens resultat i delstudie 2. Jag anser att 
observationsschemat underlättade för att jag skulle kunna hålla mig objektiv under 
observationstillfället. Kategorierna i observationsschemat var av stor relevans vid 
bearbetningen av datan då flera teman synliggjordes.  

7.2 Urval och avgränsningar 

Respondenterna i vår studie fick vi kontakt med via Stockholm stad hemsida för förskolor. 
Det var endast en förskola som hörde av sig till oss, vi var därmed tvungna att ringa till andra 
förskolor som vi har varit i kontakt med sedan tidigare. I vår studie har vi valt att besöka en 
privat förskola där små- och storbarnsavdelningen kommer intervjuas och observeras samt 
två kommunala förskolor. Detta strategiska urval vi har gjort är det Trost förklarar som 
bekvämlighetsurval (Trost, 2005, s.120).  

7.3 Genomförande 

Efter att ha skickat ut mail till den förskolan som vi var intresserade av, bokade vi in en tid 
för intervju och observationstillfälle. De övriga förskolorna fick vi kontakt med via 
människor vi känner. Fatima Adan intervjuade förskollärarna på deras respektive 
avdelningar och Tatiana Hernandez Castro observerade därefter förskolornas lärmiljöer. 
Innan intervjun påbörjades fick pedagogerna ta del av och skriva under samtyckesblanketten 
(se bilaga 11.2). Under intervjun ljudinspelades respondenterna och denna information fick 
de ta del av vid första mailkontakt (se bilaga 11.1) samt telefonsamtal. Fatima höll i 
intervjuerna och använde sig av en intervjuguide (se bilaga 11.4) medan Tatiana förde 
skriftliga anteckningar. Varje intervju varade cirka 45 minuter. Efter varje avslutad intervju 
påbörjades observationstillfället av lärmiljön där Tatiana utgick från ett observationsschema 
(se bilaga 11.3). Vi dokumenterade även med bild och förde skriftliga anteckningar. Vi har 
fått ett godkännande från arbetslagen samt arbetsledaren på den fristående förskolan att ta 
med dessa bilder som bilagor (se bilaga 11.5) med det fick vi ej från de kommunala 
förskolorna, där fick vi endast använda bilderna som underlag. I observationstillfället i den 
fristående förskolan befann sig barn på plats. Jag hade innan observationstillfället kontaktat 
mig med förskolorna via telefon och bett de informera vårdnadshavarna om att jag skulle 
observera lärmiljön och vilka språk som hörs.  

7.4 Databearbetning och analysmetod 

I vår kvalitativa studie har vi använt oss av datainsamlingsmetoderna intervju och 
observation. I delstudie 1, vilket är den kvalitativa intervjun använde Fatima sig utav en 
intervjuguide med fjorton frågor som följde ett visst tema, hon gav utrymme för 
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respondenterna att tala fritt kring det de ansåg var relevanta gällande frågorna som ställdes. 
Esaiasson m.fl. menar att de tematiska frågorna är viktigast i intervjuguiden (2012, s. 265). 
Under intervjutillfället ljudinspelades förskollärarna samtidigt som skriftliga anteckningar 
fördes. Datan som samlats in transkriberades och analyserades tematiskt för att kunna 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Bell & Waters (2015) lyfter vikten av 
transkribering och rekommenderar detta vid bearbetning av data. I delstudie 1 benämns 
respondenterna som förskollärare F1, förskollärare F2, förskollärare K1 och förskollärare 
K2. Delstudie 2 är den strukturerade observationen. Förskolornas respektive avdelningar 
benämns som F1, F2, K1 och K2. Där F1 och F2 är den fristående förskolan medan K1 och 
K2 är två olika kommunala förskolor. Tatiana har använt sig utav ett observationsschema 
med tio kategorifrågor till miljön med tre befintlighets grader. Observationsschemat 
fungerade som en checklista på vad som fanns på förskolans lärmiljöer, detta 
dokumenterades med bilder och skriftliga anteckningar. Datan bearbetades tematiskt och 
resultatet analyserades utifrån de teman som framgick. Bilderna och anteckningarna som 
dokumenterades under observationstillfället användes sedan vid databearbetningen. Analys 
och resultatdelen hänvisas till förskolornas lärmiljöer. I delstudie 1 är resultat och analys 
sammanflätad medan i delstudie 2 är resultat och analys separat. Eftersom att vi har olika 
datainsamlingsmetoder ansåg vi att det skulle underlätta databearbetningen av våra 
respektive arbeten.  

7.5 Reliabilitet och Validitet 

Hög reliabilitet, med andra ord tillförlitlighet, är ett mått på att ett tillvägagångssätt, vid olika 
tillfällen, ger samma resultat. Med detta menas att respondentens svar på en konkret fråga 
inte bör ändras när respondenten får samma fråga vid ett annat tillfälle (Bell & Waters, 2015, 
s.133). Validitet, med andra ord giltighet mäter om en viss fråga redogörs och tolkas på 
samma sätt som författarna vill att den ska redogöras och framställas i studien. Det handlar 
med andra ord om kopplingen mellan data och verklighet. Om en fråga har hög reliabilitet 
behöver det nödvändigtvis inte innebära att frågan har hög validitet, däremot om frågan 
saknar reliabilitet saknar den även validitet (Bell & Waters, 2015, s.134). Vi har strävat efter 
att ha en hög reliabilitet och en hög validitet genom att Fatima har använt sig av samma 
intervjuguide vid varje intervjutillfälle och Tatiana har använt sig av samma 
observationsmatris vid varje observationstillfälle. Vi har även transkriberat vår data direkt 
efter varje observations- och intervjutillfällen. Resultatet vi har fått fram representerar inte 
alla förskolor i Sverige då personalgruppen samt ledningarna ser olika ut på olika förskolor. 
Vi har endast deltagare från tre förskolor i Stockholm län. Resultatet av vår studie är inte 
generalieringsbar då vi har ett litet utbud.  

7.6 Etiska hänsynstagande  

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där tas det 
upp om det grundläggande individs kravet som kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav 
(2010). Det första huvudkravet är informationskravet, vilket innebär att deltagaren bör 
informeras om studiens syfte, och kan närsomhelst avbryta sin medverkan då deltagandet är 
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frivilligt. Detta gjorde vi redan vid första mailkontakten (se bilaga 11.1) och under 
intervjutillfället. Det andra kravet är samtyckeskravet, i vårt fall innebar det att förskollärarna 
fick muntlig information om att de närsomhelst kan avbryta deras medverkan utan negativa 
konsekvenser. De fick därefter ta del av och signera en samtyckesblankett (se bilaga 11.2). 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket betyder att förskolan och förskollärarna 
hålls anonyma under alla omständigheter. Detta fick de ta del av vid första mailkontakt (se 
bilaga 11.1). Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet, detta innebär att vårt 
material endast kommer att användas till vårt forskningsändamål, vilket vi meddelade innan 
intervjutillfället.  
 
Under både del studierna har vi följt de forskningsetiska principerna men känner nu i 
efterhand att vi borde ha varit mer tydliga gällande det första och andra huvudkravet, vilket 
är informationskravet och samtyckeskravet. Efter att ha bokat in vårt besök har vi bett 
pedagogerna att informera vårdnadshavarna att vi skulle observera lärmiljön och de språk 
som hörs. Nu i efterhand har vi insett att vi har lagt över vårt ansvar på förskolans 
pedagoger. Vi hade själva behövt informera vårdnadshavarna och bett om ett skriftligt 
godkännande från de och barnen. Detta då vi i vår studie har valt att ta med konkreta 
exempel av barns deltagande. Materialet som vi fick var mycket intressant och givande för 
studien och var anledningen till varför vi valde att ha med vissa sekvenser av barnens 
växling av språk. Vi hade ingen avsikt att observera barnen, vår primära tanke var att vi 
skulle observera lärmiljön och vilka språk som hördes. Vi visste att det fanns en risk att 
barn kunde observeras därför bad vi pedagogerna att informera vårdnadshavarna om vårt 
besök och syftet med vår studie. Utan att tänka på konsekvenserna utförde vi vår studie, 
detta är något som vi i efterhand ser som ett bristande etiskt hänsynstagande från vårt håll.  

7.7 Reflektion över metoden 

7.7.1 Kvalitativ intervju 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är enligt Bell & Waters att den är rätt flexibel och ger 
möjligheter att följa upp det respondenten säger för att få en bredare bild, vilket man inte 
kan få när man gör en enkätstudie. Författarna lyfter även nackdelar med denna metod och 
menar att den är tidskrävande och svårt när man ska analysera datan (2015, s. 189–190). Vi 
anser att denna datainsamlingsmetod var givande eftersom respondenterna delade med sig 
av sina erfarenheter och gav oss konkreta exempel vilket sedan underlättade för oss under 
databearbetningen. Vi kände dessutom att det var givande att ljudinspela eftersom att vi 
kunde gå tillbaka till vissa delar av intervjun som vi fann intressanta. Detta underlättade även 
transkribering. Vi håller med Bell & Waters (2015) och anser att denna metod är 
tidskrävande.  

7.7.2 Strukturerad observation 

Bell & Waters lyfter en stor nackdel och förklarar att observationer, vare sig de är 
ostrukturerade eller strukturerade, inte är helt objektiva även om den som observerar för 
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anteckningar för observationerna. Detta för att en och samma situation kan tolkas och ges 
olika beskrivningar av olika människor (2015, s. 227). Därför har vi valt att ta del av 
varandras anteckningar och analyser samt ta bilder för att observationen ska bli så objektiv 
som möjligt. Detta anser vi har varit till stor hjälp att hålla oss sakliga och komma ihåg hur 
lärmiljöerna faktiskt såg ut samt vad som fanns och i vilket rum. Trots att vi hade ett tydligt 
och strukturerat observationsschema samt arbetade systematiskt upplevde vi att 
observationen blev lite rörig eftersom att barn och personal befann sig i lärmiljön samtidigt 
som observationen pågick. Både barn och pedagog hade en tendens att avbryta vårt 
iakttagande. När de ej befann sig i samma rum, upplevde vi att observationerna gick mycket 
smidigare. 
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8. Resultat och Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera analys och resultat av våra två delstudier. Empirin 
baserar sig på våra intryck och tolkningar av respondenternas svar i intervjun samt de 
iakttagelser vi har gjort på förskolornas lärmiljöer. I resultaten redovisas relevanta uttalanden 
men även betydelsefulla objekt i miljön för att kunna besvara på våra frågeställningar och 
på så sätt hålla oss nära studiens syfte. I båda delstudier bearbetades datan tematiskt. Resultat 
och analys redogörs i en sammanflätad text i delstudie 1 medan delstudie 2 har resultatet och 
analysen separata. 

8.1 Delstudie 1 

I detta avsnitt presenteras den data som har samlats in från intervjuerna som utfördes med 
fyra förskollärare. Två förskollärare från en fristående förskola och två förskollärare från två 
olika kommunala förskolor. Förskolläraren från den fristående förskolans 
småbarnsavdelning har jag valt att benämna som förskollärare F1 och från 
storbarnsavdelning har jag valt att benämna som förskollärare F2. Förskolläraren från den 
kommunala småbarnsavdelningen benämner jag som K1 medan förskolläraren från den 
kommunala storbarnsavdelningen benämner jag som K2.   
 
Datan har bearbetats tematiskt. I de kvalitativa intervjuerna har jag utgått ifrån en 
intervjuguide där syftet var att undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns alla 
språk genom att studera hur förskollärare resonerar kring flerspråkigheten. De 
frågeställningar som kommer att besvaras är hur ser förskollärare på sin roll gällande 
flerspråkiga barns språkutveckling? samt hur arbetar förskollärare för att utveckla 
flerspråkiga barns ordförråd? Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av 
intervjuerna. Resultat och analysen presenteras i olika teman. Datan kopplas samman till 
vårt syfte, våra forskningsfrågor, tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk främst det 
sociokulturella men även inslag av det socioemotionella perspektivet.  
  
Inledningsvis introduceras respondenterna innan presentationen av empirin. Förskolläraren 
F1 är en nyexaminerad förskollärare och tog examen juni 2019, hen har sedan 2004 arbetat 
som barnskötare. Pedagogen talar svenska, somaliska, amarinja, engelska och har 
grundläggande kunskaper i arabiska. Arbetslaget består av tre pedagoger varav en är 
förskollärare och två barnskötare, ytterligare språkkompetenser i arbetslaget är bosniska. 
Barngruppen består av 14 barn. Förskollärare F2 tog sin förskollärarexamen 2009 och har 
arbetat på denna förskola i fem år, hen har även en grundskollärarexamen. Pedagogen talar 
svenska, kurdiska och behärskar arabiska. Arbetslaget består av tre pedagoger varav en är 
förskollärare och två barnskötare, ytterligare språkkompetenser i arbetslaget är arabiska samt 
somaliska. Barngruppen består av 18 barn. På bägge avdelningar finns enbart flerspråkiga 
barn och pedagoger. Under intervjun framkom det att förskolan även har en specialpedagog 
som arbetar i barngrupp på en annan avdelning tre gånger i veckan, de resterande två dagarna 
arbetar hen med att stödja barn som är i behov av särskilt stöd på denna förskola.  
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Förskollärare K1 tog examen 2002 och har arbetat i förskolan i sex år. Hen talar svenska, 
engelska och behärskar tecken som stöd. Arbetslaget består av tre pedagoger, varav två är 
förskollärare en är barnskötare, samt en resurs. Ytterligare språkkompetenser i arbetslaget är 
finska och grekiska. Barngruppen består av 23 barn och majoriteten har svenska som 
modersmål. Förskollärare K2 tog examen 2016 och har arbetat på förskolan sen dess. Hen 
talar svenska, arabiska, engelska, tyska och tecken som stöd. Arbetslaget består av två 
förskollärare, fyra barnskötare och en resurs. Ytterligare språkkompetenser i arbetslaget är 
polska. Barngruppen består av 40 barn och majoriteten av barnen är flerspråkiga.  

8.1.1 Förskollärarens resonemang om flerspråkighet och högläsning 

Attityd gentemot andra språk 
Det framkom att förskollärare F1 och förskollärare F2 med respektive arbetslag har en 
positiv attityd gentemot barns alla språk. Forskning visar att det är viktigt att pedagogerna 
inte ger vissa språk mer värde än andra (Svensson, 2012). På samlingarna brukar arbetslagen 
lyfta alla språk som finns representerade i barngruppen exempelvis genom att räkna på alla 
språk. Detta görs för att lyfta fram och stärka barns olika språk samt utveckla deras identitet.  
Pedagogerna gör detta för att synliggöra barns alla språk men även hjälpa de identifiera 
andras språk. “Alla barn känner till andras språk, även om det inte är deras egna. Barnen 
brukar säga att det här är mitt språk, hennes språk och att det finns olika språk”. Genom att 
lyfta fram olikheterna i språken hjälper det barnen att vilja inkludera barn som inte behärskar 
det svenska språket i leken och på så sätt hitta kreativa lösningar för att komma över 
språkbarriären. Detta kan förklaras med hjälp begreppet sense of self ur det socioemotionella 
perspektivet. Teorin handlar om hur människor upplever sig själva i relation till andra, det 
är i denna självuppfattning som barnet utvecklas och utvecklar en känsla av självt (Hwang 
& Nilsson, 2011). Ett exempel som gavs under intervjun är att ett barn på eget initiativ ber 
pedagogerna att översätta en fras eller en mening på det andra barnets språk. Ytterligare ett 
exempel lyfts:  
  

Vi har ett arabisktalande barn som nyligen börjat hos oss, det här barnet har inte bott i Sverige 
mer än ett par månader. Vi har flera gånger märkt att barnet leker själv men en dag såg vi att 
barnet umgicks med ett somaliskt talande barn. Vi såg att de pratade med varandra ute på gården 
och vi undrade på vilket språk de kommunicerade på. Några veckor senare under det 
somalisktalande barnets utvecklingssamtal kom det fram att det talas lite arabiska hemma och att 
barnet kan enstaka ord på arabiska. Detta förklarar varför de kommit varandra nära, de delade 
ett gemensamt språk även om det enbart var enstaka ord. Med enstaka ord kommer man långt. 
Den nya vänskapen skapade trygghet hos det arabisktalande barnet. Föräldrarna hade berättat 
att barnet såg fram emot att gå till förskolan, så pass mycket att barnet vaknade jätte tidigt varje 
morgon - Förskollärare F2. 

  
Intervjuerna visade att barn är stolta över de språk de kan och att kunna språk skapar trygghet 
hos barnen. Jag tolkar detta förhållningssätt som en medveten strategi hos pedagogerna för 
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att stärka barns identitet och på så sätt främja och stärka flerspråkigheten hos barngruppen. 
Jag anser att positiva attityder påverkar språkmiljön på ett positivt sätt.  
 
Under intervjuerna med förskollärare K1 och K2 framkom det att de inte är lika säkra i 
arbetet med flerspråkigheten. Båda pedagogerna nämner svårigheter att arbeta med 
flerspråkiga barns olika modersmål då de saknar språkkompetenser och inte får tillräckligt 
med vägledning från rektorn. Pedagogerna väljer istället att lyfta fram barns olika modersmål 
på olika sätt. Förskollärare K1 ger ett exempel på när de försöker inkluderar barns olika 
språk i verksamheten: 
 
Under måltiderna tar jag upp begrepp på olika språk som engelska och tecken som stöd, exempelvis 
på mjölk, vatten, samt olika rätter. Jag brukar även fråga barn vad saker kan heta på deras språk. Men 
det är inte alltid jag får svar – Förskollärare K1 
 
Jag tolkar barnet tystnad som ett sätt för de att undvika att vara avvikande från resten av 
barngruppen då majoriteten av barngruppen har svenska som första språk. Förskollärare K2 
berättar:  
 
I hallen har vi en stor sol med en välkomsttext på alla språk som vårdnadshavarna och barnen talar. 
Det gör vi för att synliggöra de olika språk som finns i verksamheten. Vi har även barn som inte 
behärskar svenskan och väljer i leken att prata på deras modersmål, själva eller med andra 
svensktalande barn vars modersmål de delar. Det här är något som förekommer ofta – Förskollärare 
K2 
 
Jag tolkar pedagogens förhållningssätt och attityd som något gynnsamt för barnets 
språkutveckling även om hen själv inte säger det. Verksamheten välkomnar och har en 
tillåtande attityd gentemot barns andra språk. Genom detta får barnen en möjlighet att 
utveckla sina språk tillsammans med någon mer kunnig i svenskan, i detta fall andra barn. 
Lärandet av svenskan sker med hjälp av stöttning av ett mer kunnigare barn, detta är ett 
begrepp som Vygotskij nämner som den proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 
2011).  

Högläsning på förskolan 
Under intervjuerna i den fristående förskolan framkom det att pedagogerna anser att 
högläsning är av stor vikt. De menar att det är viktigt att flerspråkiga barn får höra sina språk 
och att förskolan bör erbjuda dessa barn högläsning på deras modersmål som på svenska. 
Förskollärare F1 säger “Jag försöker tillämpa den kunskap jag har fått om flerspråkighet från 
min utbildning i praktiken”. Pedagogen läser böcker på barnens modersmål genom att 
använda sig av sina språkkompetenser eller digitala böcker, detta gör hen en stund varje 
förmiddag och varje eftermiddag med några barn i taget, som talar samma språk. Detta för 
att kunna erbjuda barnen givande samtal. I intervjun med förskollärare F2 framkom det att 
de först läser en bok på svenska i storgrupp, för att sedan en till två gånger per vecka läsa 
samma bok men på barnens olika modersmål då i separata språkgrupper. Till de språk som 
pedagogerna saknar språkkompetenser för använder de sig av digitala läromedel som Penpal 
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och QR-koder. Förskollärare F2 lyfter i intervjun att de aktivt arbetar med Penpal, vilket är 
en slags läspenna som läser upp böckerna på olika språk, de olika språken kan laddas ner 
och på så sätt hållas aktuell för barngruppen. När pedagogerna känner att de inte kan arbeta 
med barns modersmål eftersom de själva saknar språkkompetenserna samverkar de med 
hemmet. Detta gör de för att komplettera undervisningen, vårdnadshavarna spelar in utvalda 
böcker, sånger och begrepp som är kopplade till det aktuella temat. Utöver detta har 
pedagogerna cirka 30 minuters aktivt högläsning på barns modersmål med valfria böcker. 
Bägge arbetslagen på den fristående förskolan använder sig av flanosagor och dramatiserar 
även sagor för att lyfta det svenska språket. Den tidigare forskning inom detta område av 
Mellgren & Gustafsson (2009) visar att lässituationerna med fåtal barn åt gången har varit 
givande för både barn och pedagoger eftersom det enskilda barnet sätts i fokus och ges bättre 
förutsättningar att utveckla sina språk. En medvetenhet hos pedagogerna kring bokläsning 
är av stor betydelse då pedagogerna på ett effektivt sätt kan arbeta med att stödja flerspråkiga 
barns språkutveckling. Forskningen har dessutom visat att bokläsning som 
övergångsaktivitet visar på bristande medvetenhet hos pedagogerna, då detta inte stödjer 
språkutvecklingen hos barnen. Författarna menar dessutom att förskolan har en 
kompensatorisk roll och bör därför läsa för de barn vars föräldrar inte gör det. Förskollärare 
F1 och förskollärare F2 med respektive arbetslag visar på hög grad av medvetenhet vid 
högläsning. Pedagogerna använder konkret material vid sagostunderna, vilket Skans (2011) 
forskning visar är ett slags språkstöd. Författaren menar vidare att små grupper är optimala 
för lärandet då kommunikationen mellan barnen ökar. Barngruppens storlek har en inverkan 
på barns språk- och begreppslärande. På de kommunala förskolorna har det framkommit att 
förskolorna arbetar med högläsning på olika sätt och i olika utsträckningar. Förskollärare K2 
berättar:  

Vi har läsvila på vår förskola, vi läser för barnen på svenska varje dag efter lunchen. Men det är för 
de barn som inte ska sova. Det här gör vi för att vi får mindre barngrupper och ibland kan vi se på 
sagor på UR Play eller Youtube. När jag läser böcker så försöker jag benämna vissa begrepp från 
vårt projekt på barnens olika språk. Jag har en post it lapp med begrepp på olika språk som finns i 
min barngrupp just nu exempelvis engelska, persiska, finska, spanska [...] som jag skriver uttalet på. 
Det är jätteviktigt att uttala orden korrekt. Lappen lägger jag i de sidor där orden förekommer. Det 
här är något som vi på arbetslaget gör och det är inte lätt – Förskollärare K2 
 
Pedagogen berättar att de är noga med uttal gällande barns olika språk, detta tolkar jag som 
att pedagogerna respekterar och värdesätter barns olika språk. Hen nämner även att läsning 
sker efter lunchen och att vissa barn missar chansen till högläsning i mindre grupper. 
Jag vet dock inte om de andra barnen får en möjlighet för högläsning i smågrupper som de 
övriga barnen. Högläsning sker inte i samma utsträckning på förskolan där förskollärare K1 
arbetar.  
  
Högläsning sker inte så mycket som vi önskar. Efter vilan brukar det finnas barn som är trötta och 
vill sitta lugnt på soffan, då kan de ta fram en bok och be oss pedagoger att läsa. När ett barn kommer 
fram och ber oss läsa, lockar de till sig andra barn till att lyssna på sagan. [...] På vissa 
eftermiddagar brukar vi gå till IKT-rummet och koppla in Ipaden, vi sätter på Polyglutt och låter 
barnen höra på en digital bok. Andra tillfällen som vi använder oss utav appen Polyglutt är när vi 
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arbetar med barn som behöver utveckla sin svenska, då kan vi sätta på en digital bok för ett 
arabisktalande barn och den får senare i veckan höra samma bok men på svenska i helgrupp för att 
associera vissa ord och händelser – Förskollärare K1. 
 
Jag anser att det inte räcker med att enbart ge ett flerspråkigt barn en digital bok och förvänta 
sig att hen har förstått och därefter kunna hänga med pedagogen och de övriga barnen när 
samma bok läses på svenska. I intervjun framkom det att de böcker som pedagogerna läser 
är enbart på svenska. Jag uppmärksammar att det finns en stor skillnad mellan de olika 
förskolornas arbete med högläsning på barns olika modersmål samt pedagogernas arbetssätt.  
 
Högläsning i hemmet 
Samverkan med hemmet ser olika ut i de olika förskolorna. Den fristående förskolans båda 
avdelningarna betonar pedagogerna vikten av högläsning, de ger föräldrarna möjlighet att 
låna hem böcker från förskolan, både på svenska och modersmålet. Pedagogerna lägger inget 
värde på vilket språk högläsning sker på, det viktiga är att ta vara på barns bokintresse. De 
rekommenderar föräldrarna att läsa på språk de känner sig trygga med vare sig det är på 
svenska eller ett annat språk. En del föräldrar är andra generationens invandrare och 
behärskar det svenska språket bättre än sina modersmål. Pedagogerna förklarar däremot att 
barnen behöver lära sig sitt modersmål på grund av identitetens skull men även för att berika 
det svenska språket. Detta är något som inte lyfts på de kommunala förskolorna, de 
pedagogerna anser att det är hemmets ansvar att främja och utveckla modersmålet. På 
förskolan där förskollärare K1 arbetar erbjuds vårdnadshavarna att ta hem böcker på olika 
språk medan förskollärare K2 avdelning inte erbjuder böcker för hemlån, varken på svenska 
eller andra språk. Jag tolkar detta som att den fristående förskolan anser att det är viktigt med 
högläsningen och det syns i verksamheten. Under intervjun med förskollärarna från den 
fristående förskolan framkom att läsning sker på olika språk och att vårdnadshavare erbjuds 
ett stort utbud av böcker att låna hem, både på svenska och andra språk. Den tidigare 
forskningen av Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) lyfter vikten av samverkan med 
hemmet. För att lägga grunden till barnens flerspråkighet krävs det att pedagogerna i 
förskolan aktivt samverkar med vårdnadshavarna genom initiativtagande och inkludering i 
verksamheten. Detta ger de flerspråkiga barnen en möjlighet att se förskolan som en språkrik 
miljö där olika språk respekteras och välkomnas. 
 
Samverkan med hemmet 
Förskollärare F1 använder sig av sina språkkompetenser i praktiken. Det kan vara 
användningen av fraser såsom ”mamma kommer snart” på barnets modersmål. Pedagogen 
växlar mellan språken för att barnet ska känna sig trygg, bygga en anknytning mellan barn 
och pedagog men även för att lära känna barnet ännu mer. Till de språk pedagogerna saknar 
kompetens för använder de sig av vårdnadshavarna som då spelar in liknande fraser och 
sånger samt sagor. Detta spelas upp när barnen känner sig oroliga vilket gör de lugna och 
trygga. Det framkom att pedagogerna känner att samverkan med hemmet bör stärkas. I vår 
tidigare forskning nämner Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) hur samverkan med 
hemmet kan se ut och vi ser i vår studie att pedagogerna på den fristående förskolan har ett 
liknande arbetssätt där förskolan bjuder in vårdnadshavarna till samverkan om barns 
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modersmål och får en möjlighet att medverka i förskolans verksamhet genom att hålla i sång 
och sagosamlingar för en grupp barn på deras modersmål. Detta tillvägagångssätt på den 
fristående förskolan skapar trygghet hos barnen då de får höra vårdnadshavarens röst, vid 
till exempel sångstunderna menar förskollärare F1. Förskollärare K2 berättar om hur 
samverkan med hemmet ser ut för hen:   
  
Jag samverkar med hemmet genom att prata med familjen för att se vilka språk som talas i hemmet. 
Ibland har det framkommit att barnen trots att de har föräldrar med annat ursprung, pratar endast 
svenska hemma eftersom föräldrarna själva är födda och uppvuxna i Sverige. Barnet kommer endast 
i kontakten med modersmålet genom mor/farföräldrarna. Svenskan används alltså hemma, inte 
modersmålet. [...] Vissa språk som finns i verksamheten är svåra språk att hitta och få tag på i appar 
och digitala verktyg, därför är samverkan med hemmet väldigt viktigt. Man får vara försiktig 
eftersom man inte vill hitta ett annat språk på Youtube och tro att det är ett språk som barnet förstår 
när det inte är det – Förskollärare F1 
 
Sammanfattningsvis tolkar jag att samverkan med hemmet en viktig del i förskollärares 
arbete med flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Förskollärare bör ha en positiv 
attityd gällande flerspråkigheten för att barnen ska kunna tillämpa det och använda alla både 
svenskan och modersmålet i praktiken. Det är viktigt att pedagogerna har ett medvetet 
förhållningssätt gentemot högläsning och boksamtal. Samarbetet mellan vårdnadshavare och 
pedagoger är avgörande för flerspråkiga barns begreppsförståelse och ordförråd, något som 
senare krävs i skolan. 

8.1.2 Förskollärarens språkutvecklande arbetssätt 

Skans (2011) forskning visar att flerspråkiga barn får bättre förutsättningar vid pedagogernas 
erkännande av barnens modersmål men även ifall pedagogerna själva är flerspråkiga. Detta 
eftersom de flerspråkiga pedagogerna då kan använda sig av sina språkkompetenser på ett 
systematiskt sätt som ett komplement till svenskan i verksamheten. Inkluderingen av barns 
modersmål i undervisningen bidrar till ett tydligt lärande vilket leder till att barns förståelse 
ökar. Soltanis (2008) forskningen visar vidare att engagemanget och medvetenheten hos 
pedagogerna har en avgörande roll för alla barns språkutveckling, både de enspråkiga barnen 
men även de flerspråkiga barnen. Intervjun med förskollärarna från den fristående förskolan 
framkom det att undervisningen kräver mycket planering men även tid för reflektion för att 
kunna aktivt åtgärda det som inte fungerade i undervisningstillfället. Arbetslagen arbetar 
spontant och medvetet för att få in olika termer på ett naturligt sätt i barnens vardag.   

  
Jag använder mina språk för att hjälpa barnen att få en ökad förståelse för ord och begrepp. Jag 
har 4 barn i min grupp och de talar alla samma språk. Då benämner jag termer på svenska och 
sedan benämner jag det på somaliska för att barnen ska förknippa ordet till de båda språken. 
Detta är ett sätt att jobba med flerspråkiga barns ordförråd - Förskollärare F1. 

  
F1 och F2 benämner begrepp på modersmålet i vissa sammanhang som fruktstunder och 
måltidssituationer men fokuset är att barnen ska lära sig det svenska språket. Forskning visar 
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att det är viktigt att barnen erbjuds möjligheter att kommunicera, oberoende vilket språk 
barnen väljer att kommunicera på. Matsituationen är exempel på en gemensam upplevelse 
där det naturliga lärandet sker hos barn. Dessa situationer bör tas tillvara och ses som ett 
tillfälle för språkträning och därmed aktivt arbeta för att barnen ska få en djupare 
begreppsförståelse (Skans, 2011). Förskollärare F2 berättar:  
  

Vi brukar ta bild på vissa sidor av de böcker vi arbetar med, som barnen tycker är intressanta 
och ramar sedan in de. Bilderna hänger vi sedan upp vid matbordet för att kunna diskutera om 
de. Varje vecka vid samlingen lyfter vi upp olika begrepp och pratar sedan kring det vid 
måltidssituationen. Vid varje bord sitter det dessutom barn som under dagen deltagit i olika 
aktiviteter, barnen delar med sig av det de har gjort. Måltidssituationen blir då ett naturligt 
diskussionsforum – Förskollärare F2 

  
Jag tolkar detta som att pedagogerna från den fristående förskolan medvetet skapar och 
erbjuder barnen möjligheter att samtala om olika ämnen och händelser då F2 berättar att 
måltidssituationen är ett naturligt diskussionsforum. Jag tror inte att diskussionerna är 
bundna till ett viss språk. Förskollärarna K1 och K2 arbetar med att få in det svenska språket 
och låta den ta plats i verksamheten. Förskollärare K1 berättar: 
 
Vi arbetar aktivt med barns språkutveckling, ordförråd och begreppsförståelse under hela dagen. 
Det genomsyrar vår verksamhet. Under samlingarna och när vi går på utflykt så ger vi barnen 
möjligheter att använda språket på olika sätt. Det här gör vi för att väcka nyfikenhet hos barnen och 
på så sätt stimulera det svenska språket – Förskollärare K1 
 
Förskollärare K2 har ett liknande exempel, hen berättar: 
 
Under samlingarna ger vi barnen olika möjligheter att använda svenska språket, vi sjunger, berättar, 
beskriver och arbetar med rim och ramsor för att främja språkutvecklingen. Ofta använder vi tecken 
som stöd för att få med alla barn i barngruppen.  
 
I Svenssons (2012) forskning har det framkommit att det är av stor vikt att pedagogerna har 
ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt. Det framkommer även att pedagogerna 
inte bör ge vissa språk högre status än andra, men att de dessutom bör ge flerspråkiga barnen 
möjligheter att utveckla alla deras språkförmågor. Min tolkning av förskollärare K1 och K2 
arbetssätt är att de har ett språkutvecklande arbetssätt där svenska språket står i fokus då 
pedagogerna nämner hur de på olika sätt främjar språkutvecklingen på svenskan. 
Förskollärare F1 och F2 har däremot ett arbetssätt som stimulerar och främjar både den 
svenska språkutvecklingen men även språkutvecklingen på modersmålet.  
 
Under den fristående förskolans arbetsplatsträffar diskuteras exempelvis frågor som hur 
pedagogerna kan arbeta medvetet och inkluderande med flerspråkighet och lyfta olika språk 
för att skapa en likvärdig förskola. Därefter kartlägger personalen barns språkmiljöer och 
undersöker vilka språk barnen talar, vilka språkdomäner de befinner sig i samt vilka böcker 
barnen tycker om. Detta för att pedagogerna ska få en ökad förståelse för barns alla språk, 
både modersmålen men även andra språk de hör i vardagen, till exempel engelska sånger på 
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Youtube. Varje avdelning fick dessutom skapa en modersmåls pärm där arbetslagen 
tillsammans med rektorn planerar hur man bör arbeta med olika modersmål. Detta material 
är ett hjälpmedel för pedagogerna att aktivt arbeta med barns modersmål. I samverkan med 
rektorn skickas personalen från den fristående förskolan på olika utbildningar dels för att få 
inspiration men även för fortbildning om flerspråkighet och det språkutvecklande 
arbetssättet med flerspråkiga barn. Den kommunala förskolan K2 rektor ebjuder inte samma 
stöd som den fristående förskolan. Förskollärare K2 berättar: 
 
Vi har haft en omorganisation vilket har lett till att vi inte riktigt har kunnat få den vägledning vi 
behövt från rektorn för att kunna anamma den nya läroplanen. Innan jag gick på flerspråkighets 
kursen på min kommun där jag jobbar på, fick jag och mina kollegor lite panik. Hur skulle jag lära 
ett barn ett språk som jag själv inte kan anamma och använda? Så jag tänkte mer på hur de hade 
tänkt sig att vi ska ge barn ett språk som vi själva inte kan. Jag själv är flerspråkig men det var 
mycket svårare än vad jag hade räknat med. Jag känner att politikerna har lagt ner mycket ansvar 
på oss förskollärare och att vi inte räcker till – Förskollärare K2 
 
Jag tolkar att pedagogerna på den fristående förskolan har en bra ledning som vägleder sina 
medarbetare för att de ska kunna uppnå läroplanens mål. Detta är något som brister i de 
kommunala förskolorna då rektorn inte erbjuder personalen fortbildning i flerspråkighet och 
arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Jag tolkar att detta har lett att de kommunala 
förskolorna istället har lagt en större vikt på att synliggöra mångfalden och verkade inte 
aktivt arbeta med flerspråkigheten. 
 
Ett exempel på ett inkluderande arbetssätt för att få en likvärdig förskola lyftes av 
förskollärare F1: 
  

Om det finns barn som pratar andra språk som vi inte har språkkompetenserna för så väljer vi 
att inte sjunga på de olika språk [...] Ska man sjunga på olika språk så ska man sjunga på alla 
barns språk, annars håller man sig till det svenska språket – Förskollärare F1 

  
Det framkom att förskollärare F1 arbetslag håller hårt i detta. De har ett barn som har 
uiguriska som modersmål och föräldrar som inte behärskar svenskan, detta är ett språk som 
pedagogerna själva inte behärskar. De har flertal gånger försökt ta hjälp av digitala verktyg 
utan någon framgång. De beslutade sig för att sjunga på de språk som finns representerade i 
barngruppen när detta barn inte är på förskolan.  
  
Jag tolkar detta som att förskollärare F1 arbetar aktivt, medvetet och inkluderande för att 
främja barns alla språk då de inte verkar se andra språk som ett hinder genom att använda 
sig av digitala verktyg. Detta är något som förskollärare K2 arbetslag verkar ha insett. Hen 
berättar:  
 
Vi kommer under nästa termin använda en app som handlar om QR-koder, där barnens föräldrar 
läser böcker på sitt språk, hemspråket. Vi kommer även att skapa en läshörna där barnet kan ta fram 
en bok, sedan scanna QR-koden och höra vårdnadshavarnas röst, där får vi med föräldrasamverkan. 
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De hjälper och bidrar med språket och barnet får höra boken på sitt hemspråk. Hittills har vi fått 
fram persiskan och finskan. Vi arbetar mer med det nästa termin – Förskollärare K2 
 
Svensson (2012) och Soltani (2008) diskuterar språkutvecklingens betydelse för 
förskolebarns framtida skolgång och lyfter upp vikten av ett likvärdigt ordförråd. De menar 
att flerspråkig förskolebarns ordförråd bör vara lika stor som enspråkiga barn i samma ålder 
för att få en lyckad skolstart. En bristande språkutveckling hos förskolebarn kan leda till 
svårigheter när de väl börjar skolan. Ett språkutvecklande arbetssätt hos pedagogerna är 
viktigt för att främja alla barns språkutveckling, men det är viktigare för de flerspråkiga 
barnen då de behöver ha ett adekvat ordförråd för att kunna få en bra start i skolan.  

8.2 Delstudie 2 

I detta avsnitt presenteras den data som samlades in från fyra observationstillfällen på tre 
olika förskolor. Två av observationerna tog plats på en fristående förskola, där små- och 
storbarnsavdelningen observerades. Denna förskola har jag valt att benämna för förskola F 
och avdelningarna för F1 och F2. De andra två observationerna ägde rum på två olika 
kommunala förskolor som jag har valt att benämna för K1 och K2. K1 är en 
småbarnsavdelning medan K2 är en storbarnsavdelning. Observationsstudien har utgåtts från 
en observationsmatris där syftet var undersöka förskollärares arbete med flerspråkiga barns 
alla språk genom att besvara frågeställningar Vilka metoder och strategier använder 
förskollärare för att utveckla flerspråkiga barns alla språk? samt hur synliggörs 
flerspråkiga barns alla språk i förskolans lärmiljö? I detta avsnitt presenteras den data som 
samlats in tematiskt. Resultatet och analys kommer att kopplas samman med vårt syfte, våra 
frågeställningar, tidigare forskning samt vår teoretiska utgångspunkt. Frågeställningarna 
kommer även att besvaras med hjälp av observationerna.  
 
Beskrivning av förskola F 
På F1 som är en småbarnsavdelning arbetar tre pedagoger med 14 barn. Avdelningen består 
av sex stora rum och ett skötrum med toalett. Det fanns ett bibliotek, ett aktivitetsrum, ett 
samlingsrum, ett teaterrum, ett allrum och en stor matsal där en del av rummet används som 
en ateljé. Väggarna på alla dessa rum var vita och det fanns hyllor med flertal böcker och 
annat skriftligt material som styrdokument samt rutiner för förskolan. På F2 som är en 
storbarnsavdelning arbetar tre pedagoger med 18 barn. Avdelningen består av sju rum och 
två toaletter. Det fanns ett stort samlingsrum som var uppdelat i två rum, ett våtrum, en 
matsal, ett rum som bestod av en ateljé och en verkstad, ett projektrum samt ett allrum. 
Väggarna på dessa rum såg annorlunda ut då de var täckta med olika typer av dokumentation 
exempelvis en dokumentationsvägg för naturvetenskap, självporträtt som var kopplat till 
deras tema men även styrdokument till vårdnadshavare och hyllor fulla med böcker.  
 
Beskrivning av förskola K1 och K2 
På K1 arbetar tre pedagoger och en resurs med 23 barn. Avdelningen består av fem rum och 
två toaletter. Det fanns ett byggrum, pysselrum, en stor matsal där en del av rummet var en 
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atélje, en hemvrå och ett IKT-rum. Väggarna var vita och tomma förutom i atéljen där 
teckningar fanns på väggarna. I matsalen fanns fyra bord, en soffa, bredvid fanns en stor låda 
med böcker samt pussel och spel. I pysselrummet fanns ett bord, en hylla med pärlor, 
pärlplattor och elastisk tråd. I IKT-rummet fanns en projektor, projektorduk och madrasser 
på golvet. På K2 arbetar sex pedagoger och en resurs med 40 barn. Avdelningen består av 
två tamburer, ett våtrum, en ateljé, ett byggrum, två stora allrum, ett samlingsrum, ett 
rörelserum, ett bibliotek, hall och två toaletter varav en hade ett skötrum med dusch samt en 
stor matsal. Väggarna i dessa rum såg olika ut beroende på vilket rum jag befann mig i. I våt 
rummet fanns material för skapande, exempelvis lera, akvarell och oljefärger, samt handfat 
i barnhöjd. Det fanns även material för experiment och vattenlek medan det i ateljén enbart 
fanns torra material. På väggarna observerade jag pedagogisk dokumentation.  

8.2.1 Förskollärarens metoder och strategier för att utveckla flerspråkiga barns 
alla språk 

Miljön som språkförstärkning 
På F1 fann jag inte mycket bildstöd i lärmiljön förutom i en låda vid samlingsrummet med 
bildstöd och annat material till samlingarna. F2 hade betydligt mer bildstöd på svenska i 
lärmiljön, ett exempel på det bildstöd fanns var illustrationer på yrken och bilder på olika 
verktyg. Ett exempel på bildstöd som fanns på somaliska, arabiska och urdu var på tallrikar, 
glas och bestick i matsalen (se bilaga 11.5). På både F1 och F2 fanns det teckenstöd i viss 
mån, då vid toaletterna där det i kombination med bildstöd illustrerades hur det ska gå 
tillväga vid toalettbesök och hur barnen ska tvätta händerna. F1 använde sig även av 
teckenstöd för att benämna babblarna och veckodagarna, utöver detta fann jag inget 
teckenstöd i miljön däremot använde pedagogerna sig av tecken som stöd samt föremål som 
stöd vid samlingar. Jag fann att båda avdelningarna K1 och K2 på de kommunala förskolorna 
använde sig av mycket bildstöd. På K1 och K2 användes bildstöd för att visa på vart 
materialet skulle vara placerat. Ytterligare exempel från K1 var att pedagogerna använder 
bilstöd för struktur för att förtydliga hur en dag på förskolan kan se ut. På K2 såg jag mycket 
teckenstöd på väggarna med enkla tecken tillsammans med bildstöd. Dessa stöd fanns 
placerade vid tamburen, atéljen, samlingsrummet, matsalen och toaletten. I samlingsrummet 
fann jag en språkpåse med sångkort med bilder på ena sidan och teckenstöd på andra sidan. 
I påsen fanns även föremål och flanosagor. Medan i K1 förekom inget teckenstöd i 
lärmiljön.  

Digitala läromedel i lärmiljön  
På den fristående förskolans båda avdelningar såg jag att pedagogerna använde sig av 
digitala läromedel. I lärmiljöerna fann jag många QR-koder i barnhöjd med både sånger, 
sagor och annat på svenska samt andra språk som barnen behärskade (se bilaga 11.5) men 
främst på arabiska och somaliska. På platser där de fysiska böckerna var placerade 
exempelvis vid biblioteket och samlingsrummet fann jag även QR-koder till digitala böcker 
både på svenska och andra språk. Under observationstillfället såg jag hur ett barn 
tillsammans med en pedagog på F2 använde sig av Penpal, vilket är en slags läspenna som 
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är en kombination av en scanner och mp3 spelare. Läspennan läser upp böckerna på olika 
språk, de olika språken kan laddas ner och på så sätt hållas aktuell för barngruppen. 
Pedagogen förklarade att verktyget används för att stärka modersmålet och den flerspråkiga 
identiteten hos barnen. Hen förklarade vidare att den alltid är tillgänglig för barnen och att 
de flesta barn vet hur den används. På F2 hittade jag även ett webbägg. Webbägget är en 
webbkamera som fungerar som ett mikroskop, denna kopplas till Ipad och används bland 
annat för att utforska olika material. Vid webbägget fanns en laminerad lapp på hur man har 
ett naturvetenskapligt arbetssätt med tre punkter bland annat reflektera och diskutera där 
pedagogen ställer frågor som vad hände? Vad såg jag? Varför blev det som det blev? (se 
bilaga 11.5).  

Jag fann att både K1 och K2 använde sig av digitala läromedel och digitala verktyg. På K1 
fann jag bland annat två Ipad med pedagogiska apparna UR Play, Polyglutt och Tripp trapp 
träd samt andra appar som pedagogerna använder sig av. Polyglutt är en app som har digitala 
böcker som kan läsas upp på svenska och på andra språk. K1 hade dessutom ett IKT-rum 
där de hade en projektorduk, en projektor och madrasser på golvet. På K2 såg jag flertal 
digitala läromedel och digitala verktyg i lärmiljön. Det fanns en projektor i samlingsrummet, 
byggrummet och rörelserummet. Jag observerade även 4 ipads som var märkta med “barn”, 
när jag öppnade de såg jag att apparna Tripp trapp träd, UR Play och spelappar fanns 
installerade. Jag såg även att de hade ett webbägg. 

Analys: 

Miljön som språkförstärkning 
Hwang & Nilsson (2011) lyfter begreppet mediering och artefakter vilket är centrala begrepp 
inom det sociokulturella perspektivet. Mediering är de redskap och verktyg som vi 
människor använder oss av för att förstå, hantera och agera med omvärlden. Språk är 
människans främsta verktyg som vi medierar med medan artefakter är objekt, symboler och 
bilder som används för att förstärka språket. Jag tolkar att pedagogerna på K2 använder 
teckenspråk som en metod för att ge barnen rätt verktyg för att kunna kommunicera och göra 
sig förstådda, denna typ av kommunikation tolkar jag som ett sätt för pedagogerna att arbeta 
med barn som inte har det svenska språket. Jag tolkar även att användandet av bildstöd, 
tecken som stöd samt föremål som stöd på samtliga förskolor är ett sätt för pedagogerna att 
på ett medvetet sätt utveckla och förstärka barns språk i verksamheterna. Skans (2011) lyfter 
i sin studie att användandet av olika språkstöd såsom bildstöd är ett medvetet val från 
pedagogerna. Författaren menar även att språkstöd är av stor vikt för språkets betydelse hos 
de flerspråkiga barnen. Jag anser att pedagogernas användning av artefakter är en metod för 
att förstärka barns språk, vare sig de är flerspråkiga eller inte.  

Digitala läromedel i lärmiljön  
Jag tolkar att pedagogerna använder de digitala verktyg och digitala läromedel som 
exempelvis webbägget, penpal och apparna polyglutt, tripp trapp träd och UR Play för att 
främja alla barns språkutveckling. I min observation på F2 såg jag bland annat en laminerad 
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lapp med öppna frågor som pedagogerna förväntas ställa till barnen vid arbetet med 
naturvetenskap. Utifrån frågorna på lappen utgår jag från att språket är i fokus. På förskola 
F fanns mer QR koder med sånger och sagor på olika språk. Jag tolkar detta som en medveten 
metod och strategi i arbetet med att synliggöra och inkludera barns olika språk i 
verksamheten. Detta var däremot något som inte syntes i de kommunala förskolorna trots att 
många barn på K2 var flerspråkiga. Den kommunala förskolan K2 hade flera 
projektorer  men under observationstillfället såg jag att de användes för att förstärka miljön 
exempelvis i dansrummet hade de musik, jag kan däremot inte veta hur projektorerna 
används vid andra sammanhang. Jag uppmärksammade att IKT-rummet på K1 var låst vilket 
jag tolkar som att den är utom räckhåll för barnen och därmed att de endast har tillgång till 
Ipad. En app som jag fann extra intressant var Polyglutt, en app med digitala böcker som 
kunde läsas upp på olika språk, jag kan däremot inte försäkra mig om K1 aktivt använder 
denna app med barngruppen. Lärmiljöernas utformning tolkas med hjälp av 
mångfaldsperspektivet vilket lyfter att barns sociala omgivning påverkar deras kognitiva 
utveckling samt deras användning av språket. Barnen skapar sig erfarenheter mellan de 
aktiviteter de deltar i och samspelet med omgivningen (Kultti, 2014). Utifrån 
mångfaldsperspektivet anser jag att pedagogernas utformande av lärmiljön är av stor 
betydelse då olika lärmiljöer erbjuder barnen olika möjligheter att använda språket. I 
andraspråksforskningen framkommer det att kommunikativa kompetenser behövs för att 
utveckla ett språk. De menar på att språkutvecklingen är beroende av de situationer där 
språket används. Det är i dessa situationer som språket får en möjlighet till variation och 
utveckling för att sedan kunna behärskas (Hammarberg, 2013). 

8.2.2 Synliggörandet av olika språk i förskolans lärmiljö 

Språk i lärmiljön 
Under observationerna på förskola F observerades bland annat vilka språk som hördes i 
verksamheterna, jag hörde sekvenser av andra språk än svenska på båda avdelningarna 
mellan pedagog och barn samt barn och barn. I observationsstudien fann jag att det svenska 
språket dominerade i förskolans språkmiljö men jag uppmärksammade även andra språk. 
När jag observerade miljön på F2 fann jag två barn i byggrummet som lekte och de talade 
arabiska. Efter några minuter kom ytterligare ett barn, jag uppmärksammade då att barnen 
började prata på svenska. De språk som fanns representerade i lärmiljön på F2 var svenska, 
somaliska, arabiska och urdu. Även på F1 var alla flerspråkiga, både pedagoger och barn där 
svenska, somaliska, arabiska, uiguriska, pashto och amarinja var representerade. 
 
Under K1 samt K2 observationstillfällen hördes inga språk då barngrupperna inte var 
närvarande. På K2 fann jag en större representation av andra språk till skillnad från K1 där 
inga språk förutom svenskan fanns representerad i språkmiljön. På barnens hyllor i tamburen 
på K2 hänger små flaggor som representerar de språk som barnen talar, där står det “jag 
talar...”. På de flesta hyllor hade barnen minst två flaggor, varav ett var den svenska flaggan.  
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Skrift i lärmiljön 
På den fristående förskolans båda avdelningar fann jag ett stort utbud av böcker, både på 
svenska och andra språk som exempelvis somaliska samt arabiska. På F2 fanns det olika 
typer av böcker, både skönlitterära böcker men även faktaböcker. F1 hade ett bibliotek med 
böcker på svenska samt andra språk. På en av väggarna i biblioteket hängde broschyren “läs 
högt för barnen” vilket gav konkreta tips på hur pedagogen på ett medvetet sätt kan arbeta 
med bokval och högläsning. Ett av tipsen som gavs i broschyren var att fundera över vad 
man läser för barnen och varför samt uppmärksamma vilka böcker som finns i förskolan (se 
bilaga 11.5). Utöver biblioteket fann jag även en läshörna i teaterrummet med kuddar och 
flanotavla. Ytterligare upptäcktes två läshörnor i både allrummet och i teaterrummet. 
Böckerna i allrummet var både på svenska och andra språk medan teaterrummet endast 
bestod av svensk litteratur. På båda avdelningarna fann jag dessutom böcker på somaliska 
och arabiska i rummet bredvid tamburen.  

Under observationstillfället på förskola F fann jag att litteracitet genomsyrar båda 
avdelningarna men var främst på svenska, jag upptäckte även litteracitet på andra språk i 
form av fraser såsom hälsningsfraser, räkneord samt böner. På F1 fanns laminerade lappar 
med räkneord på svenska, arabiska, uiguriska, somaliska och pashto (se bilaga 11.5), vilket 
är de språk som fanns representerade i barngruppen. På F2 fanns litteracitet i hög grad medan 
på F1 fanns det i viss mån. I lärmiljön fann jag litteracitet i form av hälsningsfraser och som 
förstärkning av objekt (se bilaga 11.5) men även i form av böckerna. Ytterligare något som 
jag uppmärksammade i samlingsrummet på F2 var whiteboardtavlan med veckans ord “J” 
samt exempel på ord som började med den bokstaven (se bilaga 11.5). Bredvid tavlan hade 
barnen varsin låda med ord från veckan bokstav som de själva hade skrivit. Jag tog ej bild 
på detta då jag ville hålla barnens identitet hemliga. På båda avdelningarna F1 och F2 fann 
jag information till vårdnadshavarna såsom veckobrev och annan relevant information 
enbart på svenska, men på F1 fann jag styrdokument på både svenska, arabiska och 
somaliska (se bilaga 11.5). 
 
På avdelningarna K1 och K2 fanns böcker, både skönlitterära och faktaböcker men enbart 
på svenska. I ett hörn vid matsalen på K1 fanns en soffa och bredvid den låg en stor låda 
med böcker. Medan K2 hade ett bibliotek med svenska böcker, en soffa och bokhylla i 
barnhöjd. Jag fann inga böcker på andra språk i denna avdelning. Däremot hade K1 ungefär 
10 böcker på olika språk vid ett hörn av tamburen. Bortsett från dessa läsmiljöer fann jag 
inte andra.  
 
Den litteracitet som dominerade mest i miljön på K1 var i form av böcker samt barnens 
namn. Barnens namn var något som syntes mycket exempelvis i tamburen, atéljen, 
pysselrummet samt i matsalen. En annan typ av litteracitet som jag fann i K1 var information 
till vårdnadshavarna, detta kunde vara didaktisk planering av ett av veckans aktiviteter, 
veckobrev samt olika typer av styrdokument. All denna information till vårdnadshavarna var 
skriven på svenska. Under observationstillfället på K2 fann jag litteracitet i ateljen, i 
kombination med bildstöd och i form av böcker. I hallen till avdelningen hängde en stor sol 
med hälsningen “välkommen” på olika språk, bland annat på svenska, engelska, franska, 
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tyska, spanska, somaliska, arabiska mm. I hallen hängde även information om verksamheten 
som var riktad till vårdnadshavarna, exempelvis styrdokument, likabehandlingsplan och 
veckobrev, detta stod endast på svenska. Litteraciteten på de kommunala förskolorna var 
främst på svenska. 
 
Analys:  
 
Språk i lärmiljön 
Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) och Kultti (2012) tar upp i sina forskningar och 
diskuterar begreppet språksocialisation. Med det menas att barn dagligen deltar i språkliga 
interaktioner med andra, vilket leder till att de socialiseras in i de tankemönster som finns 
och används i exempelvis förskolan, forskning visar att svenska är normspråket på de flesta 
förskolorna. Vid observationstillfällen på samtliga förskolor fick jag ingen ordentlig bild av 
de språk som finns representerade på förskolorna och vilken språknorm som fanns, speciellt 
genom att enbart observera lärmiljön. Det jag såg på K2 tolkade jag som ett sätt för 
pedagogerna att synliggöra den språkliga mångfalden, jag kan däremot inte veta om barns 
alla språk får ta plats i verksamheten. På F2 däremot hörde jag en kort sekvens av annat 
språk än svenska mellan två barn men jag hörde även hur dessa barn bytte språk till svenskan 
för att inkludera ytterligare ett barn i deras lek. Forskningen visar  att de språk som 
uppmärksammas och uppmuntras av vuxna anses som lämpliga att använda av barnen 
(Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005 & Kultti, 2012). Jag tolkar detta som att förskolan 
har en tillåtande miljö för andra språk men även att barnen vet vilket språk som är det 
gemensamma språket på förskolan. Inom det sociokulturella perspektivet är de språk vi talar 
och de språk som talas i vår omgivning kopplade till vår identitet och personliga utveckling. 
Att vara flerspråkig innebär att man på ett naturligt sätt använder sig av sina språk vid olika 
tillfällen i vardagen (Harju-Luukkainen, 2017). 

Skrift i lärmiljön 
På samtliga förskolor fanns det böcker men i olika utsträckningar, både utbud och språk. På 
den fristående förskolan hade de betydligt mer böcker på svenska och andra språk än de 
kommunala. På K2 fanns inget utbud av böcker på andra språk än svenska och K1 hade få 
antal böcker. Dessa böcker var dessutom placerade vid tamburen och inte nära soffan där de 
andra böckerna är placerade, detta tolkar jag som ett sätt för pedagogerna att uppmuntra 
vårdnadshavarna till att ta hem böckerna och läsa för barnen. Jag tolkar även detta som att 
pedagogerna inte aktivt använder sig av dessa böcker utan bara synliggör de i verksamheten. 
På den fristående förskolans bägge avdelningar fanns ett stort utbud av böcker, både fysiska- 
och digitala böcker. Broschyren som jag fann i K1 bibliotek “hur man läser för barn” tipsar 
pedagogerna hur man på ett medvetet sätt kan arbeta med både bokval och högläsning. 
Denna broschyr samt de fysiska böckerna som jag har sett i miljön får mig att tolka att det 
finns möjligheter för läsning i verksamheten samt ett tecken på att pedagogerna är medvetna 
om högläsningens betydelse för alla barns språkutveckling och att de vill främja barns alla 
språk. Mellgren & Gustafsson (2009) som tidigare har forskat inom detta område menar att 
det är viktigt att ha en medvetenhet kring bokläsningen för att stödja barns språkutveckling. 
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Inom det sociokulturella perspektivet ingår barnet i ett socialt och kulturellt sammanhang 
där barnet utifrån sina erfarenheter aktivt bygger upp sin kunskap om världen. Barnets 
utveckling ses vara kulturspecifik, alltså beroende av den kulturella situationen de vuxit upp 
i (Hwang & Nilsson, 2011). Jag håller med författarna i det de säger och anser själv att barn 
behöver få erfara högläsning på ett medvetet sätt för att väcka lust och nyfikenhet hos de när 
det kommer till böcker. Jag anser att det är viktigt att pedagogerna inte endast synliggör 
böcker utan faktiskt arbetar med högläsning och boksamtal för att främja alla barns 
språkutveckling. 

På den fristående förskolan synliggjordes litteracitet på många olika sätt i lärmiljön. 
Litteracitet på svenska fanns i större utsträckning än på andra språk. Däremot fanns det 
betydligt mer litteracitet på andra språk på denna förskolan än på de kommunala förskolorna 
där litteracitet enbart fanns på svenska bortsett från solen på K2 och de fåtal böckerna vid 
tamburen på K1. Axelsson, Rosander & Sellgren (2005) förklarar i sin forskning att 
förskolorna behöver lägga fokus på flerspråkiga barns litteracitetsutveckling i både svenskan 
men även på modersmålet. Forskning visar vidare på att flerspråkiga barns 
litteracitetserfarenheter var bristande vilket ledde till att barnen kunde dra slutsatser om att 
alla deras språk, utöver svenskan, inte ansågs vara värdefulla och därmed inte lämpliga i 
förskolan (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). Jag tolkar detta som att pedagogerna på 
den fristående förskolan arbetar medvetet med barns alla språk genom att arbeta med 
literacitetsutveckling och ebjuder barnen möjligheter att erfara literacitetserfarenheter. 
Medan bristen på litteracitetserfarenheter på andra språk på de kommunala förskolorna, vare 
sig det är böcker eller annan skrift signalerar för barnen att alla språk förutom svenskan ej 
anses vara lämpliga på förskolan och därmed inte värdefulla.  
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9. Diskussion och konklusion 

I nedanstående avsnitt redovisas studiens empiri i förhållande till vårt syfte, tidigare 
forskning och teoretiska ramverk. Här redogörs även båda delstudiers samband samt 
studiens bakgrund. Avsnittet avslutas med en konklusion av studien samt förslag på fortsatt 
forskning. 

9.1 Diskussion 

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling en kvalitetsrapport från 
skolinspektionen (2017) diskuterar arbetet kring flerspråkiga barns språkutveckling. I 
rapporten framkommer det att förskollärarna brister i deras uppdrag där kompetenser är 
ofullständiga, strategier saknas men även att medvetenhet kring det språkutvecklande 
arbetssättet brister. Rapporten lyfter även den otillräckliga samverkan med hemmet. 1 juli 
2019 implementerades därför den nya läroplanen. Den har förtydligats för att pedagogerna 
ska kunna skapa en likvärdig förskola, genom att bland annat höja kvalitén i förskolan och 
på så sätt öka förskolans måluppfyllelse (Regeringen, 2018). Läroplanen för förskolan lägger 
nu större vikt på hur man ska utveckla det svenska språket samt barnets modersmål. Språket 
i den nya läroplanen har gjorts mer begriplig då det är tydligare vem texten syftar på gällande 
uppdragen, ansvaret och målen (Lpfö18). För att kunna bedriva undervisning bör 
pedagogerna kunna se vart barnen befinner sig i språkutvecklingen samt planera 
utbildningen. Detta kräver kompetens hos pedagogen, att knyta teori med praktik samt ha ett 
medvetet förhållningssätt. Pedagogerna ska arbeta didaktiskt (Hwang & Nilsson, 2011). 
  
I vår kvalitativa studie framgick det att samtliga förskollärarna fann att den nya läroplanen 
underlättade för deras arbete eftersom att de ansåg att den var tydligare. Vi fann att 
pedagogerna hade ett medvetet språkutvecklande arbetssätt. Den fristående förskolan arbetar 
aktivt med barns olika språk med hjälp av sina språkkompetenser och samverkan med 
hemmet. Medan de kommunala förskolorna enbart arbetade aktivt med det svenska språket. 
Förskollärare K2 lyfter svårigheterna i arbetet med flerspråkigheten. Hen anser att de olika 
modersmålen inte alltid är möjliga att lyfta i verksamheten då språken sällan är tillgängliga 
i de digitala verktygen eller de digitala läromedel som används i verksamheten. Ytterligare 
svårigheter som lyfts är den bristfälliga vägledningen och fortbildningen inom 
flerspråkigheten och arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Dessutom finns barns 
olika modersmål inte alltid i arbetslaget.  
 
Under intervjuerna med förskollärarna från den fristående förskolan framgick det att de och 
deras arbetslag är flerspråkiga och har flera språkkompetenser. Detta använder de som ett 
redskap i deras arbete med barns alla språk och flerspråkigheten i förskolan. De använder 
dessutom deras språkkompetenser i samverkan med hemmet för att kommunicera med 
vårdnadshavarna. 



 

39 
 

Pedagogerna samverkar med hemmet och använder sig av digitala verktyg som ett 
komplement i undervisning med de barn vars modersmål de saknar språkkompetenser för. 
Pedagogerna arbetar aktivt och medvetet med flerspråkiga barns alla språk.  
 
I den fristående förskolans lärmiljöer fanns ett stort utbud av böcker både på svenska som 
på andra språk. I studien framkom det att dessa pedagoger och deras arbetslag arbetade med 
högläsning både på svenska och på barns modersmål. Detta gjorde pedagogerna för att de 
tyckte att det är viktigt att barn får höra sina språk, dels för deras identitets skull men även 
för att de ansåg att det är genom modersmålet som det svenska språket utvecklas. 
Arbetslagen arbetar med boksamtal, ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta lärande 
benämnas som appropriering, vilket är att lärandet sker i social interaktion genom 
vägledning av exempelvis en vuxen och med hjälp av redskap såsom en bok eller bilder. 
Lärandet blir en dynamisk aktivitet och sker inte endast i utbildningssammanhang utan kan 
även handla om vardagliga sociala situationer (Kultti, 2012). Mediering är ytterligare ett 
redskap som pedagogen använder sig av, det kan handla om de språkliga- och intellektuella 
resurserna som vi människor har tillgång till för att kunna förstå och tolka vår omvärld samt 
mediera i den. Ett av de mest centrala redskapen som vi medierar i förhållande till omvärlden 
är språket (Hwang & Nilsson, 2011). De kommunala förskolorna arbetar inte med 
högläsning och boksamtal i samma utsträckning som den fristående förskolan gör. All 
högläsning sker dessutom enbart på svenska. I de kommunala förskolornas lärmiljöer 
varierade utbudet av böcker, både på svenska och andra språk. På förskola K2 fanns enbart 
svensk litteratur tillgängligt för barnen medan förskola K1 erbjöd vårdnadshavarna fåtal 
böcker på modersmålet för hemlån. Detta visar att pedagogerna inte läser på barns 
modersmål utan enbart på svenska i verksamheten. I intervjuerna framkom det att högläsning 
var en daglig aktivitet för alla förskolor förutom K1 där pedagogerna endast läste för de barn 
som aktivt kom med böcker. Även de pedagoger som väljer att läsa för barnen dagligen 
förhåller sig till högläsningen på olika sätt. Pedagogerna på den fristående förskolan läser 
inte under vilan eller som övergångsaktivitet vilket förskollärare K2 berättar att de gör. De 
läser enbart för de barn som inte sover på vilan. Högläsning och boksamtal är väsentligt för 
flerspråkiga barns språkutveckling, därför har skolverket startat satsningen “läslyftet för 
förskolan” vilket är ett projekt för språkutveckling hos barn med hjälp av högläsning. 
Projektet syftar till att pedagoger i förskolan ska erbjuda barn, oavsett ålder, tillfällen för 
högläsning och boksamtal för att utveckla språket (Skolverket, 2019). Forskning visar att 
boksamtal och högläsning i mindre grupper med en pedagog som talar barnets modersmål 
är det optimala för flerspråkiga barns språkutveckling (Skans, 2011). I vår studie kunde vi 
se att den fristående förskolan har många rum, flertal läshörnor och en barngrupp på 14–18 
barn, detta är idealt eftersom det skapar möjligheter för pedagogerna att dela upp 
barngruppen och ha boksamtal i mindre grupper. I intervjun med förskollärare F2 lyftes ett 
exempel på boksamtal. Hen berättade att de oftast hänger upp sidor från böcker som barnen 
finner extra intressanta vid matbordet för att inspirera de till samtal. Dessa möten där 
nyttjandet av texter och böcker används, bidrar till samtal och inbjudan till läsaktiviteter. 
Detta kallas litteracitetshändelser och anses vara grunden för barn att utveckla lärdomar 
kring vad skrivande och läsande är (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). Intervjuerna med 
förskollärare K1 och K2 framgick det inte att de aktivt arbetar med mindre barngrupper, trots 
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att K2 har möjlighet till detta då förskolan har en stor lärmiljö, många rum och en stor 
personalgrupp.  
  
I den fristående förskolans lärmiljö har vi funnit att det finns litteracitet i stor omfattning. 
Det är en term för aktiviteter som innefattar läsning samt skrivning och är en central bärare 
av samhällets attityder och värderingar (Axelsson, Rosander & Sellgren, 2005). I 
observationsstudien uppmärksammades att den fristående förskolans lärmiljöer genomsyras 
av skrift och att pedagogerna aktivt arbetar med skrift och språklig medvetenhet i syfte att 
utveckla barnets ordförråd. Artefakter är objekt såsom böcker, symboler och bilder, något 
som har ett klart syfte och anses vara betydelsefulla och viktiga i den sociala praktiken 
(Kultti, 2014). Skans (2011) förklarar vikten av förskolans miljö och dess påverkan på 
flerspråkiga barns språkutveckling och det är något som även pedagogerna från den 
fristående förskolan i vår studie verkar ha insett. Pedagogerna på de kommunala förskolorna 
verkar lägga mer fokus på bildstöd och tecken som stöd i lärmiljön men inte böcker i samma 
utsträckning som på den fristående förskolan. I intervjun med förskollärare K1 framgick det 
däremot att de medvetet arbetar med språket främst under samlingar och på utflykter genom 
samtal. Det framkom även att det språkutvecklande arbetet genomsyrar verksamheten 
dagligen. I intervjuerna framkom det att förskollärare F1 och F2 inte enbart använder sig av 
sina språkkompetenser vid arbetet med flerspråkigheten utan använder sig även av digitala 
läromedel och digitala verktyg som Penpal, QR-koder, Polyplutt och Youtube. 
 
I vår kvalitativa studie visar samtliga förskollärare på en positiv attityd gentemot barns alla 
språk i olika grader. Ett exempel på detta från den fristående förskolan kan vara att 
pedagogerna själva växlar mellan språken, det vill säga att pedagogerna korsspråkar, för att 
kunna erbjuda barn en djupare begreppsförståelse men även för att de ska förknippa vissa 
begrepp mellan modersmålet och svenskan. Forskning visar att pedagogerna inte bör ge vissa 
språk mer status än andra och att man bör arbeta inkluderande (Svensson, 2012). Detta ser 
vi på den fristående förskolan där pedagogerna lyfter barns alla språk för att synliggöra de 
språkliga olikheterna och pedagogerna visar även en positiv attityd gentemot de olika 
språken. Detta är viktigt för barns självkänsla, självbild och kulturella identitet. Ur ett 
socioemotionellt perspektiv är det genom självuppfattningen med andra ord ens sense of self, 
som barnen utvecklar en känsla av ett självt. Begreppet syftar till hur vi människor upplever 
oss själva i relation till andra (Hwang & Nilsson, 2011). På de kommunala förskolorna 
inkluderades barns alla språk i verksamheten genom att synliggöra den språkliga mångfalden 
i tamburen, under måltidssituationer, via digitala läromedel exempelvis Polyglutt och böcker 
på andra språk för hemlån.  
  
Det teoretiska begreppet translanguage, korsspråkande, är ett holistiskt perspektiv på språk 
och menar att flerspråkigheten bör ses som en norm och att korsspråkandet bör anses vara 
lämpligt och inte skall ses som något avvikande. Med detta synsätt får flerspråkiga barns 
kommunikation och flerspråkighet ta ett större utrymme i praktiken för att på så sätt gynna 
barns begreppsförståelse. Skiftandet mellan språken leder till en djupare begreppsförståelse 
och ger dessa barn ett större ordförråd i både modersmålet och i svenskan (Björk-Willén, 
2018). Ett exempel som gavs av förskollärare F2 var att barn inte enbart kunde identifiera 
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sitt egna språk utan även andras och benämna begrepp på olika språk, både det egna 
modersmålet och kamratens. Pedagogerna på den fristående förskolan växlar mellan sina 
språkkompetenser i samtal med barnen för att klargöra ett begrepp så att barnen kan associera 
begreppen med varandra på de olika språken. Förskollärare K2 gav ett exempel som visade 
på en medvetenhet kring arbetet med barns ordförråd. Hen berättar att viktiga begrepp i 
böcker lyfts under boksamtal och att de begreppen översätts med korrekt uttal på de olika 
språken som finns representerade i barngruppen. I artikeln ”Språk är nyckeln till 
skolframgång” diskuterar författaren Anna Kaya pedagogers arbete. Om pedagogerna inte 
arbetar aktivt med barns alla språk och stimulerar språkutvecklingen från en tidig ålder kan 
det ha en negativ påverkan på barns framtida skolgång (2013). Flerspråkiga barn i 
segregerade bostadsområden bör ha åldersadekvat ordförråd som liknar det enspråkiga barns 
ordförråd. Det är inte rimligt att dessa barn ska ha ett ordförråd på 2000 ord när de förväntas 
ha cirka 6000–8000 ord vid skolstart (Zafar, 2019). Samtliga förskolor arbetar olika när det 
kommer till utveckling av barns ordförråd. Förskollärarna från den fristående förskolan är 
medvetna om att det svenska språket berikas genom modersmålet. Därför har de ett medvetet 
språkutvecklande och inkluderande arbetssätt medan de kommunala förskolorna ser hinder 
i inkluderingen av modersmålet i deras språkutvecklande arbetssätt och håller sig främst till 
det svenska språket. Svenskan blir språknormen på de kommunala förskolorna medan 
flerspråkigheten blir normen på den fristående förskolan. 

9.2 Konklusion 

Vår kvalitativa studie syftade till att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkiga 
barns alla språk. Vi fann att pedagogerna på den fristående förskolan har ett medvetet och 
inkluderande arbetssätt och drar därmed slutsatsen att de använder sig av translanguaging 
som en strategi i praktiken. Detta innebär att de ser flerspråkigheten som en norm och att 
barns alla språk ses som en resurs i undervisningen. Vi såg även att pedagogerna aktivt 
använder sig av sina språkkompetenser, vilket ger en språkrik miljö i praktiken där barns 
alla språk välkomnas. Vi anser att detta har en positiv inverkan på barns identitet och 
självbild. Vi bedömer att förskollärarna K1 och K2 visar på ett medvetet språkutvecklande 
arbetssätt och delvis inkluderande arbetssätt då de enbart synliggör den språkliga 
mångfalden. Pedagogerna främjar inte barns alla språk eftersom de inte inkluderar 
modersmålet i undervisningen vilket leder till att svenska blir normspråket i verksamheten. 
Med andra ord använder inte de kommunala förskolorna sig av translanguaging som strategi. 
Vi anser att förskolorna bör komma ifrån tanken att barns användande av alla sina språk är 
ett hinder för den svenska språkutvecklingen men även implementering av svenskan som 
språknorm i praktiken. Forskning visar att flerspråkighet som norm är betydelsefullt för 
flerspråkiga barns språkutveckling då det är genom modersmålet som det svenska språket 
berikas. Detta innebär att barns alla språk kompletterar varandra och att lärandet sker utan 
att utesluta något av språken (Kultti, 2014).  
  
I studien har vi funnit att pedagogerna använder sig av sina språkkompetenser och digitala 
verktyg som ett komplement till undervisningen i olika grader. Vi anser att det inte finns 
några ursäkter till att inte arbeta med flerspråkigheten. Vi menar att translanguaging är en 
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utmärk strategi i praktiken eftersom det ger de flerspråkiga barnen en möjlighet att utveckla 
alla sina språk. I studien fann vi att pedagogerna från den fristående förskolan använde sig 
av digitala verktyg och digitala läromedel men samverkade även med hemmet när de stötte 
på olika språkhinder. Andra metoder pedagogerna använde sig av för att utveckla 
flerspråkiga barns alla språk är högläsning, boksamtal samt det medvetna utformandet av 
lärmiljön. Användandet av denna strategi och dessa metoder är något vi anser att alla 
pedagoger bör ta till sig för att ge alla barn en djupare begreppsförståelse, ett ökat ordförråd 
och på så sätt en likvärdig förskola. 
  
Vi anser att vår studie kan bidra till en ökad förståelse av translanguagings positiva inverkan 
på flerspråkiga barns alla språk däremot skulle vi vilja se mer forskning i detta område. Den 
forskning som vi har funnit om translanguaging är mestadels kopplat till skolans värld och 
vi tycker att denna strategi är lika användbar i förskolan. Vi har besökt tre förskolor i olika 
kommuner varav en av de arbetade med translanguaging som strategi. Det skulle vara 
intressant att se om förskollärare arbetar med translanguaging i olika socioekonomiska 
utsatta områden och vilka metoder förskollärarna använder sig av i arbetet med flerspråkiga 
barns alla språk.   
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11. Bilagor 

11.1 Mail till förskolan 

Hej!  
Vi heter Fatima Adan och Tatiana Hernandez Castro och studerar förnärvarande till 
förskollärare vid Uppsala universitet, där vi läser vår sista termin. Vi håller just nu på att 
skriva vårt examensarbete om flerspråkiga barn, där syftet är att undersöka hur förskollärare 
arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.  
 
Undersökningen kommer att äga rum på två olika förskolor, där vi intervjuar en förskollärare 
från både den yngre- och den äldre barnavdelningen samt undersöka hur lärmiljöerna ser ut.  
 
Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att ljudinspelas samtidigt som 
skriftliga anteckningar förs.  Det är frivilligt att delta i denna studie och ni kan när som helst 
avbryta er  
medverkan. Intervjuerna kommer att vara helt anonyma, då namn på förskola, kommun och  
respondent inte kommer att nämnas i studien. Respondenterna kommer under 
intervjutillfället få en  
samtyckesblankett att skriva under.  
 
Om ni är intresserade av att delta i vår studie, hör då av er till oss med förslag på datum 
senast den  
1 november 2019. 
 
Har ni frågor så kan ni kontakta oss: 
Namn:  
Tatiana Hernandez Castro & Fatima Adan 
 
 
Handledare för examensarbete: 
Namn: Farzaneh Moinian 
 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar 
Tatiana Hernandez Castro & Fatima Adan  
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11.2 Samtyckesblankett 

 
 
Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudien om  
flerspråkighet i förskolan.  Jag har informerats om studiens syfte, om hur  
informationen samlas in, bearbetas och handskas. Jag har även informerats om  
att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min  
medverkan i studien utan att ange orsak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

  

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 

Förskolläraren Student & Intervjuaren 
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11.3 Observationsschema 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor  Finns i hög 
grad 

Finns till 
viss del 

Finns inte 
alls 

Kommentarer 

Språknorm, vilket 
språk dominerar 

    

Vilka språk hörs 
 

    

Hur många språk 
representeras i 
förskolemiljön 
 

    

Bildstöd 
 

    

Teckenstöd 
 

    

Läshörna, 
läsvänlig miljö 
 

    

Böcker på olika 
språk 
 

    

Information till 
föräldrar, på vilka 
språk?  
 

    

Litteracitet (skrift 
på svenska samt 
olika språk) 
 

    

Digitala verktyg, 
används de för att 
främja 
språkutvecklingen.  
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11.4 Intervjuguide 

1. Berätta kort om dig själv.  
2. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  
3. Hur många förskollärare finns det på denna avdelning samt på hela förskolan?  
4. Vilka språkkompetenser har du? Ge exempel.  
5. Använder du dina språkkompetenser i ditt arbete?  
• Ja? På vilket sätt och i vilka situationer? Ge exempel. 
• Nej? Varför inte?  

 
6. Vad tycker du om den nya läroplanen och hur har det påverkat din roll som 

förskollärare? Ge exempel. 
7. Hur ser du på ditt uppdrag gällande språkutvecklingen i både svenska och 

modersmålet? Ge exempel.  
8. Vilket stöd och kunskap får du av rektorn i ditt arbete med flerspråkiga barn och 

deras modersmål? Ge exempel.  
 

9. Hur många är ni i arbetslaget och hur stor är er barngruppen? 
10. Vilka språkkompetenser finns i arbetslaget? Ge exempel.  
11. Hur arbetar ni i arbetslaget med barns alla språk? Ge exempel. 
12. Använder ni er av digitala läromedel för att främja flerspråkigheten?  
• Ja? - Varför? Ge exempel. 
• Nej? - Varför inte? 
13. Hur arbetar ni i arbetslaget för att utveckla flerspråkiga barns ordförråd? Ge 

exempel.  
14. Hur samverkar ni med hemmet gällande modersmål? Ge exempel.  
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11.5 Bilder  

Styrdokument på olika språk 
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Digitala läromedel  

Penpal och QR-koder är några av de läromedel som förskolan använder sig utav i arbetet med 
flerspråkiga barns språkutveckling 
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Högläsning på svenska  

Pedagogernas medvetenhet om högläsningens betydelse visar sig tydligt i lärmiljön. 
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Högläsning på andra språk 
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Litteracitet på andra språk 
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Litteracitet på svenska 
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Arbetssätt 
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