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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar språkutvecklande i 

samlingen med flerspråkiga barn i förskolan. En kvalitativ studie där empirin inhämtades 

genom semistrukturerade intervjuer samt observationer. Studien omfattar två delstudier där 

delstudie ett består av intervjuer av tre förskollärare och två barnskötare och delstudie två 

består av observationer av samlingen. Studien genomfördes på en mångkulturell förskola i 

en förort i ett storstadsområde. Båda delstudierna utgick från en tematisk analys för att sedan 

sammanställa under resultat och analys. Studien har ett sociokulturellt perspektiv som grund 

och för att analysera empirin används begreppen scaffolding, mediering, proximala 

utvecklingszon och appropiering. För att få en djupare förståelse för hur pedagogerna arbetar 

användes även begreppen interkulturellt förhållningssätt och translanguaging 

(transspråkande på svenska). 

Det huvudsakliga resultatet var att pedagogerna i studien har ett medvetet arbetssätt i 

samlingen för språkutvecklingen med flerspråkiga barn. Samlingen är en rutinbunden 

konstellation där det huvudsakliga syftet ligger i att skapa en atmosfär där barnen får 

möjlighet till att ta sig an språket med olika materiella ting. Pedagogerna använde olika 

språkmaterial för att förstärka och lustfyllt skapa lärande hos barnen. Pedagogernas långa 

erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn har lett till att språk genomsyrar hela 

samlingen. Vidare visade resultatet att pedagogerna ser varandra och barnen som en resurs 

för flerspråkighet, där de tar hjälp av varandra för att få en bredare förståelse samt att 

flerspråkighet på denna förskola ses som en norm. Resultatet visade även att det är av vikt 

att ha ett interkulturellt förhållningssätt för att bidra till en ökad samhörighet i gruppen för 

att detta ska bidra till en trygghet och gemenskap i verksamheten.   
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Inledning 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur pedagogerna arbetar språkutvecklande 

i samlingen med flerspråkiga barn i förskolan. Vi som skriver denna studie heter Emma 

Anjou och Belgin Yildirim och vi studerar till förskollärare på Uppsala universitet och detta 

är vårt examensarbete. Intresset för flerspråkighet i förskolan har växt fram under 

utbildningens gång och framför allt efter att vi har sett med egna ögon vilken bristande 

kunskap det finns kring ämnet. Utifrån våra egna erfarenheter och tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det finns en viss osäkerhet kring 

språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn. Därför har vi valt att genom intervjuer 

och observationer försöka få fatt i hur pedagoger arbetar språkutvecklande i samlingen med 

flerspråkiga barn. Förskolan är ofta den institution där nyanlända och flerspråkiga barn för 

första gången möter det svenska språket, kanske är det till och med det enda stället där barnet 

möter det svenska språket.  

Förskolan blir vardag för de barn som vistas där och med vardag kommer rutiner, rutiner 

såsom utevistelse, måltider, vila och framför allt samling.  Samlingen har en stor plats i 

vardagen på förskolan vilket är något många vet om. Därför har vi valt att lägga fokus på 

samlingen då den har en betydande roll för många barns vardag på förskolan. Studien riktar 

sig till verksamma inom förskolan och vi vill med denna studie kunna bidra med ökad 

kunskap kring språkutvecklande arbetssätt i samlingen. För att kunna hjälpa andra att hitta 

arbetssätt som bidrar till att alla barn får rätt till språkutveckling i förskolan. Studien är 

uppdelad i två delstudier där ena delstudien består av intervjuer och har genomförts av Emma 

Anjou. Den andra delstudien består av observationer och har genomförts av Belgin Yildirim. 

Vi valde att intervjua och observera både förskollärare och barnskötare då detta speglar 

förskolans verklighet, därför har vi valt att benämna alla deltagare i studien för pedagoger.  
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Bakgrund 

Mot bakgrund till den mångfald som idag finns i Sverige är det av stor vikt att kontinuerligt 

ha ett främjade arbetssätt kring detta. Förskolans läroplan skriver att ”Förskolan är en social 

och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald” (Lpfö, 

2018, s. 5–6). I och med den mångfald som finns idag så behöver vi hitta arbetssätt som kan 

inkludera alla barn för att få en likvärdig utbildning. Förskolans läroplan beskriver en 

likvärdig utbildning på följande sätt ”Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig 

oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov 

och anpassas till alla barn i förskolan” (Lpfö, 2018, s. 6).   

I Sverige består samhället av människor från världens olika delar och varje dag möter 

förskolan barn med olika språkliga bakgrunder. Skaremyr (2014) redogör för att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilka omständigheter barnen flytt från eller vilken 

plats de kommer ifrån. Skaremyr (2014) menar även att språket har en betydelse då 

människor verkar och kommunicerar för att skapa uppfattning om den enskilde och andra 

individer.  I tidigare forskning framhäver Skaremyr (2014) vikten av nyanlända barns 

deltagande i svensk förskola och hur de tar sig an kulturen och rutinerna för att bli en del av 

gemenskapen i förskolans värld.  

Denna studie har genomförts i en mångkulturell förskola i ett segregerat område i en 

förort i en storstad. Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från det sociokulturella 

perspektivet som ligger i linje med Lev Vygotskijs centrala begrepp. Sociokulturella 

perspektivet synliggör hur kunskap skapas mellan barn och vuxna vilket har betydelse då 

mångfalden ökar i Sverige och antalet flerspråkiga barn och nyanlända barn blir allt fler. Av 

den ökning som sker är det av betydelse att pedagoger ger alla barn förutsättningar till att 

integreras i förskolans miljö. Förskolans läroplan (Lpfö18, s. 8) klargör att förskolan ska 

erbjuda barn en stimulerande miljö som ger förutsättningar för att kommunicera genom 

interaktion med andra. 

Pedagogens roll och förhållningssätt är av betydelse för att barnen ska lära sig det svenska 

språket. Enligt Skans (2011) är det av vikt hur pedagoger väljer sina didaktiska val för att 

påverka barnens språkliga utveckling. Vidare beskriver Skans (2011) att samlingen på 

förskolan är en viktig plats för kommunikationen mellan barn och barn till vuxna. Om 

barngruppen delas in i tvärgrupper ger detta pedagogen mer möjlighet att möta det enskilda 

barnets språkkompetens och mindre grupper främjar barnens språkliga utveckling (Skans, 

2011). Pedagogerna bör ha ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med barn och dess 

familjer och fokus ska vara på där familjen befinner sig. Det som är av betydelse är att den 

enskilde pedagogen besitter en medvetenhet och att denne inte har några förutfattade 

meningar (Lunneblad, 2018). Det kan framgå att vissa barn har flytt krigsdrabbade länder 

eller levt i fattigdom under en längre tid, därav är det av betydelse att det finns en 

förförståelse och ett omsorgsfullt bemötande av den mottagande förskolans personal. Enligt 

Kultti (2012) är pedagogens närvaro, stöttning och trygghet av vikt och detta skapar 

förutsättningar till att barnen utvecklar språkkunskaper i den trygga miljön. Skolverket 

(2021) klargör att flerspråkighet är en kompetens, för att utveckla denna kompetens behöver 

förskolan och vårdnadshavarna stötta barnen i den språkliga utvecklingen. För att 

pedagogerna ska kunna ge förutsättningar behöver de goda kunskaper i flerspråkighet för att 
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erbjuda barnen stimulerande miljöer. Vidare behöver pedagogerna samtala och betona 

begreppen för att språket ska kunna hållas levande för de flerspråkiga barnen. Barn utvecklar 

det svenska språket i olika takt och behöver rätt stöd för att detta ska bli möjligt. Kullti (2014) 

beskriver att återkommande rutiner på förskolan skapar sammanhang för barnens språkliga 

kommunikation och delaktighet. Därav har vi valt att undersöka vilka arbetssätt och 

strategier pedagogerna uppfattar som främjande för språkutveckling med flerspråkiga barn, 

samt att studera pedagogens roll i samlingen.  

I artikeln Modersmål är ett måste varje dag framgår det att det finns misstolkningar av 

förskolans styrdokument och därför får inte alla barn tillgång till den 

modersmålsundervisning de har rätt till enligt skollagen (Orre, 2014). Skollagen klargör att 

”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (SFS, 2010:800, kap 8, 10 §). Därav 

kan vi utläsa svårigheter som idag finns inom förskolan och i arbetet med flerspråkiga barn, 

genom att det finns bristande kunskap kan förskolans styrdokument misstolkas. På så sätt 

blir inte förskolan likvärdig och alla barn får olika mycket undervisning beroende på vilken 

förskola de går i. Utifrån förskolans styrdokument kan vi utläsa att undervisning av barnens 

modersmål ska ske, oberoende av vem som arbetar inom verksamheten även om 

pedagogerna enbart är svensktalande. Även om pedagogerna enbart har annat modersmål än 

det svenska språket. I Sverige förekommer det idag många segregerade och utsatta områden 

med en enorm mångfald. Utifrån detta menar Persson (2014) att förskolan ska verka för 

jämlikhet där alla barn har rätt till lärande och utveckling. För att förstå förskolans möjlighet 

för jämlikhet måste vi se det utifrån en samhällelig kontext, där förskolan verkar i 

närsamhället vilket innebär att förskolan speglar omgivningens ekonomiska och sociala 

struktur (Persson, 2014). Därav blir detta ett intressant ämne att undersöka då det tydligt 

framgår i skollagen att barnen ska ges möjlighet till att utveckla både sitt modersmål och det 

svenska språket. Frågan är hur det går till i en mångkulturell förskola i ett segregerat område 

där inget barn har svenska som modersmål? 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar språkutvecklande med 

flerspråkiga barn i förskolan. Utifrån detta formulerades två forskningsfrågor. 
 

• Vilka arbetssätt och strategier uppfattar pedagoger som främjande för att ge 

flerspråkiga barn utrymme för språkutveckling i samlingen? 

 

• Hur arbetar pedagoger språkutvecklande i samlingen med flerspråkiga barn?  
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Forskningsläge  

I detta avsnitt presenteras forskning som är relevant i relation till vår studie. Forskningen 

presenteras genom underrubrikerna att vara flerspråkig, samling som rutin och pedagogens 

roll samt en sammanfattande del om forskningen. För att finna relevant forskning har vi 

använt oss av Uppsala universitetsbibliotekets söktjänst samt att vi sökt på Google Scholar. 

Vi har även sökt oss vidare med hjälp av att titta på referenser i olika relevanta 

forskningsartiklar och LIC-uppsatser. Begrepp som använts i olika kombinationer i sökandet 

är flerspråkighet i förskolan, multilingual, språkutveckling, flerspråkighet, samling och 

modersmål.     

Att vara flerspråkig 

Hur individer blir flerspråkiga och hur de lär sig använda flera språk kan förklaras på olika 

sätt. Forskning visar att tillägna sig ett språk kan ske på olika sätt och beskrivas utifrån 

följande begrepp: modersmål, andraspråk, simultan tvåspråkighet, successiv tvåspråkighet, 

additiv tvåspråkighet (Kultti, 2012). Kultti (2012) redogör för dessa termer på följande sätt. 

Modersmål är det barnen lär sig först och är det språk som talas hemma och det kan även 

benämnas som ett förstaspråk. Andraspråk menas med det språk individer lär sig och 

använder utanför hemmet. Simultan tvåspråkighet innebär att individer utvecklar två språk 

samtidigt redan från födseln, vilket innebär att en person kan ha två olika modersmål. Att 

vara successiv tvåspråkig innebär att tillägna sig ett nytt språk efter tre års ålder, det vill säga 

att de redan har utvecklat ett talspråk (Kultti, 2012). Forskningen visar dock att många barn 

kommer i kontakt med andraspråket redan innan de utvecklat ett talspråk, att de till exempel 

kan möta språket på förskolan innan de har hunnit utveckla talspråket i sitt modersmål 

(Kultti, 2012). Vidare redogör Kultti (2012) för termen additiv tvåspråkighet, vilket innebär 

att det läggs till ett språk, det vill säga att språken kompletterar varandra. Det ena språkets 

utveckling sker inte på bekostnad av det andra språket.  

Vidare redogör Kultti (2012) för att två-språkighet är den term som oftast används inom 

forskning men att detta kan ses som begränsande. Kultti (2012) använder därför i sin studie 

termen flerspråkighet som också kommer att användas som term i denna studie. Kultti (2012) 

redogör även för att förskolan ska ge barnen förutsättningar till att använda och utveckla sitt 

modersmål och det svenska språket samt att båda språken ska hållas vid liv utan att något av 

språken på något sätt försummas (Kultti, 2012). Alla barn har enligt skollagen (SFS, 

2010:800, kap 8, 10 §) rätt till modersmålsstöd. I relation till detta framhäver Skans att 

användandet av modersmålet i förskolan inte bara bidrar till en mångsidig språkutveckling. 

Det bidrar även till att acceptera allas språkliga och kulturella bakgrund, att erkännandet av 

modersmålet bidrar till ett interkulturellt lärande (Skans, 2011). I Skans studie framkommer 

det att pedagoger upplever modersmålsanvändandet som positivt vilket innebär att det blir 

en minskad hierarki när det kommer till språkkunskaper. Pedagogerna i Skans studie har en 

inkluderande syn på språk och kommunikation genom att tala sitt eget modersmål samt att 

de vill lära sig nya ord på andra språk (Skans, 2011). Detta bidrar till att det ses som 

accepterat i gruppen att tala olika språk. Genom att erkänna barnens modersmål och 

kulturella bakgrund skapas sammanhang och tillhörighet i gruppen som i sin tur ökar 
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motivationen att vara flerspråkig (Skans, 2011). Resultatet i Skans (2011) licentiatuppsats 

visar att pedagogernas språkliga kompetens är av betydelse för att kunna använda 

modersmålet på ett funktionellt och systematiskt sätt för att på så vis bidra till bredare 

förståelse till svenskan i den dagliga verksamheten på förskolan. 

En stor fråga inom forskningsområdet är effekten av tidig exponering för ett andraspråk 

(Walk; Matsuo & Giovanoni, 2015). Forskning visar att det på senare tid har skett en stor 

förändring i synen på flerspråkighet och språkinlärning. Historiskt sett har tidigare forskning 

antagit att tidig exponering för flera språk hindrar utvecklingen samt att det kan skapa en 

förvirring och att språken kan konkurrera med varandra. Dock visar senare forskning att 

flerspråkiga barn visar på högre prestationsnivåer och det som avgör detta är dock att det 

krävs en viss språklig nivå inom båda språken för att flerspråkighet ska anses som en fördel 

(Walk mfl. 2015). 

Skans (2011) har studerat förskolan utifrån ett perspektiv på samhällets förändringar, så 

som att den mångkulturella förskolan idag är ett faktum. Likt som Kultti (2012) redogör 

Skans (2011) för att förskolan är den plats där många barn för första gången möter det 

svenska språket. Skans (2011) redogör för att barnets modersmål är av betydelse och att det 

är av vikt att barnen på något sätt får tillgång till sitt modersmål för att förskolan inte ska 

vara allt för svårbegriplig. Vidare redogör Skans (2011) för att det tar cirka 1–2 år att tillägna 

sig ett språk att kommunicera med och att det tar det cirka 2–8 år att tillägna sig ett 

kunskapsbaserat språk, det vill säga ett språk som används för att kunna ta till sig kunskap 

(Skans, 2011). Tillägna sig ett språk och att kunna använda det för att tillägna sig kunskap 

är en komplicerad process samt att ålder har stor betydelse för behärskning av ett nytt språk 

(Cummins, 2017; Abrahamsson & Hyltenstam, 2004). Cummins (2017) likt Skans (2011) 

redogör för att det finns olika typ av språkanvändning när det kommer till andraspråk. 

Cummins (2017) redogör för BICS (basic interpersonal communicative skills) på svenska 

benämns det som grundläggande mellanmänskliga kommunikativa färdigheter och CALP 

(cognitive academic language proficiency) som på svenska benämns kognitiv 

kunskapsrelaterad språkkompetens. Vilket kan benämnas som vardagsspråk och 

kunskapsspråk alternativt skolspråk och kan beskrivas på så sätt att det går relativt fort att 

tillägna sig ett vardagsspråk (BICS). Det behövs inte mer än cirka 2000 ord för att kunna 

kommunicera språkligt, då även gester, kroppsspråk och tonfall gör det lättare att göra sig 

förstådd. Inhämta kunskap och att genomföra mer kognitivt utmanade uppgifter är däremot 

svårare och tar flera år att lära sig. Tillägna sig kunskapsrelaterad språkkompetens (CALP) 

ställer mycket högre krav på kognition och det krävs en mer utvecklad grammatisk förståelse 

(Cummins, 2017).  Cummins (2017) redogör för att det med rätt förutsättningar tar cirka 1–

2 år för en nyanländ att komma i kapp i vardagsspråket, alltså att kunna göra sig förstådd 

språkligt. Däremot menar Cummins att det tar cirka 5 år och uppåt för en nyanländ att 

komma i kapp och utveckla kunskapsrelaterad språkkompetens (2017).  

Cummins (2017) framhäver att det finns ett positivt samband mellan utvecklingen av 

kunskapsmässiga färdigheter på personens förstaspråk och utvecklingen på andraspråket. 

Cummins (2017) redogör för att alla språk bygger på en gemensam kunskapsbas där språken 

kan kombineras och gör att det bland annat går att föra över begrepp och inlärningsstrategier 

från ett språk till ett annat. Cummins redogör för att denna typ av kombination av språken 

kan benämnas som tvärspråklig transfer (2017). Cummins (2017) illustrerar denna hypotes 
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med hjälp av det klassiska isberget, där topparna av isberget står för språkens olika ytliga 

särdrag där uttal och flyt skiljer språken sinsemellan men att de har en gemensam 

underliggande förmåga (common underlying proficiency, CUP). Se bild nedan.  

 

I nära relation till denna hypotes om att språken har en gemensam grund finner vi begreppet 

transspråkande (translanguing på engelska). Transspråkande är ett begrepp som myntades 

av forskaren Williams, 1996, transspråkande innebär att vi använder oss av hela vår språkliga 

repertoar i vår kommunikation och i tänkandet. Williams forskning visade resultat på att 

använda och pendla mellan sina språk och genom översättningar mellan språken så utvecklas 

både språk och ämneskunskap (Williams, 1996). Garcia och Wei (2018) redogör för att 

transspråkande innebär att vi ser flerspråkighet som en norm och att vi kan använda hela vår 

språkliga repertoar för att kommunicera.  Kodväxling är när man till exempel kan byta språk 

mitt i en mening för att man tycker att det passar bättre in. All kodväxling är transspråkande 

men all transspråkande är inte kodväxling (Garcia & Wei, 2018). Garcia och Wei (2018) 

menar att språkande är en dynamisk process som bygger på ett enda språkligt system det vill 

säga att vi kan använda hela vår språkliga repertoar för att kommunicera. 

Samling som rutin 

Samlingen är en gemensam stund på förskolan där barn möter olika människor de interagerar 

med och är en rutinbunden aktivitet som planeras och genomförs av pedagoger. Den bör ha 

ett syfte och mål men även ha ett berikande innehåll som barnen kan ta del av. Rubinstein 

Reich (1996) beskriver att samlingen är en viktig stund för samtal och kommunikation. 

Vidare beskriver författaren att samlingen är en plats där reflektioner och diskussioner 

framhävs och främjar barnens språkliga utveckling. Även andra kunskapsområden anammar 

barnen i samlingen, exempelvis koncentration och turtagning (Rubinstein Reich 1996).  

En del av resultatet i Ellinor Skaremyrs licentiatuppsats ”Nyanlända barns deltagande i 

språkliga händelser i förskolan” (2014) visar att förskolans rutiner och struktur har stor 

betydelse för nyanlända barns delaktighet och utveckling. Vilket innebär att samlingen som 

rutin har en betydande roll för att en utveckling ska ske och alla barn får möjlighet att bli 

delaktiga. I linje med detta framkommer det även i Kulttis avhandling ”Flerspråkiga barn i 

förskolan: Villkor för deltagande och lärande” (2012) att återkommande rutiner är en del av 

Figur 1. Bild av tvåspråkig förmåga som ett dubbelt 

isberg (Cummins, 2017, s. 140) 
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förskolans pedagogiska tradition, där till exempel samlingen och måltiden skapar 

sammanhang för barnens delaktighet och språkliga kommunikation. Beroende på hur dessa 

aktiviteter är organiserade och strukturerade visar det sig att barn blir erbjudna olika 

möjligheter för utveckling och deltagande (Kultti, 2012). Resultatet av Kulttis avhandling 

visar att lärarledda aktiviteter skapar förutsättningar för att alla barn får möjlighet att delta 

på sina egna premisser där exempelvis sångsamling är en aktivitet där alla bara har relativt 

lika villkor för deltagande (Kultti, 2012).  

Resultatet av Skans (2011) licentiatuppsats visar på att pedagogerna väljer att använda en 

mängd olika språkstöd och att de framför allt används i samlingen. Språkstöd i form av bilder 

och föremål för att ge barnen en bredare förståelse. Resultatet visar även på att samlingen är 

den aktivitet som mest användas för att ha planerade språkstödjande aktiviteter. Pedagogerna 

i studien har valt att ha dessa språkstödjande aktiviteter i storgrupp, vilket minskar 

möjligheterna för att varje barn ska få möjlighet till delaktighet och utveckling. Därav har 

gruppens storlek betydelse för att alla barn ska få möjlighet till kommunikation (Skans, 

2011).  

Pedagogens roll 

Som tidigare nämnts är förskolan en viktig plats där många barn möter det svenska språket 

för första gången (Kultti, 2012). Därav är det av vikt att ha stimulerande miljö och att ha ett 

interkulturellt förhållningssätt i arbetet med språkutveckling för flerspråkiga barn. I Anne 

Kultti (2012) framgår det att pedagogernas kompetens är av betydande roll för att en 

utveckling ska ske, att barn lär i samspel med andra. Walk mfl. (2015) redogör i artikeln 

”Preschool Predictors of Kindergarten Language Outcomes” att barn lär i samspel och att 

den sociala interaktionen har en betydande roll för språkutveckling, både hos flerspråkiga 

och enspråkiga barn (Walk mfl. 2015). Kulttis avhandling (2012) visar även på att lärarnas 

utbildning är viktigt i relation till förskolas kvalitet. Svensson (2012) betonar också vikten 

av pedagogens ansvar att ge barnen tillgång till en språkutvecklande lärandemiljö. I 

Skaremyr (2014) visar resultatet att barn lär sig av barn och genom varandra och att barn 

med mer erfarenhet från förskolans miljö visar hur man leker, samspelar och interagerar. 

Resultatet av Skaremyrs (2014) studie visar att pedagogens roll är oerhört viktig genom att 

tillskriva erfarna barn meningsfulla och ansvarstagande roller som bidrar till en mer jämlik 

förskola (Skaremyr, 2014). Därav är pedagogens roll viktig i arbetet med nyanlända barn för 

de ska känna sig inkluderade i förskolans miljö. 

I Fredriksson och Lindgren Eneflos studie ”«Man blir lite osäker på om man gör rätt» –

En studie om pedagogers arbete med flerspråkighet i förskolan” (2019) visar resultatet på 

att pedagogens roll är av stor betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. I studien 

framkommer fyra olika strategier som användes av pedagogerna i deras studie i arbetet med 

flerspråkiga barn. Dessa strategier är att de synliggör de olika språken genom att till exempel 

lära sig olika ord på barnens förstaspråk. Ta tillvara, synliggöra och bekräfta barnens 

kulturella identiteter.  Använda sig av material på ett medvetet sätt och att se materialet som 

en resurs i språkutvecklingen, använda sig av till exempel digitala verktyg, böcker och 

musik. Den fjärde strategin handlar om att ta hjälp av andra och beskrivs som att barn kan 

hjälpa varandra, vilket dock visade sig kan vara svårt samt att ta hjälp av flerspråkig personal, 
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vilket beskrivs som en mindre problematisk strategi att använda sig av (Fredriksson & 

Lindgren Eneflo, 2019). Resultatet av studien visar dock att det finns en viss osäkerhet kring 

arbetet med detta och att yrkesrollen behöver stärkas.  Det finns en osäkerhet kring hur 

läroplansmålen ska tolkas och hur arbetet ska bedrivas i enlighet med detta (Fredriksson & 

Lindgren Eneflo, 2019). En pedagog i studien uttrycker sig på följande sätt:  

”Ingen vill säga till oss hur vi ska göra det men vi ska göra det”. 

Utifrån denna studie visar resultatet att det behövs mer kompetens för att kunna bedriva ett 

inkluderande arbetssätt med flerspråkiga barn på ett utvecklande sätt (Fredriksson & 

Lindgren Eneflo, 2019).  

Sammanfattning av forskning 

Utifrån redogörelsen av forskning om hur barn tillägnar sig ett nytt språk och blir flerspråkig 

får vi en förståelse för att alla barn har olika språkliga förutsättningar. Ett barn kan ha fått 

tillgång till ett andraspråk redan innan de utvecklat talspråket i sitt modersmål. Samtidigt 

kanske ett annat barn är äldre och nyligen börjat förskolan och redan har ett utvecklat 

modersmål men har inte fått tillgång till det svenska språket tidigare. Forskning visar även 

att desto tidigare barnen exponeras för flera språk så underlättar detta för att utveckla sitt 

andraspråk (Walk mfl. 2015). Personer som har uppnått en viss nivå i båda sina språk kan 

ha en betydande roll för att nå högre prestationer (Walk mfl. 2015). En person kan anse sig 

själv som utvecklad i sitt andraspråk men när det kommer till mer kognitivt svåra uppgifter 

så visar det sig vara betydligt svårare att uttrycka sig (Cummins, 2017). Forskning visar 

också att när individer använder hela sin språkliga grund bidrar det till en ökad 

kunskapsmässig utveckling (Cummins, 2017; Williams, 1996; Garcia & Wei, 2018). 

Utifrån tidigare forskning om pedagogens roll kan vi även se hur viktig den är i 

flerspråkiga barns språkutveckling. Pedagogens förhållningssätt, kompetens och förmåga att 

fånga upp barnen samt att ha planerade aktiviteter och rutiner har en betydande roll för att 

verksamheten ska fungera och för förskolans kvalitet. Tidigare forskning visar att samling 

och andra rutiner har en lång tradition i förskolans historia (Kultti, 2012). Resultatet av Skans 

(2011) studie visar även på att samlingen är den aktivitet som mest användas för att ha 

planerade språkstödjande aktiviteter. Resultatet av Fredriksson och Lindgren Eneflos (2019) 

studie visar på att det finns fyra olika strategier som framträder i studien och som 

pedagogerna använder sig av. Däremot visar resultatet av Fredriksson och Lindgren Eneflos 

(2019) studie att det finns en viss osäkerhet i arbetet med flerspråkighet och hur förskolans 

styrdokument ska tolkas.  
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Teori och begrepp 

Studien utgår ifrån det sociokulturella perspektivet och grundar sig i Lev Vygotskijs teori 

(1978). Utifrån våra forskningsfrågor ansåg vi att det sociokulturella perspektivet kunde 

sammankopplas med begreppen translanguaging (transspråkande på svenska) och 

interkulturellt lärande. Säljö (2020) beskriver i enlighet med Vygotskij att språk är något vi 

alltid har med oss. För att detta ska uttryckas och utvecklas behöver människor socialisera 

sig med andra individer genom samspel och kommunikation. Säljö (2020) beskriver vidare 

om Vygotskijs teori och redogör att människor lär av varandra och att språket är ett 

betydelsefullt redskap där vi skapar uppfattning om världen. Vygotskij menar att människan 

är ständigt i en utvecklingsprocess och behöver samverka med andra för att utvecklas. Det 

sociokulturella perspektivet beskriver barnets utveckling utifrån kulturella och sociala 

sammanhang och för att förstå hur ett lärande går till är språkanvändning och 

kommunikation av betydelse och bildar en central plats (Säljö, 2020). Vidare beskriver Säljö 

att barn formas redan från födseln och lär sig att interagera med andra för att bli en del av 

sin omvärld (2020). För att få en djupare förståelse i analysen av resultatet kommer även 

begreppen translanguaging (transspråkande på svenska) och interkulturellt förhållningssätt 

att användas i analysen.  

Translanguaging/Transspråkande 

Transspråkande är ett begrepp som myntades av forskaren Williams år 1996, transspråkande 

innebär att vi använder oss av hela vår språkliga repertoar i vår kommunikation och i 

tänkandet. Williams forskning visade resultat på att använda och pendla mellan sina språk 

och genom översättningar mellan språken så utvecklas både språk och ämneskunskap 

(Williams, 1996). Garcia och Wei (2018) redogör för att transspråkande innebär att vi ser 

flerspråkighet som en norm och att vi kan använda hela vår språkliga repertoar för att 

kommunicera. Kodväxling är när man till exempel byter ut ett ord i en mening till ett annat 

språk för att man tycker att det passar bättre in. All kodväxling är transspråkande men all 

transspråkande är inte kodväxling (Garcia & Wei, 2018). Garcia och Wei (2018) menar att 

språkande är en dynamisk process som bygger på ett enda språkligt system det vill säga att 

vi kan använda hela vår språkliga repertoar för att kommunicera. 

Interkulturellt förhållningssätt 

För att interkulturellt lärande ska ske behöver pedagogerna använda sig av ett interkulturellt 

förhållningssätt. Ett interkulturellt förhållningssätt ligger nära det mångkulturella och kan 

förklaras att genom att ett lärande sker genom social interaktion mellan individer med olika 

kulturella och etniska bakgrunder (Lunneblad, 2018). Vidare menar Lunneblad (2018) att 

interkulturellt lärande bygger på en ömsesidig respekt och en social rättvisa. Benckert (2000) 

beskriver att inta ett interkulturellt förhållningsätt möjliggör och skapar inbjudande miljöer 

där olikheter och likheter möts och interageras i en tillåtande omgivning vilket resulterar i 

alla kulturer och språk kompletteras och skapar en enighet (Benckert, 2000).   
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Centrala begrepp inom sociokulturella teorin 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det olika centrala begrepp som definierar det 

teoretiska perspektivet. Begreppen som kommer att redogöras för är mediering, proximala 

utvecklingzon, appropriering och scaffolding. Vidare används begreppen för att få en 

djupare förståelse i analysen av det empiriska materialet. 

Mediering  

Säljö (2020) nämner att mediering är ett begrepp som handlar om samspelet mellan individer 

och hur kulturella artefakter användas för att agera i världen. Medierande redskap i form av 

bilder eller språket som redskap bidrar till en ökad förståelse för omvärlden. Dessa redskap 

kan vara det verbala språket som människor använder för att kommunicera med men även 

för att skapa uppfattningar om samhället den verkar och lever i. De språkliga redskapen som 

människan kan använda är olika symboler för att samverka med varandra (Säljö, 2020). 

Appropriering 

Appropriering är ett begrepp som främst handlar om lärande och innebär att människor med 

tiden genom de kulturella redskapen börjar uppfatta och förstå sin omvärld genom att göra 

den till sina egna uppfattningar. Appropiering är betydelsefull för barnets utveckling och 

lärande, genom att tillägna sig andra individers kunskap och göra om den till sin egen, blir 

det betydelsefullt och förståeligt för individen. Den approprieringen som tillämpas i barnets 

tidiga ålder, som också kallas för den primära socialisationen, innebär att språket börjar 

utveckla sig och ord och begrepp exempelvis via kommunikation och lek (Säljö, 2020). 

Scaffolding  

Begreppet innefattar att den vuxna stöttar och vägleder barnet till kunskap som barnet själv 

inte kan och klarar av. Det kan handla om olika kunskapsämnen och med rätt stöd kan barnet 

anamma kunskapen från pedagogen (Säljö, 2020). Vidare beskriver författaren (2020) att 

scaffolding enligt Vygotskij är att barnet besitter olika inlärningsförmågor och med rätt stöd 

från sin omvärld kan barnet tillämpa ny kunskap (Säljö, 2020). Detta kan göras via aktiviteter 

som exempelvis olika lekar i olika sammanhang på förskolan med stöd av en närvarande 

pedagog. Det är av betydelse att pedagogen som är den kunnige, tillåter barnet som är den 

lärande att få utmanas samt förstå utmaningen för att i sin tur förstå och ta an sig kunskapen. 
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Proximala utvecklingszonen  

Säljö (2020) beskriver den proximala utvecklingszonen Zone of Proximal Development 

(ZPD) som grundar sig i Vygotskijs teori och som ett sätt att se på utveckling och lärande 

som en ständig process. När människor har en färdighet eller ett ord som de behärskar, är 

människan väldigt nära att bemästra en ny färdighet och detta kan resultera i nya färdigheter. 

Utvecklingszonen är en känslig situation för människor och svårigheten ligger i att ta in 

instruktioner och även förklaringar. I denna stund är pedagogen den kompetenta 

stödpersonen och behöver vägleda barnet in i lärandet och dessutom visa hur barnet kan 

använda kulturella redskap för att bemästra ny kunskap.  

Figur 2. Vygotskijs cirkel som illustrerar den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2022, s. 105). 

Sammanfattning av teori och begrepp  

I detta avsnitt framgår det teoretiska perspektiv samt de begrepp som användas i analysen. 

Det är av betydelse att använda sig av teori och begrepp för att framhäva en förståelse av 

empirin i studien. Genom det valda teoretiska perspektivet och urvalet av begrepp blir det 

möjligt för oss att besvara det som studien syftar till och dess frågeställningar. Det är av vikt 

att även lyfta fram pedagogernas arbetssätt inom samlingen och vilka metoder de använder 

för att språkutvecklingen ska vara lärorik och främjande för barnen på långsikt.  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för vilka olika insamlingsmetoder som använts för att samla 

empiriska data och för att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna. Metoderna 

redogörs i form av delstudie ett och delstudie två. Under dessa rubriker redogörs för urval, 

etiska aspekter, samt hur analysen av materialet har gått till samt en reflektion över 

metodvalen. 

Delstudie 1 - Intervju  

För att besvara forskningsfrågan Vilka arbetssätt och strategier uppfattar pedagoger som 

främjande för att ge flerspråkiga barn utrymme för språkutveckling i samlingen? valdes 

metoden kvalitativa intervjuer. Christofferssen och Johannessen (2015) redogör för att 

kvalitativa intervjuer är den mest använda metoden för att samla in data. Genom dessa 

intervjuer kan vi samla in detaljerade och fylliga data för att på bästa sätt besvara 

forskningsfrågan. Genom kvalitativa intervjuer får intervjupersonerna större frihet att 

uttrycka sina egna erfarenheter och uppfattningar, till skillnad om vi hade haft ett strukturerat 

frågeformulär (Christofferssen & Johanessen, 2015). Skans (2011) redogör i sin avhandling 

för betydelsen av intervjuer och menar på att intervjuer framhäver respondenternas arbetssätt 

och synsätt på flerspråkiga barn. 

För att undvika maktstrukturer och obekväma situationer har intervjuerna genomförts på 

en neutral plats det vill säga på förskolan samt att de har inletts och avslutats med enklare 

frågor (Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjuerna har varit cirka 20–25 minuter och 

har genomförts tidigt på morgonen då det varit färre barn på plats för att slippa känna stress 

och att det skulle finnas tillräckligt med tidsutrymme. Intervjuerna genomfördes under en 

veckas tid och det har varit enskilda intervjuer med en person åt gången. Fem pedagoger har 

intervjuats genom semistrukturerade intervjuer som bygger på en intervjuguide (se bilaga 

1). En intervjuguide är utformad innan och har en förbestämd struktur, som utgår från de 

tema som ska belysas samt att fokus ligger på studiens frågeställningar (Christoffersen & 

Johannessen, 2015; Bryman, 2018). I och med att intervjuerna var semistrukturerade har det 

som tidigare nämnts följt en viss struktur men att alla frågor i stort sett var öppna frågor som 

lämnat utrymme för respondenten att formulera svaren med sina egna ord (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Alla respondenterna har utifrån intervjuguiden fått samma frågor och 

de olika intervjuerna har utformats på samma sätt.  

För att komma ihåg och för att samla in vad som sagts under intervjun har alla samtal 

spelats in med hjälp av en inspelnings-app i mobiltelefonen och i vissa fall har det även 

antecknats med papper och penna. Det har även i direkt anslutning till intervjuerna för att 

bäst minnas, antecknats sådant som ljudinspelningen inte fångat upp, så som kroppsspråk, 

mimik och känslan i rummet (Christoffersen & Johannessen, 2015). De semistrukturerade 

intervjuerna och den kvalitativa metoden gör det möjlighet att få svar på pedagogernas 

uppfattningar kopplat till vår forskningsfråga att ge flerspråkiga barn utrymme för 

språkutveckling i samlingen. 
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Urval och avgränsningar 

Första veckan när vi började med denna studie sökte vi kontakt med en förskola som en av 

oss kände till sedan innan. Vi kontaktade denna förskola eftersom vi vet att det är en stor 

och mångkulturell förskola med lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. Vi 

informerade om vår studie och skickade ut informationsbrev samt medgivarblanketter (se 

bilaga 4 och 5). Efter godkännande av alla inblandade parter planerades det in en vecka där 

vi kunde komma och genomföra vår studie och inhämta det empiriska materialet.  

För att besvara forskningsfrågan valde Emma att intervjua fem pedagoger, pedagogerna 

har olika lång yrkeserfarenhet och arbetar på två olika avdelningar på förskolan. Tre av 

pedagogerna arbetar med äldre barn 4–6 år och två av pedagogerna arbetar på yngre barns 

avdelning 1–3 år. Respondenterna har olika yrkesroller såsom barnskötare och förskollärare 

därför har vi valt att benämna alla deltagare i studien för pedagoger. Intervjuerna består av 

både förskollärare och barnskötare då detta speglar verkligheten av arbetet i förskolan, tre 

av respondenterna är förskollärare och två är barnskötare. Dessa respondenter valdes utifrån 

ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2015) det vill säga att 

respondenterna uppfyller olika kriterier som till exempel att de är utbildade pedagoger, 

arbetar på en mångkulturell förskola och har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande med 

flerspråkiga barn. Redan vid val av förskola framkommer de kriteriebaserade urvalet i och 

med att vi aktivt väljer att ta kontakt med en förskola som vi vet är mångkulturell och ligger 

i ett segregerat område. Likt Christoffersen och Johannessen (2015) menar Bryman (2018) 

att målinriktat urval är det som bäst lämpar sig för kvalitativ forskning. Målinriktat urval 

riktar sig till en önskan om att det finns en relevans mellan intervjupersonerna och 

forskningsfrågorna och att respondenterna uppfyller vissa kriterium. Alla barn på dessa två 

avdelningar är flerspråkiga och många har ett annat modersmål än svenska.  

Etiska hänsynstaganden 

Studien har utgått från de etiska hänsynstaganden som är relevanta i denna undersökning. 

Respondenterna fick ett informationsbrev (se bilaga 4) för att se vad studien handlar om samt 

att alla respondenter fick skriva på medgivarblanketter (se bilaga 5). Denna information är 

viktig för att respondenterna ska få en insyn i vad studien handlar om, att det förstår att deras 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. De är medvetna om att de inte ges 

någon typ av ersättning och att all information är anonym, att allt material kommer att 

förstöras när analysen är genomförd. Vetenskapsrådet (2002, s. 14) redogör för vikten av all 

information hamnar enbart i forskarens händer och att ingen annan kan ta del av materialet. 

Genom att informera om studiens innehåll och respondenternas rättigheter skapar det en 

trygghet som gör att de som deltar vet vad som förväntas av dem samt att de vet att studien 

sker på ett etiskt korrekt sätt.  

Databearbetning och analysmetod 

För att analysera materialet från intervjuerna har det genomförts en tematisk analys utifrån 

Braun och Clarks 6-stegsmodell. Det insamlade materialet från de fem intervjuerna bestod 

av 108 minuter inspelat material samt egna anteckningar. I det första steget har allt material 

transkriberats samt att de har sållats bort hummanden och andra onödiga ord. För att förstå 
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och lära känna materialet har transkripten lästs igenom ordentligt ett flertal gånger. Det har 

sökts efter sådant som är relevant för studiens frågeställning och förkastat sådant som inte 

är till nytta för denna undersökning (Braun & Clarke, 2006). I det andra steget kodas sådant 

som identifierat som meningsbärande, samt meningar och upprepningar. De koder som 

uppmärksammats i det andra steget paras sedan ihop i det tredje steget, där kan vi se om 

koderna kan bilda gemensamma teman eller om de faller under varandra. I steg fyra 

granskades de olika teman som bildats, de teman som inte är relevanta eller saknar tillräckligt 

med empiri sållades i denna fas bort och teman slogs ihop för att bilda ett gemensamt tema 

eller delades för att bilda underteman. I den femte fasen namngavs och beskrevs teman vilket 

resulterade i tre huvudteman och två underteman med rubrikerna pedagogens 

förhållningssätt, flerspråkighet som resurs med de två underteman barnen som resurs och 

pedagogerna som resurs samt samlingens syfte. I det sjätte steget skrivs själva rapporten 

vilket i denna studie presenteras under rubriken resultat och analys (Braun & Clarke, 2006).  

 

Reflektion över metoden 

Begräsningar i studien kan vara att det är en intervjustudie som bygger på dessa fem 

pedagogers uppfattningar om främjande arbetssätt och strategier. I och med att Emma som 

intervjuare går in med sin egen erfarenhet samt egna föreställningar i relation till 

forskningsfrågorna påverkas även utfallet av detta. En annan aspekt att ha i åtanke är att 

denna studie är baserad på endast en förskola och det är dessa respondenter som representerar 

studiens resultat vid denna tidpunkt (Brinkkjaer & Høyen, 2020). Med detta i åtanke kan vi 

förstå att materialet är begränsat, vilket vi är medvetna om. Om studien i stället hade baserats 

på flera personer på flera olika förskolor hade vi fått ett bredare material som är lättare att 

generalisera. Dock skulle denna studie ske inom tidsramen för ett självständigt arbete så i 

och med det var det inte möjligt att utöka studiens omfång.  Däremot undersöker studien det 

som ska undersökas, det vill säga att studien har en hög validitet (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Med hjälp av de kvalitativa intervjuerna får vi fatt i vad pedagogerna 

uppfattar som språkutvecklande arbetssätt och strategier med flerspråkiga barn i samlingen. 

Vi får med hjälp av intervjuerna ett fylligt material som tydligt beskriver hur de arbetar på 

denna förskola. Däremot svarar inte enbart intervjuer på om de egentligen arbetar på detta 

sätt i praktiken.  

En annan reflektion var att några respondenterna till en början var något kritiska till att 

bli intervjuade men när innebörden av studien förklarats samt att det lämnats ut 

informationsbrev och medgivarblanketter så ändrades attityden. När det tydligt framgick att 

allt sker anonymt och ingen kommer veta vilken förskola detta gäller samt att allt inspelat 

material kommer att kasseras så blev respondenterna mer bekväma. Även fast det inte var 

ett känsligt ämne eller att någon namnges i intervjuerna så kan det ändå vara lite nervöst att 

bli intervjuad. Därför blir reflektionen över detta att det är otroligt viktigt att vara tydlig i 

informationen om studiens syfte och deltagarnas rättigheter. Utöver detta är intervjuer en bra 

metod när man vill veta på djupet hur någon tänker kring ett visst ämne och få en bredare 

förståelse för tankesättet. Däremot är intervjuer en tidskrävande metod och för att spara tid 

var det tänkt att intervjuerna skulle ske i grupp men detta var inte möjligt då alla pedagoger 
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inte kunde närvara samtidigt, därför blev det enskilda intervjuer i stället, vilket var mer 

tidskrävande.   

Delstudie 2 - Observation  

För att besvara forskningsfrågan Hur arbetar pedagoger språkutvecklande i samlingen med 

flerspråkiga barn? har observation valts som metod. Observationerna har dokumenterats 

med hjälp av videofilmning samt egna anteckningar. Samlingarna som observerats har varit 

mellan 20–30 minuter under en veckas tid vid fem tillfällen. Metoden valdes för att kunna 

ha direkt tillgång till det som undersöks det vill säga att undersöka hur pedagogen arbetar 

språkutvecklande i samlingen med flerspråkiga barn (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Observationerna har genomförts genom icke-deltagande observation, vilket innebär att detta 

har utförts som ren åskådare med total öppenhet. Det innebär att de som studerats var 

medvetna om detta och observationen har skett genom att undersöka pedagogernas 

språkutvecklande arbetssätt i samlingen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Evaldsson 

(2020) menar att med hjälp av att vara en icke-deltagande observatör skapas ett nära samband 

till barnen samtidigt som denne också bör ha en distanserad roll i sammanhanget för att 

kunna observera. Här är det av betydelse att säkerställa den distanseringen genom att vara 

förberedd med videokamera och anteckningsblock, för att sedan få utrymme att reflektera 

över observationerna. 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt med den sociokulturella teorin som grundtanke 

och med hjälp av den kvalitativa studien kommer vi närmare människors sampel och 

interaktion. Christoffersen och Johannessen (2015) redogör för den kvalitativa 

forskningsmetoden som flexibel och metodens avsikt är att studera olika fenomen och att 

kunna tolka upplevelser och kunnigheter. Vid observationerna har fältanteckningar förts då 

fältanteckningar är av betydelse för att fånga upp känslor och reaktioner som sker i nuet samt 

mina egna tolkningar av utfallet (Christofferssen & Johanssen, 2015). Fältanteckningarna 

har bearbetats strax efter att varje observation av samlingen var avklarad. Detta har skett i 

ett enskild rum intill avdelningen då observationen fortfarande var levande, vilket gjorde att 

bearbetningen blev tydligare och konkret men även känslan och upplevelsen sitter kvar. 

Christoffersen och Johannessen (2015) redogör att det är av vikt att skriva omedelbart strax 

efter en observation och bearbeta fältanteckningar då forskaren fortfarande minns 

observationen. 

Evaldsson (2020) beskriver att videoinspelningarna är ett verktyg för att kunna samla in 

empiri för att sedan kunna transkribera materialet. Det som är viktigt är att rikta 

videokameran till aktiviteterna som personerna utför, för att på så sätt komma närmare 

deltagarna. Detta genomförs för att fånga alla kroppsliga uttryck men även de språkliga 

praktikerna, som tal och ansiktsuttryck. En viktig del i analysprocessen är transkriberingen 

som kompletterar det inspelade materialet. Transkriptioner underlättar analysen av det 

videoinspelade materialet och noteringarna kommer att väljas ut selektivt för att få med det 

som är relevant för studien. Det är av vikt att den inkomna data är tillförlitlig och därför 

krävs en noggrannhet om hur den bearbetas (Evaldsson, 2020). Christoffersen och 

Johannessen (2015) beskriver att reliabilitet är av betydelse, detta innebär att data bör vara 
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verklighetsförankrad och tillförlitlig men att den även kan omprövas på olika sätt och att det 

hela beror på hur noggrant det undersöks, används och bearbetas.  

Urval och avgränsningar 

Förskolan som observerats ligger i en förort i ett utsatt och segregerat storstadsområde. 

Förskolan valdes utifrån att en av oss känner till denna sedan tidigare och har kännedom om 

att det är en mångkulturell förskola. Därefter kontaktades förskolan för att informera om 

studiens syfte samt inhämta medgivande för att delta i studien (se bilagor 2–5). I kvalitativa 

studier kan strategiska urval göras där målgruppen aktivt väljs ut, därefter planerar forskaren 

utifrån målgruppen som ska delta i undersökningen för att datainsamlingen ska vara 

betydande för studien. Observationsstudien utgår från ett kriteriebaserat urval som bygger 

på att målgruppen uppfyller olika typer av kriterier (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Exempel på kriterier som uppfylls för denna observationsstudie är att det är en mångkulturell 

barngrupp samt att pedagogerna har en lång erfarenhet kring språkutvecklande arbetssätt 

med flerspråkiga barn.  

Studien genomförs som tidigare nämnts på en mångkulturell förskola och avdelningen 

som observerats består av två förskollärare och en barnskötare med 22 barn. Målgruppen är 

barn mellan 4–6 år som är nyanlända eller svenskfödda med en annan nationalitet. Alla barn 

på avdelningen har ett annat modersmål än svenska och aktiviteten som vi har valt att studera 

är samlingen som kommer att äga rum inomhus. Anledningen till detta är för att det är en 

miljö som barnen känner till och det är en plats som ger möjlighet till interaktion. Fokus är 

att observera pedagogernas arbetssätt och strategier i språkutvecklande aktiviteter i 

samlingen. Detta kommer studeras mer på djupet för att det ska bli tillräckligt för vår studie.  

Etiska hänsynstaganden 

Det är av vikt att ta hänsyn till människor integritet i studien och alla deltagare ska känna att 

de kan förlita sig på att ingen information kommer att delges vidare. Inom vetetenskapsrådets 

forskningsestetiska principer inom humanistiska samhällsvetenskapliga forskning (2002) 

framgår fyra olika rubriker. Dessa rubriker har olika innehåll och verkan som är av betydelse 

för integriteten. Rubrikerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellts kravet 

samt nyttjandekravet. Dessa principer ligger till grund för observationsstudiens etiska 

hänsynstaganden och det innehåller olika rättigheter som deltagarna i studien besitter. 

Bryman (2018) redogör för de etiska principerna är betydelsefulla och att det är av vikt att 

de som deltar får informationen innan undersökning påbörjas och även får information om 

själva syftet med studien. 

Observationen genomfördes på en förskola som en av oss hade kännedom om sedan 

tidigare. Vårdnadshavarna samt de observerade pedagogerna fick information samt en 

medgivarblankett där de fick skriva på godkännande om att delta i studien (se bilagorna 2–

5). Barnen fick även informationen muntlig av pedagogerna på förskolan samt att Belgin 

som genomför observationerna också presenterade sig inför barnen. I observationerna hade 

barnen möjlighet att avvika om de inte ville delta. Vetenskapsrådet (2002) redogör vikten av 

personsäkerheten och att forskaren bevarar materialet och därefter raderar på grund av de 
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etiska principerna. Utifrån detta kommer materialet sparas till en början för att kunna 

bearbetas men sedan kommer allt material att raderas. 

Databearbetning och analysmetod 

Analysen av observationen är en pågående process som sker hand i hand med 

datainsamlingen. Under processens gång har en del antaganden i förhållande till 

forskningsfrågorna bekräftats samt att oviktig kunskap har förkastats (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Datainsamlingen har analyserats och bearbetats genom att 

videoinspelningarna har granskats sekvensvis och sedan har allt material transkriberats. 

Därefter har fältanteckningarna som skrevs under tiden bearbetats för att tillägga och styrka 

analysen. För att analysera och tolka materialet har en tematisk analys genomförts med 

utgångspunkt i Braun och Clarks 6-stegsmodell. Första steget i analysen var att studera 

empirin det vill säga materialet från videoinspelningarna samt fältanteckningar. Materialet 

har bearbetats på ett noggrant sätt samtidigt som det har antecknats viktiga delar som är 

kopplat till frågeställningen. Materialet har studerats på ett aktivt sätt genom att pendla 

mellan och gå tillbaka samt granska materialet igen för att förstå sammanhanget (Braun & 

Clarke, 2006). Anteckningar har förts genom både manuella anteckningar samt att spela in 

ljudanteckningar på telefonen. Därefter kommer steg två vilket innebär att börja koda, 

empirin bearbetas systematiskt och koder bildas utifrån sådant som verkar intressant i 

relation till frågeställningen samt återkommande begrepp och meningar (Braun & Clarke, 

2006). I det tredje steget bildades teman utifrån meningsbärande koder, här skapades en 

tankekarta som kopplade ihop olika koder som sedan ledde till att bilda eventuella teman. I 

det fjärde steget har teman granskats och sållats bort utifrån studiens frågeställning samt att 

det undersöks om det finns tillräckligt mycket empiri kopplat till temat för att kunna besvara 

studiens frågeställning (Braun & Clarke, 2006). I det femte steget innan själva rapporten 

börjar så bildas tre huvudteman, de teman som hittats och namnges är Interkulturellt 

förhållningssätt, Materialets betydelse, Samlingens rutiner och struktur. Den sjätte och sista 

delen är själva rapporten vilket i detta fall presenteras under resultat och analys.  

Reflektion över metoden 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt och det valdes att observera fem samlingar på en 

förskola som icke-deltagande observatör. Johansson och Rosell (2020) menar att det kan 

vara komplext som forskare att hitta en balansgång mellan att vara nära barn och hålla en 

distans under fältarbetet. Detta för att forskarens uppfattning kan vara att hen intar en osynlig 

roll i kontexten men att barnen egentligen märker och gör sina tolkningar av den enskilda 

forskarens existens och agenda (Johansson & Rosell, 2020). I mitt fall föll det sig naturligt 

att observera och barnen la till en början inte särskilt mycket vikt av min närvaro. Dock 

märktes det att barnen började se mig som en vikarie i slutet på veckan då de blivit vana av 

min närvaro och de hade accepterat mig in i gruppen. En annan aspekt som fick tas i 

beaktande var att barnen kunde bli nyfikna på mig och därmed tappa fokus på själva 

undervisningen vilket kunde försvåra mitt syfte under observationstillfället. Det positiva 

med att göra en observation är att studien sker i nuet och mötet med barnen sker där och då. 

Detta sker på barns villkor och inte på de vuxnas villkor att vi ser observationen utifrån barns 



  

19 

 

perspektiv och inte enbart från de vuxnas perspektiv vilket framkommer mer i intervjuerna 

med de vuxna (Skans 2011). Inför observationerna krävdes underskrifter från 

vårdnadshavare samt ett samtycke från pedagogerna vilket krävde tid och kraft att få igenom. 

Detta påverkade min planering till en början men sedan flöt det på. I denna begränsning 

anpassades situationen genom att invänta tills alla samtycken var klara och påskrivna.  

Evaldsson redogör att via användning av videokamera kan forskaren få möjlighet att 

uppmärksamma barnens val av kontakt och samspel, alltså andra sociala konstellationer som 

sker mellan barnen (2020). Vilket sedan synliggjordes i bearbetningen av videomaterialet, 

där det framkom hädelser som inte uppmärksammats i nuet vid observationerna. En annan 

fördel är att det under observationerna användes fältanteckningar i kombination med 

videoinspelning vilket kompletterade varandra bra då mycket skrevs ned under 

observationerna. Vilket gjorde att videoinspelningarna blev en data som kunde återgås till. 

Denna kombination gjorde att observatören kom närmare observationen och kunde analysera 

empirin på en djupare nivå och få en bredare förståelse. 

Genom att detta är en studie som baserats på en förskola och under endast en vecka så 

kan trovärdigheten ifrågasättas.  Det kan vara svårt att göra generaliseringar för vad som 

fungerar bra eller dåligt i och med att det är enbart en förskola som representerar de här 

resultaten vid denna tidpunkt (Brinkkjaer & Høyen, 2020). En annan aspekt att ha i åtanke 

är att deltagarna i studien är medvetna om att de blir observerade och detta kan påverka 

utfallet. Genom att det endast är dessa barn och pedagoger som observeras kan reliabiliteten 

påverkas, det vill säga studiens trovärdighet. För att öka undersökningens reliabilitet skulle 

undersökningen kunna upprepas vid ett senare tillfälle, det vill säga ett test-retest. Däremot 

framgår det att studien har hög validitet, det vill säga att studien undersöker det som ska 

undersökas (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
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Resultat och analys 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på språklig interaktion vilket gör 

att det blir vårt främsta fokus och allt annat som sker utanför fokusområdet tas inte i 

beaktande. Resultat och analys för respektive delstudie presenteras nedan med i form av 

olika rubriker som representerar analysens resultat. De tre pedagogerna som arbetar på 

avdelningen med äldre barn i delstudie ett är samma personer som medverkat i delstudie två 

som består av observationer. 

Resultat och analys – Delstudie 1 

Resultatet av de kvalitativa intervjuerna som genomfördes på en förskola i en förort i ett 

storstadsområde presenteras nedan. Med utgångspunkt i frågeställningen Vilka arbetssätt 

och strategier uppfattar pedagoger som främjande för att ge flerspråkiga barn utrymme för 

språkutveckling i samlingen? kommer detta att besvaras i avsnittet resultat och analys. Med 

hjälp av den tematiska analysen och med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet 

presenteras resultatet i form av rubriker av huvudteman och underteman. Respondenterna 

från intervjuerna var tre förskollärare och två barnskötare och de kommer att presenteras 

med fiktiva namn. Fatima, Karin och Aisha arbetar på avdelningen med äldre barn och Rana 

och Aida arbetar på avdelningen med yngre barn. 

 

 

Figur 3 & 4. Ovan presenteras huvudteman respektive underteman samt en kort beskrivning av pedagogerna 

som intervjuats. (Namnen är fiktiva)  

Pedagogens förhållningssätt 

Pedagogerna i intervjuerna är väldigt tydliga med vikten av att ha rätt förhållningssätt i 

samlingen med flerspråkiga barn i förskolan. Utifrån de olika intervjuerna framkommer det 

att pedagogerna beskriver förhållningssättet i samlingen på liknade sätt. Sammantaget 

framkommer det att de i samlingen bör vara lyhörda på barnen och dess intressen samt att 

ha ett öppet och inbjudande klimat. Pedagogerna menar att de i samlingen bör ha ett 

interkulturellt förhållningssätt samt att se flerspråkighet som en norm. Ett interkulturellt 

förhållningssätt ligger nära det mångkulturella och kan förklaras genom att ett lärande sker 

genom social interaktion mellan individer med olika kulturella och etniska bakgrunder 

(Lunneblad, 2018). Vidare menar Lunneblad att interkulturellt lärande bygger på en 

ömsesidig respekt och en social rättvisa (2018). Vidare menar Rana att det också är viktigt 

att skapa en trygghet, att visa för barnen att här är alla välkomna och här får man vara vem 

Namn Yrkesroll Erfarenhet  Kön  

Aisha Förskollärare 10 år Kvinna  

Fatima Barnskötare 17 år Kvinna 

Karin Förskollärare 33 år Kvinna 

Rana  Barnskötare 7 år Kvinna 

Aida Förskollärare 15 år Kvinna 

Pedagogens 
förhållningssätt

Flerspråkighet 
som resurs

Pedagogerna 
som resurs

Barnen som 
resurs

Samlingens syfte
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man vill. Fatima nämner också förhållningssättet i relation till vårdnadshavarna, att det är 

viktigt att ha en god kommunikation med hemmet och att det på denna förskola alltid ges 

möjlighet till tolk vid planerade samtal.  

Gemensamt för alla pedagoger är att de beskriver samlingen som en plats där alla samlas 

och får en möjlighet till gemenskap samt inkludering och delaktighet. Det är ett tillfälle där 

det ges möjlighet för både planerade och spontana språkaktiviteter. Vidare menar 

pedagogerna att samlingen är en rutinbunden aktivitet som tillsammans planeras på ett 

medvetet sätt. Aisha beskriver förhållningssättet på samlingen på följande sätt:  

”vi vill liksom att samlingen ska vara en plats för alla, därför måste vi som pedagoger tänka på vårt 

förhållningssätt…alltså vi måste ha ett öppet klimat och arbeta med språket för att alla ska känna sig 

inkluderade… men ja också för att alla ska få möjlighet att utvecklas inom språket, alltså 

språkutveckling” – Aisha 

Utifrån detta citat framgår det att Aisha vill att alla ska känna en gemenskap och samhörighet 

i gruppen och vill bidra till ett ökat samspel. I enlighet med detta menar Vygotskij (1978) att 

allt lärande sker i samspel. I linje med Vygotskijs teori menar Säljö (2010) att allt lärande 

sker genom kommunikation och interaktion med andra. Vidare förklarar Aida att de genom 

att ha ett interkulturellt förhållningssätt bidrar det till samspel, delaktighet, lärande och 

utveckling. I intervjuerna framgår det att pedagogernas förhållningssätt i samlingen är viktigt 

för att få en bra stund för gemenskap och samspel. Pedagogernas förhållningssätt skapar 

trygghet och nyfikenhet för fortsatt lärande. Utifrån detta framgår det att pedagogerna genom 

sitt förhållningssätt använder sig av scaffoldig/stöttande undervisning samt att det använder 

språket som medierande verktyg för att barnen ska få en chans att utvecklas inom den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2022). Utifrån detta framgår det att pedagogerna har en 

positiv inställning gentemot flerspråkighet, att de genom att se flerspråkighet som en norm 

har ett positivt synsätt på att bedriva flerspråkig undervisning på förskolan. Däremot är min 

tolkning att de inte har så mycket val än att se flerspråkighet som en norm, då det speglar 

verkligheten på denna förskola eftersom i princip alla, inklusive personalen är flerspråkig. 

Detta kan förklaras utifrån det att förskolan ligger i ett mångkulturellt och segregerat område.  

Flerspråkighet som resurs  

Under intervjuerna berättar pedagogerna om sin erfarenhet kring flerspråkighet. Där 

framgick det att de ser flerspråkigt som en naturlig del i vardagen då mångfalden ökat i 

Sverige och att detta blir mer vanligt i vilken förskola som helst. Pedagogerna berättar också 

om barnens alla olika nationaliteter och att ingen av barnen på dessa avdelningar har det 

svenska språket som modersmål. Aisha beskriver att flerspråkighet ses som en norm på 

denna förskola, att de flesta är flerspråkiga och det är inte något konstigt. Barnen får i 

samlingen använda sig av hela sin språkliga repertoar (Garcia & Wei, 2018). Aida berättar 

att flerspråkigheten ses som en resurs i samlingen då detta bidrar till att barn kan lära av 

varandra men även att pedagogernas mångfald ses som en resurs. 

Gemensamt berättar också pedagogerna genom att använda alla sina språkliga resurser på 

förskolan ger barnen en tryggare ingång till förskolan och även hjälper det barnen att komma 

in i olika samband och aktiviteter på förskolan. Karin berättar att barnen får stöttning och 

vägledning i mötet med material och i mötet med sina kamrater. Vidare berättar Aida att 

detta underlättar deras arbete och bidrar till samspelet mellan barn och barn men även barn 
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till vuxna. Detta kan ses från det sociokulturella perspektivet där barn lär sig genom att 

kommunicera och samspela med andra (Säljö, 2022).  Garcia och Wei (2018) redogör vikten 

av att få använda alla sina språkliga resurser genom kommunikation med andra och att kunna 

använda vilket språk man behärskar för att uttrycka sig.  Säljö (2022) beskriver att barn 

formas och utvecklas genom sin omgivning och att det är av betydelse att detta sker i 

interaktion med omgivningen. I resultatet framgår det att pedagogernas erfarenhet kring 

flerspråkighet och deras erfarenhet kring olika språk gör att de möter barnen där och då i sin 

språkliga utveckling. De förmedlar till barnet och vårdnadshavarna att de är kompetenta och 

är tillmötesgående oavsett vilket språk de behärskar. Detta leder till att de bygger en tryggare 

bro mellan modersmålet och det svenska språket vilket resulterar i att barnet kan bemästra 

svenska språket inom närtid. Utifrån detta framgår det att pedagogerna genom att ha 

flerspråkighet som en norm på förskolan får barnen möjlighet till att transspråka och 

kodväxla (Garcia & Wei, 2018) vidare framgår det att pedagogerna stöttar barnen genom 

scaffoldig för att utvecklas inom den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2022).    

Barnen som resurs  

Fatima beskrev att det är av betydelse att ha barn i gruppen som är flerspråkiga då detta kan 

vara till hjälp när till exempel nyanlända barn börjar i gruppen. Barnen kan lära av varandra 

och hjälpa varandra, samt att de känner en gemenskap och har ett samspel på en annan nivå. 

Även Aida beskrev att de nyanlända barnen till en början endast använder sig av 

modersmålet med varandra men sedan använder barnen mer och mer det svenska språket 

och vid några tillfällen kodväxlar de. Kodväxla handlar om att kunna byta språk mitt i ett 

samtal eller i en mening för att bättre beskriva vad man vill få fram (Garcia & Wei, 2018).  

Nedan ser vi två citat om hur barnen kan ses som en resurs i flerspråkigheten. 

”Ja alltså det är ju fantastiskt att se hur fort barnen lär sig av varandra. Det snappar upp direkt hur de 

andra barnen gör och hur de säger saker. Så jag skulle verkligen säga att barnen hjälper till i att skapa 

en gemenskap och kan hjälpa till om de har ett gemensamt språk” – Karin. 

”Ja alltså dom små barnen härmar ju varandra hela tiden, inte bara när det kommer till det språkliga 

utan i allt tänker jag. Men ja dom lär sig verkligen av varandra, speciellt när det kommer till rutiner, typ 

som samlingen, de lite äldre barnen har ju stenkoll på sånger osv så de små tar verkligen efter det” – 

Rana. 

Utifrån detta framgår det att pedagogerna tydligt vill få fram att barnen lär av varandra och 

genom varandra. De härmar och hjälper varandra samt ber om hjälp av en kompis som de 

vet har samma modersmål som de själva har. Vilket vi utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan koppla till appropiering, att barnen tar över och inhämtar kunskap från 

varandra genom olika typer av samspel (Säljö, 2022). Resultatet visar att de flerspråkiga 

barnen hjälper varandra genom att de kodväxlar. Med hjälp av sitt modersmål kan de 

kommunicera med varandra på en annan nivå. Däremot framkommer det inte i denna studie 

vad som skulle hända om ett barn som endast är svensktalande ingick i gruppen som de 

flerspråkiga barnen kunde härma och lära av.  

Pedagogerna som resurs 

Utifrån intervjuerna framkommer det att det är en stor förskola och att det även bland 

pedagogerna finns en väldig mångfald. De beskriver också att de har möjligheten till att 
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ibland ha en pedagog i närheten som begriper barnets språk vilket underlättar för arbetet om 

det skulle behövas. I vissa situationer så finner de ingen som kan behärska språket då googlar 

de eller frågar vårdnadshavarna om de kan ge en kort lista på ord på deras språk. De lyfter 

fram fördelen att som pedagog vara flerspråkig och att det är en tillgång på förskolan men 

även att det kan vara en tillgång när man söker ett arbete. Samtliga av respondenterna uppger 

däremot att det är otroligt viktigt att pedagogerna även kan behärska det svenska språket. De 

beskriver att det annars kan bli att vissa endast pratar på sitt modersmål samt att de har en 

bristfällig svenska och de menar då att det inte gynnar utvecklingen inom det svenska 

språket. De menar att det är viktigt att vi använder oss av hela vår språkliga repertoar men 

när någon översätter eller förklarar bör det vara grammatiskt korrekt från början.  De lyfter 

fram vikten av att acceptera och ta fram alla språk, men att fokus ändå ska ligga på att 

utvecklas i alla sina språk. Rana beskriver att det kan vara en svår balansgång ibland att de 

vill använda sig av transspråkande och kodväxling på ett sätt som leder till språkutveckling 

men inte om det leder till utveckling som är grammatiskt fel. Transspråkande innebär att 

man använder sig av hela sin språkliga repertoar för att kommunicera. Språkande är en 

dynamisk process samt att kodväxla handlar om att kunna växla mellan språk mitt i ett samtal 

och byta ut ord i meningar för att bättre beskriva vad man vill få fram (Garcia & Wei, 2018). 

Genom nedanstående citat lyfter de fram betydelsen av att vara flerspråkig och att det är en 

resurs för förskolan på ett övergripande sätt. 

“Att möta flerspråkiga barn kan vara en utmaning men om vi hjälper varandra så kan vi möta barnen 

och deras vårdnadshavare i deras modersmål. Jag menar vi kollegor är flexibla och när vi får en 

förfrågan om att hjälpa en vårdnadshavare eller stötta ett barn i hens modersmål så finns vi alltid där till 

hands” - Aisha. 

”Ja alltså många av oss som jobbar här är flerspråkiga, jag till exempel pratar 3 olika språk flytande 

men kan lite på många språk. Det är en stor fördel, för då kan man kommunicera på en annan nivå med 

föräldrar och ja... med barnen och dessutom man kan översätta enkelt” – Fatima. 

Utifrån dessa citat och ovan beskrivna text kan vi se att pedagogerna ser flerspråkighet som 

en resurs och ett hjälpmedel i kommunikationen i samlingen. Genom detta ser vi att 

pedagogerna använder språket som ett medierande verktyg samt att de för att stötta barnens 

språkliga mångfald använder sig av scaffolding (Säljö, 2022). Genom att pedagogerna 

använder sig av transspråkande och kodväxling leder det till en ökad förståelse för barnen 

(Garcia & Wei, 2018). Som i sin tur bidrar till att ge barnen möjlighet att utvecklas i den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2022). 

Samlingens syfte 

I detta avsnitt presenterades syftet med samlingen och vilken betydelse den har för barnens 

språkliga utveckling enskilt men även i grupp. I intervjuerna med pedagogerna framkommer 

att samlingen är en stund för alla, ett tillfälle där alla kan känna gemenskap. I intervjuerna 

som gjordes framgick det att syfte och mål för samlingen är något pedagogerna tillsammans 

diskuterar och kommer överens om. Detta görs för att man ska ha en och samma 

utgångspunkt och förhållningsätt men att utfallet blir olika. Det som också framgick var att 

de hade en positiv tanke och en samsyn på samlingen. Vidare berättar de att samlingen är 

uppskattad av barnen och syftet är att alla ska känna sig delaktiga. Fatima berättar att de har 

återkommande rutiner men innehållet kan variera utifrån aktiviteter eller projekt. Aisha 
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berättar också att samlingen blir som en start på dagen och att de på slutet av samlingen 

redogör för barnen vad dagen ska innefatta. Aisha berättar även att de efter samlingen delar 

in barnen i tre olika projektgrupper som barnen tillhör med hjälp av bilder och symboler så 

att alla barn är införstådda med det. Med hjälp av den sociokulturella teorin kan vi förstå 

detta som att pedagogen använder sig av mediering där pedagogen använder sig av artefakter 

(Säljö, 2022). Karin berättar att ett språkutvecklande arbetssätt är av betydelse men även att 

det sitter i deras ryggmärg att hela tiden ge barnen begrepp och betona dessa och förklara 

det med bilder. Karin berättar vidare att samlingen också är en plats där de finns möjlighet 

att språkbada. Språkbada innebär att i samspel med andra erbjuds ett rikligt språkutbud, att 

vuxna erbjuder barnen språkliga miljöer och stimulans (Lindö, 2009). Detta framkommer i 

citatet: 

“Jag menar att språkbada är att ge barnen mycket språk och begrepp genom att låta de få använda sig 

av sina erfarenheter eller sin fantasi. På så sett utvecklas deras språk men även hjälper det andra barn i 

gruppen att utvecklas” – Karin. 

Utifrån ovannämnda citat kan vi förstå att pedagogens arbetssätt är att stötta och erbjuda 

barnen att språkbada. Detta kan ses som scaffolding/stöttande undervisning för att barnen 

ska få en möjlighet att utvecklas i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2022). Eftersom 

pedagogen beskriver att det sitter i ryggmärgen så framgår det att pedagogen har ett medvetet 

arbetssätt att erbjuda barnen möjlighet till mycket språklig utveckling i samlingen och även 

att det genomsyrar hela verksamheten. Fatima beskriver att samling är en plats där likheter 

och olikheter tas upp och att konflikter och rättigheter diskuteras. Fatima berättar vidare att 

syftet med samlingen kan vara att barnen ska få kännedom om att de har rättigheter 

(barnkonventionen) och att det finns böcker och polyglutt (polyglutt är en digital bokhylla 

med böcker på över 60 olika språk) som förstärker detta. 

Rana berättar att pedagogerna roterar veckovis mellan vem som leder samlingen. Vilket 

också blir av intresse då samlingen utformas på olika sätt men att utgångspunkten är den 

samma. Syftet att de gör på det viset är att barnen ska få möjlighet att möta olika förebilder 

vilket leder till att barnen tar sig an ny kunskap eller bygger vidare på sin språkliga 

utveckling. Vidare beskriver Aida att det kan vara till fördel för pedagogerna att rotera då de 

upptäcker vad barnen behöver mer stöd i. Här framgår det som scaffolding genom att 

pedagogen stöttar barnen i samlingen men även har en medvetenhet kring sitt förhållningsätt 

gentemot barnen (Säljö, 2022).  

Sammanfattning av resultat och analys – Delstudie 1 

Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet visar på att pedagogerna på denna förskola har 

ett medvetet arbetssätt när det kommer till arbetet med flerspråkiga barn. Pedagogerna 

planerar, strukturerar på ett medvetet sätt samt vägleder och stöttar barnen i dess språkliga 

utveckling. På denna förskola ses flerspråkighet som en norm och att de genom ett öppet och 

inbjudande klimat bidrar till lärande och utveckling. Det som också framkommer i resultatet 

av analysen är vikten av att vara tydlig, att man som pedagog är tydlig när det kommer till 

uttal och grammatik.  

Resultatet av studien kan även förstås utifrån den sociokulturella teorin och med hjälp av 

begreppen scaffolding, mediering, proximala utvecklingszonen samt appropiering. Med 
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hjälp av dessa begrepp kan vi förstå och tolka det insamlade materialet för att besvara 

forskningsfrågan.  Genom dessa begrepp får vi en bredare förståelse för vilka arbetssätt och 

strategier pedagogerna använder för att verka språkutvecklande med flerspråkiga barn. 

Resultatet av denna delstudie visar att pedagogerna använder sig av flerspråkighet som en 

resurs, både mellan barn och mellan barn och vuxna. Det som framkommer utifrån 

intervjuerna är att pedagogerna påvisar vikten av att barn lär av varandra. Däremot är det på 

dessa två avdelningar endast barn som är flerspråkiga samt har annat modersmål än svenska. 

Därför kan vi utifrån detta resultat inte veta hur barnen skulle lära av varandra på en 

avdelning där hälften av barnen är svensktalande, om barnen skulle lära och ta hjälp av 

varandra på samma sätt framkommer inte i denna delstudie. Sammanfattningsvis kan vi 

förstå att dessa arbetssätt som framkommit utifrån intervjuerna är det som pedagogerna 

använder i samlingen. Pedagogerna ser varandra och barnen i samlingen som en resurs och 

att de aktivt tänker på sitt förhållningssätt samt att de planerar att strukturera samlingarna på 

ett medvetet sätt.  

Resultat och analys - Delstudie 2 

Med forskningsfrågan Hur arbetar pedagoger språkutvecklande i samlingen med 

flerspråkiga barn? som utgångspunkt, besvaras detta i nedanstående rubriker. Dessa 

observationer har utförts genom att vara en icke-deltagande observatör med fältanteckningar 

och videoinspelningar. I de fem observationerna som utfördes deltog tre pedagoger och cirka 

20 barn. Pedagogen höll i samlingarna och barngruppen satt tillsammans på en rund matta. 

Samlingarna genomfördes i helgrupp i ett relativt trångt och litet rum som ligger i anslutning 

till tamburen och ateljén på förskolan. För att tydliggöra den mångkulturella aspekten 

framgår det att barngruppen består av barn som talar sammanlagt 16 olika språk där tre av 

barnen precis börjat förskolan och är nyanlända i Sverige.  

 

 

Figur 5 & 6. Två bilder på utrymmet där samlingarna hölls. 

Interkulturellt förhållningssätt 

Resultatet av observationerna med ett sociokulturellt perspektiv som grund kunde detta 

avläsas genom att de observerade pedagogerna ger alla barn möjlighet att känna sig delaktiga 

och inkluderade. I samlingarna som observerats sker en social interaktion mellan individer 
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där alla är välkomna och olika kulturella och etniska bakgrunder tas tillvara (Lunneblad, 

2018).   Utifrån detta framgår det att pedagogerna som observerats i denna studie har ett 

interkulturellt förhållningssätt. Lunneblad (2018) beskriver att det interkulturella ligger i 

linje med det mångkulturella och innebär att barnen får integrera sig med olika kulturer och 

dess tillhörande språk. Alla olikheter och likheter möts och integreras och utfallet blir att 

individer får ta del av varandras kompetenser och erfarenheter oavsett barn eller pedagog. 

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att samspela med varandra och inte inta ett 

bristperspektiv utan att tro på barnens förmåga (Lunneblad, 2018).  

Utifrån de fem tillfällen som observerats framgår det tydligt ett inkluderande och 

medvetet arbetssätt. I samlingen får barnen göra sin röst hörd där alla språk är välkomna och 

barnen får använda vilket språk de vill, det vill säga att de får möjlighet att använda det 

svenska språket samt sitt eget modersmål. Vilket i sin tur kan kopplas till transspråkande 

och kodväxling. Garcia och Wei (2018) redogör för att transspråkande innebär att vi ser 

flerspråkighet som en norm och att individen kan använda hela sin språkliga repertoar för att 

kommunicera. Kodväxla innebär att det till exempel byts ut ett ord i en mening till ett annat 

språk för att det ordet passar bättre in. All kodväxling är transspråkande men all 

transspråkande är inte kodväxling. Garcia och Wei (2018) menar att språkande är en 

dynamisk process som bygger på ett enda språkligt system det vill säga att individen kan 

använda hela sin språkliga repertoar för att kommunicera. Transspråkande arbetssätt går att 

koppla till den sociokulturella synen på språk eftersom språket ses som ett redskap för 

utveckling och lärande (Vygotskij, 1978).  

I observationerna framkommer det ett öppet klimat där barnen ges utrymme och utmanas 

vidare i sin språkliga utveckling. Barnen ges möjlighet att utrycka sig på valfritt språk även 

om själva samlingen genomförs med svenska språket som utgångspunkt. I de observerade 

samlingarna framgår det att pedagogen har en god kännedom om barnens språkliga 

utveckling och därav valde att utmana vissa barn extra så att de fick möjlighet att utveckla 

sina språkliga erfarenheter. Något som också framgick under de observerade samlingarna 

var att de nyanlända barnen använde sig av kommunikativa redskap. Skaremyr (2014) 

nämner kommunikativa redskap som exempelvis skuggning vilket innebär att barnet 

upprepar/härmar andra. Vidare redogör Skaremyr (2014) för att använda rösten som ett 

redskap samt språkblandning vilket innebär att barnet blandar sina språk till exempel något 

som vi brukar kalla för ”svengelska”. Av dessa kommunikativa redskap framkommer det 

utifrån observationerna att barnen ofta använder sig av skuggning av sina kamrater samt att 

det använder sig av språkblandning för att försöka få fram vad de menar (Skaremyr, 2014). 

Utifrån observationerna kan vi även utläsa hur de nyanlända barnen följer sina kamraters 

handlingar samt kombinerar kroppsspråket, verbala språket och materialet i samlingen. 

Garcia och Wei (2018) redogör vikten av att få med alla barn i undervisningen genom att 

använda sig av bilder, kroppsspråk, mimik och det verbala språket. Pedagogens inkluderande 

förhållningsätt och närvaro gjorde att barnen kunde fokusera på de språkliga uppdragen som 

de fick av pedagogen. Pedagogen använde sig av språkutvecklande arbetssätt genom att 

betona begrepp och tydligt beskriva och ge olika språkliga vägar för barnen. De barn som 

inte behärskade det svenska språket stöttades av pedagogen och via bildstöd (TAKK - tecken 

som alternativ och kompletterande kommunikation) och genom korta tydliga instruktioner 

samt att pedagogen kunde stötta barnet i sitt modersmål med ord och begrepp. I början på 
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alla samlingar räknade pedagogen alla barn som var närvarande tillsammans med barnen och 

detta gjordes genom att räkna med fingret på bilden och uppge siffran för antalet barn. När 

pedagogen såg att barnen slutade räkna fick de stöd av henne att fortsätta räkna. De barnen 

med annat modersmål fick räkna på sitt modersmål vilket var helt naturligt i samlingen, 

exempel på modersmålen som framgick var engelska och arabiska. 

Utifrån de observerade samlingarna kan vi förstå och tolka olika händelser med hjälp av 

sociokulturella begrepp som proximala utvecklingzonen scaffolding, mediering och 

appropiering (Säljö, 2022). Med utgångspunkt i de observerade tillfällena framgår det att 

pedagogen hjälper barnen i sin proximala utveckling zon där barnet är nära att bemästra en 

ny kunskap med hjälp av sin pedagog som vägleder och stöttar barnet. Genom att använda 

sig av scaffoldingstöttande undervisning utvecklas barnet i den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2022). Pedagogen använder språket som ett medierande redskap vilket ger barnen 

förutsättningar att delta i samlingen på sina egna villkor (Säljö, 2022). Det är av betydelse 

att pedagogen ger utrymme till att barnet får reflektera och agera i sin takt.  

Med hjälp av pedagogens trygga närvaro framgår det att barnet kunde bemästra och ta in 

ny kunskap. Även inslag av appropriering kunde observeras fram under samlingarna genom 

att barnen fick berätta och återberätta olika händelser. Här framkom det tydligt att barnen 

hade tagit till sig olika kunskaper som exempelvis språkliga redskap där de tillägnat sig 

kunskapen och sedan gjort om den för att det ska bli förståeligt för dem (Säljö, 2022). Detta 

kunde ses under observationerna där barnen fick återberätta olika upplevelser och 

reflektioner kopplat till de enskilda händelserna. En annan viktig aspekt ur ett sociokulturellt 

perspektiv är inkludering och gemenskap vilket vi ser genom det interkulturella 

förhållningssättet pedagogen har samt att de arbetar transspråkande. Det bidrar till en ökad 

gemenskap och ett samspel i gruppen som gör att de kan lära sig av varandra. I relation till 

detta menar Vygotskij (1978) att det sociala samspelet ligger till grund för allt lärande. 

Materialets betydelse 

Observationen genomfördes på en Reggio Emilia inspirerad förskola med ett stort utbud av 

språkliga material. Materialet har stor betydelse för den språkliga utvecklingen dels för att 

det ger barnen möjlighet till sin enskilda språkliga utveckling, dels för att materialet kan vara 

ett komplement till ytterligare kunskaper som exempelvis att stärka modersmålet (Skans, 

2011). I samlingarna som observerats framgår det att pedagogen använder olika typer av 

material på ett medvetet sätt för att utveckla barnens språkliga kompetens. I början av varje 

samling använde sig pedagogen av bilder på varje barn för att visa genom illustration att 

varje barn är inkluderat och för att det enskilda barnet ska känna en samhörighet i gruppen. 

Pedagogen använde sig av barnens bilder genom att hon använde en tavla som barnen fick 

hänga upp sin eller kompisens bild. Sedan ställde pedagogen öppna frågor om exempelvis 

vilken dag det är och barnen räckte upp handen för att svara. Svarade barnet fel gav 

pedagogen utrymme för barnet att tänka men även ledtrådar för att barnet skulle lyckas. 

Olika typer av material som användes i de observerade samlingarna var färdiga TAKK-

bilder, digitala verktyg i form av Ipad, polyglutt (polyglutt är en digital bokhylla med böcker 

inlästa på över 60 olika språk) och projektor samt att det även fanns sagopåsar med 

flanosagor som var tillgängliga i rummet. Avdelningen arbetade med tre olika böcker och 
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en av böckerna som togs upp under en samling var Petter och hans fyra getter. Barnen har 

varit med och skapat Petter och hans fyra getter och pedagogen använde det sedan på 

flanellograftavlan under samlingen. Tidigare forskning visar att språkmaterial är av 

betydelse för barnens språkutveckling på individ och gruppnivå men även att det främjar 

barnens modersmål samt att språkstöd i form av bilder och föremål ger barnen en bredare 

förståelse (Skans, 2011). Sandvik och Spurkland (2015) redogör materialets betydelse för 

alla barns språkliga utvecklig. Miljön och materialet har en inverkan på barnens språkliga 

inlärning och utveckling vilket resulterar i positiv effekt. Vidare beskriver författarna att 

språkmiljön bör vara väl utformad och tillgänglig för barnen att lärande och utveckling blir 

möjligt för enspråkiga och flerspråkiga barn (Sandvik & Spurkland, 2015).   

 

Två exempel på samlingar som har observerats där materialet har en stor betydelse är nedan 

beskrivna tillfällen: 

 

Exempel 1 - Vid ett observationstillfälle gick pedagogen igenom vad det var för årstid 

och vad det var för väder ute för dagen. För att förstärka för barnen användes bildstöd samt 

att pedagogen använde sig av TAKK. Pedagogen frågade barnen vad det var för årstid och 

barnen räckte genast upp händerna och började gissa. De kom fram till att det var höst och 

därefter frågade pedagogen om ett barn kunde säga vad höst heter på sitt modersmål. 

Pedagogen gick sedan vidare för att prata om höstens färger, där också genom att använda 

TAKK och att barnen fick säga färgerna på flera olika språk. Sedan pratade pedagogen om 

vädret och denna dag så regnade det ute och pedagogen frågade barnen vad man ska ha på 

sig när det regnar. I takt med att barnen svarade så visade pedagogen bilder på regnjacka, 

regnbyxor och stövlar för att tydliggöra vad orden innebär samt för att förbereda barnen på 

att det är dessa kläder som ska tas på när de ska gå ut efter samlingen. 

 

Exempel 2 - Vid ett annat observationstillfälle använde pedagogen sig av en av 

kompisböckerna som baseras på barnkonventionen och som är tänka att användas för att öka 

barnens kunskap och förståelse om sina rättigheter. Boken som användes i samlingen fanns 

även på polyglutt, därför valde pedagogen att samtidigt som hon läste projicera upp boken 

på väggen för att förstärka upplevelsen samt att alla lättare kan se. Efter att de hade läst 

boken hade de boksamtal och diskuterade händelserna i boken. 

Efter samlingen fick de barn som ville möjlighet att höra boken på sitt språk på polyglutt 

(om språket fanns tillgängligt), för att öka förståelsen för bokens innebörd samt att inkludera 

alla språk. Pedagogen förklarade i efterhand att de kan vara svårt att läsa på allas språk på 

samlingen eftersom de är 16 olika språk i gruppen och därför har de valt att erbjuda barnen 

detta i efterhand. 

  

Utifrån dessa observationer kan vi se att pedagogen använder materialet på ett medvetet sätt 

för att förstärka och bredda barnets förståelse samtidigt som det utvecklar sitt ordförråd. Med 

ett sociokulturellt perspektiv handlar det om mediering där barnen använder kulturella 

artefakter som de sedan tar nytta av för att integrera i sin omvärld (Säljö, 2020). Detta kan 

även ses som att barnet får hjälp i sin utveckling genom scaffolding. Detta genom att 

pedagogen ger barnet stöttning och vägledning för att minnas det barnet kan men även för 
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att tillämpa sig en ny kunskap. Barnen får genom scaffoldingstöttande undervisning och 

genom medierande redskap i form av språk och artefakter möjlighet att utvecklas i den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2022). Däremot kan vi utifrån exempel två utläsa den 

problematiken som uppstår på grund av gruppens storlek. I gruppen finns många olika 

modersmål som enligt detta exempel inte kan tas tillvara inom samlingens ramar. Utan för 

att det ska vara möjligt erbjuder pedagogen detta i efterhand eftersom samlingarna har det 

svenska språket som utgångspunkt.  

Samlingens rutiner och struktur 

Utifrån de fem observationerna framgick det tydligt att rutiner och struktur är en viktig del i 

samlingen. Alla barn visste exakt vad de skulle göra när pedagogerna meddelade att det var 

samling, de städade undan det de höll på med och satte sig sedan på samlingsmattan och 

väntade in sina kompisar. Tydliga rutiner som framkom var att förskolan hade samling varje 

dag klockan 9.30 och alla barn deltog i samma samling. Det vill säga att samlingarna som 

observerats har skett i helgrupp. Det framkom tydligt att pedagogen vid varje samling hade 

ett syfte kopplat till avdelningens projekt eller kopplat till vad som ska ske under dagen. 

Utifrån dessa fem observationstillfällen visade det sig att alla samlingar inleddes och 

avslutades på samma sätt varje gång. Samlingarna startade alltid med en inkluderande sång 

där alla välkomnades samtidigt som pedagogen tecknade till sången och barnen likaså. För 

att sedan ha ett upprop för att synliggöra alla i barngruppen även de barn som inte var 

närvarande för dagen. Här framgår det att genom den inledande sången och det dagliga 

uppropet gör att alla barn får känna en gemenskap och delaktighet. Däremot utifrån min 

tolkning av barngruppens storlek hinner inte pedagogen se varje enskild individs behov.  

Samlingen på denna förskola bidrar till ett inkluderande och interkulturellt 

förhållningssätt. Genom den struktur och de rutiner som förskolan har byggt upp så skapar 

det en trygghet för barnen, en trygghet där alla känner sig välkomna och allas kulturella 

bakgrund är av betydelse. Benckert (2000) beskriver att inta ett interkulturellt förhållningsätt 

möjliggör och skapar inbjudande miljöer där olikheter och likheter möts och integreras i en 

tillåtande omgivning vilket resulterar i alla kulturer och språk kompletteras och skapar en 

enlighet (Benckert, 2000). Ingen lämnas utanför och det framkommer utifrån dessa 

observationer att de olika modersmålen tas till vara och barnen erbjuds både det svenska 

språket och sitt eventuella modersmål. Tidigare forskning visar att användandet av 

modersmålet i förskolan inte bara bidrar till en mångsidig språkutveckling. Det bidrar även 

till att acceptera allas språkliga och kulturella bakgrund, att erkännandet av modersmålet 

bidrar till ett interkulturellt lärande (Skans, 2011). 

Barnen var fokuserade, lugna och lyhörda vilket kan bero på att innehållet av samlingen 

är intressant och att pedagogen som håller i samlingen utgår från barnens intressen. Det är 

av vikt att vara närvarande pedagog och lyhörd för det resulterar i att barnen behåller 

uppmärksamheten och intresset. Säljö (2020) redogör betydelsen av pedagogens arbetssätt 

kring samlingen att det är betydelsefullt för barns lärande och utveckling samt att det 

resulterar till språkliga redskap som barnen tar sig an. Vidare beskriver författaren att barnen 

utvecklas i samspel med andra (Säljö, 2020). Wallerstedt (2020) beskriver att det är av vikt 

att pedagogen genom samspel och aktiviteter stöttar barnen i sin språkutveckling. Pedagoger 



  

30 

 

är förebilder och för att barnen ska utvecklas självständigt och klara sig i olika sammanhang 

behövs förebilder.  

I samlingarna togs det även upp om veckodagarna, månaden, året och årstiderna. Barnen 

fick tillsammans och med hjälp av varandra samt med stöttning av pedagogen komma fram 

till de rätta svaren. Vid ett annat observationstillfälle gick pedagogen och hämtade barnens 

alster för att ytterligare tydliggöra och påminna barnen om hösten. Pedagogen gav barnen 

utrymme till att tänka för att ge det svar som förväntas men även för att väcka tankar och 

erfarenheter vilket barnen gav uttryck för. Barnen har genom sin närmiljö tolkat och 

omtolkat hösten och skapat höst-skålar av lera och även gjort avtryck med löv som de sedan 

har limmat fast på papper. Detta kan tolkas som appropiering men även inslag av mediering 

som tolkas utifrån att barnen är medierande aktörer i samlingen och samspelar tillsammans 

i sin omgivning med hjälp av en kompetent förebild (Säljö, 2022). 

Under de fem observationstillfällena framgick det att samlingarna byggde på varandra. 

Det fanns ett tydligt syfte och mål med samlingen och att pedagogen hade en tanke kring 

varje aktivitet i samlingen genom att de byggde på varandra och barnen utmanades vidare i 

sin utveckling varje dag. Det framgår att pedagogen bygger på tidigare erfarenheter och 

utmanar barnen vidare i sin utveckling. Barnen möter ord och begrepp och tillsammans gör 

det begripligt vilket leder till att de sedan förstår nästa mening. Vilket kan förstås genom 

begreppen proximala utvecklingszonen och scaffoldingstöttande undervisning, samt att de i 

samlingen använder sig av artefakter som medierande verktyg (Säljö, 2022).   

Sammanfattning av resultat och analys – Delstudie 2 

Utifrån det sociokulturella perspektivet med Vygotskijs teori och de tillhörande centrala 

begreppen mediering, appropriering, scaffolding och proximala utvecklingszonen blev detta 

utgångspunkten till analysen och resultatet. Begreppens innebörd gav resultatet av 

observationerna en djupare förståelse till hur pedagogen arbetar och vilka strategier de 

använder för att främja flerspråkiga barns språkutveckling i samlingen. Genom 

scaffolding/stöttande undervisning får barnen möjlighet till språklig utveckling i den 

proximala utvecklingszonen. Barnen får möjlighet att använda språket som medierande 

verktyg samt att de utifrån detta inhämtar ny kunskap genom appropiering (Säljö, 2022). 

Resultatet visar tydligt att samspela med sin omvärld bidrar till lärande och utveckling i 

barnens språkliga kompetens. Undersökningen som bestod av fem observationstillfällen av 

samlingen framkom det att pedagogerna har ett medvetet och strukturerat arbetssätt. 

Samlingen är en rutinbunden situation där det huvudsakliga ligger i att skapa en gemensam 

stund där barnen får möjlighet till att ta sig an språket med olika materiella ting. I resultatet 

framgår det att pedagogerna använder olika språkmaterial exempelvis bildstöd och polyglutt 

för att förstärka och lustfyllt skapa lärande hos barnen. Resultatet visar att pedagogerna i 

studien har ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn.  

Utifrån observationerna framkommer det att alla barn kommer till tals genom den 

inledande aktiviteten. Alla barn får känna en gemenskap och en delaktighet men utifrån min 

tolkning av gruppens storlek hinner inte pedagogerna se varje enskild individs behov. Om 

samlingarna hade delats in i mindre grupper hade det varit av intresse att studera men detta 
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framkommer inte i denna delstudie. Utifrån resultat och analys kan konklusionen besvaras. 

Detta kommer att redovisas under rubriken konklusion. 
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Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur pedagogen arbetar främjande för 

flerspråkiga barns språkutveckling i samlingen och vilka arbetssätt och strategier pedagogen 

uppfattar som främjande för att ge flerspråkiga barn utrymme för språkutveckling i 

samlingen. Studien utgår från två delstudier med teoretisk utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet med tillhörande begrepp. Studien är uppdelad i två delstudier i form av 

kvalitativa intervjuer samt observationer där resultatet utifrån dessa diskuteras nedan.  

Diskussion utifrån resultat och analys 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna Vilka arbetssätt och strategier uppfattar pedagoger 

som främjande för att ge flerspråkiga barn utrymme för språkutveckling i samlingen? Hur 

arbetar pedagoger språkutvecklande i samlingen med flerspråkiga barn? kunde vi med hjälp 

av våra två delstudier besvara detta. I och med att vi använt oss av intervjuer samt 

observation som metod så kompletterar dessa varandra. Vilket leder till att vi kan besvara 

både vad pedagogerna uppfattar som språkutvecklande samt hur de faktiskt arbetar i 

praktiken. Vi får med denna studie en bredare förståelse kring varför pedagogerna arbetar 

på ett visst sätt i och med att metoderna kompletterar varandra.  

I föreliggande studie framkommer det att pedagogerna utifrån det sociokulturella 

perspektivet arbetar med scaffoldig/stöttande undervisning samt att de utmanar barnen i den 

proximala utvecklingszonen. Pedagogerna använder sig av medierande verktyg i samlingen 

för att förstärka samt att barnen genom appropiering inhämtar ny kunskap (Säljö, 2022). 

Genom detta besvaras forskningsfrågorna med hjälp av att vi ser pedagogernas arbetssätt 

utifrån de sociokulturella begreppen. Vi kan också förstå pedagogens arbetssätt och 

strategier genom att pedagogerna strukturerar och planerar sin undervisning på ett medvetet 

sätt för att utveckling och lärande ska ske. I relation till detta visar tidigare forskning att 

tydliga rutiner och struktur skapar sammanhang för barnens delaktighet och språkliga 

kommunikation (Kultti, 2012). Beroende på hur dessa aktiviteter är organiserade och 

strukturerade visar det sig att barn blir erbjudna olika möjligheter för utveckling och 

deltagande (Kultti, 2012). I resultatet av denna studie framkommer det att pedagogerna hade 

ett medvetet och kompetent arbetssätt i samlingen med att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling. Tidigare forskning visar att pedagogernas didaktiska tänk samt kompetens 

bidrar till en bredare förståelse till det svenska språket på förskolan (Skans, 2011). 

Vidare visar forskning på att aktiviteter som är lärarledda ger barnen förutsättningar till 

att aktivt delta på sina egna villkor (Kultti, 2012). Barnen får delta på sina egna villkor genom 

att pedagogerna i denna studie har ett interkulturellt förhållningssätt. På denna förskola ser 

de flerspråkighet som en norm och att de arbetar mycket med språkstöd i form av bilder, 

böcker, digitala verktyg och TAKK. Genom att använda sig av dessa språkstöd visar tidigare 

forskning att detta bidrar till utveckling och lärande (Skans, 2011). Genom det 

interkulturella förhållningssättet som pedagogerna i studien tillhandahåller framkommer 

utifrån resultatet att pedagogerna tar vara på barnens kulturella mångfald. Tidigare forskning 

har visat att erkännandet av modersmålet bidrar till en mångsidig språkutveckling (Skans, 

2011). Pedagogerna i studien talar om ett öppet klimat där alla språk är välkomna samt att 



  

33 

 

de i denna förskola ser flerspråkighet som en resurs. Barnen i denna studie ges möjlighet att 

tala vilket språk de vill, det vill säga rätten att tala sitt modersmål bidrar till en ökad förståelse 

och ett sammanhang. Detta framkommer i form av att de ser både barn och pedagoger som 

en resurs i arbetet med flerspråkighet. Genom denna resurs menar pedagogerna i studien att 

det bidrar till att kunna använda sig av transspråkande arbetssätt. Genom att använda sig av 

transspråkande arbetssätt får barnen möjlighet att använda sig av hela sin språkliga 

repertoar, det vill säga alla sina språk (Garcia & Wei, 2018). Cummins (2017) menar att 

språket bygger på en gemensam grund, vilket kan kopplas till det transspråkande 

arbetssättet. Däremot framkommer det utifrån resultatet att pedagogernas språkliga 

kompetens är av vikt för att detta ska kunna ses som en resurs. 

En annan intressant aspekt med utgångspunkten i att se varandra som en resurs är att 

forskning visat att barnen lär av varandra (Skaremyr, 2014). Vilket är något pedagogerna i 

denna studie ideligen nämner, att barnen lär av varandra och härmar varandra samt att de 

hjälper varandra. Däremot om vi ska ställa detta i relation till Skaremyrs (2014) studie som 

undersöker två nyanlända barn i förskolan ser vi på en annan typ av interaktion. I och med 

att i Skaremys (2014) studie är det endast två nyanlända barn där resterande barn i 

barngruppen har utvecklat det svenska språket.  Däremot baseras vår studie på en barngrupp 

som inte har något barn med svenska som modersmål. I och med att pedagogerna i vår studie 

tydligt vill få fram att barnen lär av varandra och genom varandra hade varit intressant att ta 

del av en händelse där ett svensktalande barn lär ett barn med ett annat modersmål. I och 

med att det i föreliggande studie endast framkommer att barn med gemensamt modersmål 

hjälper och lär varandra.   

Utifrån observationerna och intervjuerna framkommer det att denna förskola alltid har 

samling i helgrupp. I resultatet framkommer det dock en problematik kring gruppens storlek 

och gruppens alla modersmål. De observerade pedagogerna förklarar efter en observation att 

det kan vara svårt att i samlingen läsa på alla olika språk i och med att de hade 16 olika språk 

i gruppen. Lösningen de hade på detta var då är att erbjuda barnen att läsa på sitt modersmål 

efter samlingen. Utifrån detta väcks det tankar i form av hur detta bidrar till en uppdelning 

av språken, att de språk som är mest förekommande tas upp i samlingen. Utifrån resultatet 

kan vi se att språk som tas upp på samlingen är arabiska och engelska då flera barn har dessa 

språk gemensamt. Skulle däremot gruppen delas upp i mindre grupper skulle högläsning på 

alla modersmål kanske vara en möjlighet att genomföra inom ramen för samlingen. I relation 

till detta visar tidigare forskning att gruppens storlek har betydelse för att alla barn ska få 

möjlighet till kommunikation (Skans, 2011). Resultatet visar att pedagogerna menar att de 

har ett interkulturellt förhållningssätt på förskolan som utgångspunkt (Lunneblad, 2018) 

Vidare framgår det att alla språk är välkomna och att alla får prata sitt modersmål genom att 

flerspråkighet ses som en norm (Garcia & Wei, 2018). Utifrån observationerna och 

intervjuerna kan vi genom resultatet se att de har ett inkluderande och medvetet 

förhållningssätt men det är svårt att få till det i praktiken i och med den stora barngruppen. I 

resultatet ser vi också att samlingarna hålls i ett relativt litet och trångt utrymme där 

tolkningen utifrån observationen var att pedagogen inte hinner se varje barns enskilda behov 

för vidare utveckling. Forskningen visar att det är pedagogens ansvar att ge barnen tillgång 

till en språkutvecklande lärandemiljö (Svensson, 2012). I bilderna som redovisas under 

resultat och analys i delstudie två ser vi bilder på det utrymme där samlingarna hölls. Utifrån 
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dessa bilder kan vi ändå se att det är en språkutvecklande miljö men det är ett väldigt litet 

utrymme där alla pedagoger och barn medverkar. Anledningen till att de väljer att ha 

samlingarna i helgrupp i detta lilla rum framkommer inte inom ramarna för denna 

undersökning. 

Diskussion utifrån metod och urval 

Utifrån det att vi i denna studie utgår från två olika metoder, det vill säga att vi använder oss 

av både intervjuer och observation för att undersöka forskningsfrågorna, bidrar det till att 

dessa två metoder kompletterar varandra. Med hjälp av utsagorna utifrån intervjuerna kan vi 

jämföra detta resultat i relation till det observerade samlingarna. Hade vi endast använt oss 

av intervjuer hade vi inte kunnat fånga upp vad som faktiskt sker i verkligheten. Hade vi 

däremot endast använt observationer hade vi inte kunnat fånga upp det som förskollärarna 

uppfattar som främjande för barns språkutveckling. Däremot om vi enbart utgått från en av 

metoderna hade vi kunnat fylla ut med mer data, det vill säga att vi hade kunnat intervjuat 

flera personer eller observerat vid fler tillfällen. Valet av metod bidrar till att vi kan svara på 

båda forskningsfrågorna men bristen på tid gör att studiens omfång inte blir lika omfattande. 

För att utveckla studiens omfång och innehåll hade mer tid behövts. 

Genom att vi aktivt och medvetet utgick från en mångkulturell förskola i ett segregerat 

område representerar detta vårt slutliga resultat. Vi får genom denna studie en inblick i de 

språkutvecklande arbetssätten i en mångkulturell barngrupp där det svenska språket inte 

fanns med som modersmål för något barn i gruppen. Därför speglar valet av område och 

förskola stor roll i förhållande till det slutliga resultatet.  

Avslutande diskussion  

Tidigare forskning har visat att det finns en viss osäkerhet kring arbetet med flerspråkiga 

barn (Fredriksson & Lindgren Eneflo, 2019). Förskolans styrdokument kan vara svåra att 

tolka då det står i styrdokumentet att vi ska arbeta med flerspråkighet men det står inte hur. 

Däremot anser vi att denna studie bidrar till en ökad kunskap kring arbetet med 

flerspråkighet i och med att det i resultatet av denna studie framkommer följande: att 

medvetenhet är en viktig del i arbetet med flerspråkighet och att ha ett interkulturellt 

förhållningssätt. Ett öppet klimat i samlingen är av betydelse samt att strukturer och rutiner 

skapar sammanhang och gemenskap för barnen. Det är av vikt att ta vara på allas kunskaper 

genom att se både pedagoger och barn som en resurs för flerspråkighet. Lång erfarenhet 

bidrar till ett mer självsäkert och naturligt arbetssätt med flerspråkig språkutveckling. Därav 

kan vi genom den sociokulturella teorin förstå och tolka pedagogernas arbetssätt för att 

kunna besvara forskningsfrågorna.  

Förskolans läroplan beskriver ”att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla både det 

svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Lpfö, 

2018, s.14). Vilket vi utifrån denna studie ser att pedagogerna både gör i praktiken samt 

framhäver genom intervjuerna att de arbetar mot detta strävansmål. Därför anser vi att 

studiens resultat kan vara relevant som underlag för andra verksamma inom förskolan. 

Därmed hoppas vi att med denna studie kunna belysa vad pedagogernas olika arbetssätt har 
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för betydande roll för en fungerande verksamhet. Undersökningen kan bidra med en ökad 

medvetenhet kring språkutvecklande arbetssätt med flerspråkiga barn i samlingen.  
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Konklusion 

Det huvudsakliga resultatet är att pedagogerna i studien har ett medvetet arbetssätt för 

språkutvecklingen med flerspråkiga barn. Det som framgick är att pedagogerna utgår från 

en tillåtande miljö där alla kulturella artefakter integreras och möts. Materialet har en positiv 

effekt och inverkan men är även av betydelse för att tydliggöra och förstärka barnens 

språkliga inlärning. Samlingen är en rutinbunden konstellation där det huvudsakliga ligger i 

att skapa en atmosfär där barnen får möjlighet till att ta sig an språket med olika materiella 

ting. Barnen får även stöd av pedagogen i sin enskilda utveckling genom stöd i modersmålet 

och i sin proximala utvecklingszon. Pedagogerna använder olika språkmaterial exempelvis 

TAKK och sagopåsar för att variera samt förstärka och lustfyllt skapa lärande hos barnen. 

Pedagogerna planerar och strukturerar språkutvecklande aktiviteter på ett medvetet sätt. 

Genom pedagogernas långa erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn leder det till att 

barnen får språkbada, att språk genomsyrar hela verksamheten.  

Resultatet påvisade även att genom sampel och interaktion möjliggör det för barnen att 

använda sig av kommunikativa redskap. Genom att de härmar och iakttar varandra med 

blickar och kroppsspråk. Skaremyr (2014) redogör betydelsen av de kommunikativa 

redskapen och vilken betydelse de har för nyanlända barn och flerspråkiga barn. Vidare visar 

resultatet av studien att pedagogerna ser varandra och barnen som en resurs för flerspråkighet 

där de kan ta hjälp av varandra för att få en bredare förståelse samt att flerspråkighet ses som 

en norm. Det som också framgick utifrån delstudierna är att pedagogernas syfte med 

samlingen var ett gemensamt synsätt men tillvägagångsättet kunde se olika ut. De utgick 

från förskolans styrdokument samt uppdrag som styrdokumentet klargör för sedan ha en 

samsyn kring didaktiska undervisningen. Observationerna synliggjorde arbetssätten och 

aktivt påvisade att barnen upplevde det lustfyllt vilket framkommer i styrdokumentet 

läroplanen för förskolan. Resultatet visar även att det är av vikt att ha ett interkulturellt 

förhållningssätt för att bidra till en ökad samhörighet i gruppen för att detta ska bidra till en 

trygghet och gemenskap i verksamheten.  

Vidare forskning 

Här har vi reflekterat kring att det finns intresse att i framtiden forska vidare om hur 

pedagogers interkulturella förhållningssätt åskådliggörs och upprätthålls gentemot 

nyanlända barns deltagande. Dessutom att forska vidare på hur personal på förskolan 

bemöter vårdnadshavarna till nyanlända barn och hur de integreras i den svenska förskolan. 

Andra förslag på vidare forskning kan vara att välja andra metoder exempelvis gjort en studie 

och utfört intervjuer på två olika förskolor eller med två olika målgrupper. Ett annat 

intressant alternativ hade varit om vi valt ett annat bostadsområde som inte är lika segregerat 

och utsatt och ändå utgått från samma frågeställningar. Vad hade utfallet av den studien 

varit, hade den liknat vår studie med de frågeställningar vi har i denna studie? Det är av 

intresse att reflektera över huruvida det hade varit om vi hade valt en annan rutinbunden 

situation som exempelvis utevistelse eller en matsituation. I denna studie utgick från det 

sociokulturella perspektivet men om vi hade utgått från ett annat perspektiv hur hade 

resultatet och studien sett ut då. Tidsramen är också av vikt då studien hade en begränsad tid 
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att förhålla sig till vilket gjorde potentialen att fördjupa sig ytterligare inte var möjlig.  Över 

lag är huvudämnet i vår studie intressant och det finns en del att forska vidare på när det 

gäller flerspråkiga barn i svensk förskola och vi upptäcker genomgående att det finns en del 

som verkar intressant att forska vidare på.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Faktafrågor:  

1. Vilken utbildning har du? Förskollärare eller barnskötare? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Hur många barn och pedagoger har ni på avdelningen?  

4. Vilken ålder är det på barnen?  

5. Vilka olika språk använder barnen?  

 

Intervjufrågor:  

- Vad har du för förhållningssätt när det kommer till flerspråkighet i förskolan? 

- Vad innebär samling för dig? 

- Hur arbetar du språkutvecklande i samlingen? 

- Hur arbetar du för att stödja barnens språkutveckling? 

- Vad använder ni för språkutvecklande material i samlingen? 

- Vilka svårigheter tycker du att det finns i att arbeta språkutvecklande i samlingen? 

- På vilket sätt får barnen tillgång till sitt modersmål i samlingen?  

- Kan du ge konkreta exempel på språkutvecklande aktiviteter som är planerade för 

samlingen?  

- Kan du ge exempel på språkutvecklande aktiviteter som sker spontant i samlingen? 

- Ser du barnens modersmål/flerspråkighet som en tillgång i verksamheten?  

- Hur samarbetar ni med vårdnadshavare? 

-  Vad vet du om barnens språksituation hemma? Möter de flera språk i hemmet?  

-  Har ni flerspråkiga pedagoger? Hur utnyttjas deras kompetens?  

 

Exempel på Följdfrågor 

- Motivera  

- Berätta mer 

- Förklara hur du tänker  

 

Forskningsfrågor:  

1. Vilka arbetssätt och strategier uppfattar pedagogen som främjande för att ge 

flerspråkiga barn utrymme för språkutveckling i samlingen?  

2. Vilka arbetssätt och strategier använder pedagogen i samlingen med flerspråkiga 

barn? 
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare för barn i förskolan xxxx 
 

Information om en studie av flerspråkighet i förskolan 
 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Studien syftar till att undersöka hur pedagogerna arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 

barn. Där vi vill undersöka genom att observera samlingen vilka arbetssätt och strategier 

som används för att verka språkutvecklande. Samt att vi även kommer att intervjua 

pedagogerna på avdelningen. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en vecka i skolan. Vi 

kommer att samla in data genom att filma och observera under en hel vecka utan att 

medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att 

använda en filmkamera för att kunna dokumentera samlingen. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian 

 

Tel:....................  e-post:  

 

Emma Anjou, studentmailadress:   

 

Belgin Yildirim, studentmailadress:  
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Bilaga 3  

Till vårdnadshavare för barn i förskolan xxxx 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om flerspråkighet i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Emma Anjou och Belgin Yildirim som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att filmas och observeras i sin skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär 

och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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Bilaga 4 

Till pedagogerna i förskolan xxxx 

 

Information om en studie om flerspråkighet i förskolan 
 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Studien syftar till att undersöka hur pedagogerna arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 

barn. Där vi vill undersöka genom att observera samlingen vilka arbetssätt och strategier 

som används för att verka språkutvecklande. Samt att vi även kommer att intervjua 

pedagogerna på avdelningen. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och skickar in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Farzaneh Moinian 

 

Tel:....................  e-post:  

 

Emma Anjou, studentmailadress:  

 

Belgin Yildirim, studentmailadress:  

 

Uppsala 2022-10-12 
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Bilaga 5 

Till pedagogerna i förskolan xxxx 

 
Medgivande för deltagande av studie 
 

Studien syftar till att undersöka hur pedagogerna arbetar språkutvecklande med flerspråkiga 

barn. Där vi vill undersöka genom att observera samlingen vilka arbetssätt och strategier 

som används för att verka språkutvecklande. Samt att vi även kommer att intervjua 

pedagogerna på avdelningen. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 

intervjuas eller observeras i min arbetsmiljö, att intervjuerna kommer dokumenteras med 

ljudinspelningar och att observationerna dokumenteras med videoinspelning och 

fältanteckningar. Samt att materialet från intervjuerna och observationerna kommer att 

analyseras. Jag är införstådd med vad studien innebär och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och att den när som helst kan avbrytas 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 

Deltagarens förnamn: ……………………….. Efternamn:…………………………….. 

Adress: ………………………………………………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………………………………. 

....................................................................... 

Ort och datum 

....................................................................... 

Underskrift deltagare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


