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Sammanfattning 

 
Idag är det många förskolor som är mångkulturella. Det handlar om att både barngruppen samt 

de anställda är flerkulturella med olika bakgrunder, kulturer, erfarenheter och inte minst språk. 

För att stärka gruppen och tillgodose allas behov gäller det att som pedagog vara medveten om 

allas olika förutsättningar. Vidare handlar det om att uppmuntra de flerkulturella barnen till att 

vilja och våga dela med sig av sin kultur samt språk för att utvecklas i arbetet för en större 

acceptans för olikheter och allas lika värde. 

Det är stora krav som ställs idag på pedagogerna där de ska arbeta med att erbjuda barnen en 

inblick i både den svenska kulturen samt involvera delaktighet i andras kulturer för att barnen ska 

kunna utveckla en förståelse till olika levnadsätt och olika värderingar. Språkutvecklingen ska ske 

både i det svenska språket för alla barn och för flerkulturella barn även i deras modersmål. 

Pedagogerna ska tillämpa arbetssätt och förhållningssätt där de engagerar sig och visar intresse 

för olika barns kulturer, traditioner samt språk. För att ta reda på hur pedagogerna förhåller sig 

till dessa krav valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med sex olika pedagoger från sex olika 

förskolor i två olika kommuner. Syfte med studien är att undersöka och analysera hur de sex 

utvalda pedagogerna uppfattar sitt förhållningssätt samt arbetssätt i arbetet med flerspråkiga barn 

samt deras språkutveckling ur ett sociokulturellt perspektiv för att behandla våra frågeställningar: 

 

Hur definierar pedagogerna innebörden av flerspråkighet? 

 

Hur ser verksamheten ut för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling enligt pedagogerna? 

 

Hur använder sig pedagogerna av olika barns modersmål i verksamheten? 

 

Vilka svårigheter uppfattar pedagogerna i arbetet med flerspråkiga (flerkulturella) barn och 

föräldrar? 

 

Vilka strategier använder pedagogerna för en bättre verksamhet och samverkan med flerspråkiga 

barn och deras föräldrar? 

 

Resultatet av intervjuerna som spelades in transkriberades och bearbetades genom analys för att 

få fram det centrala och relevanta för studien. Studiens resultat visar på att de intervjuade 

pedagogerna är väl insatta i sitt arbete med språkutvecklingen. Utifrån sina erfarenheter blir de 

mer medvetna om betydelsen kring hur språket används tillsammans med barnen. De visar även 

en positiv bild i hur de utvecklas för att på ett bättre sätt samverka med flerspråkiga barns 

modersmålslärare samt föräldrar. 

 

Nyckelord: modersmål, flerspråkighet, tvåspråkighet samt språkutveckling. 
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1. Inledning 

Idag lever vi i en kulturell mångfald och Skolverket (2010) beskriver att det krävs att människor 

har samt utvecklar en förmåga till förståelse i att leva i ett internationaliserat samhälle. För att 

lyckas med detta ställs höga krav på förskolan där alla barn ska få de stöd de behöver för att 

utveckla sin identitet, tillit, självförtroende och trygghet.  

Vi är två förskollärarstudenter som fick upp ett större intresse för flerspråkighet och 

språkutveckling under våra studier på AUOII kursen. Eftersom vi båda är flerspråkiga och har ett 

annat modersmål än svenska kände vi igen oss i många av de fall samt situationer som togs upp 

och beskrevs under kursens gång. Mycket av det som bearbetades under AUOII kursen handlade 

om inkludering av flerkulturella barn där deras språk och kultur skulle innefattas av den 

vardagliga verksamheten. Utifrån den synen ville vi undersöka och analysera hur de sex utvalda 

pedagogerna uppfattar sitt förhållningssätt samt arbetssätt i arbetet med flerspråkiga barn samt 

deras språkutveckling. Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer. 

Arbetet är mestadels skrivet gemensamt där båda författarna behandlar bakgrundsdelen, 

litteraturöversikten, tidigare forskning, syftet samt diskussionsdelen. Författare 1, Nazanin Kareem skriver 

under rubrikerna konklusion och vidare forskning, författare 2, Sanela Bektic skriver sammanfattningen 

och inledningen. 

Författare 1 behandlar i metodavsnittet punkterna; analysens giltighet, etiska hänsynstaganden samt 

metod reflektionen. Författare 2 behandlar övriga punkter som är metod delen, urval, datainsamlingsmetod, 

genomförande, metodbearbetning samt analysmetoden. 

Resultat och analysdelen är fördelade utifrån våra fem frågeställningar som vi behandlar 

tillsammans och skriver gemensamt. 
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2. Bakgrund 

Flerspråkiga barn finns i dagsläget i de flesta förskolorna. Det handlar om barn som talar och 

använder sig av ett eller flera andra språk än svenska. Dessa barn har oftast med sig en annan 

bakgrund och kultur. Bemötandet och förhållningssättet från förskolan och förskollärarna blir 

därför omfattande gentemot flerspråkiga barn så att deras kultur, bakgrund samt modersmål 

uppmärksammas och bevaras. ”Språkutveckling, identitetsutveckling och kunskapsutveckling 

hänger nära samman.”(Sandström, 2007, s.20). Lahdenperä (2006, s.6) lyfter upp betydelsen av 

pedagogens förhållningssätt gentemot flerkulturella barn där pedagogen bör ta hänsyn till barnets 

språk, kultur och erfarenheter för att undvika att missgynna och få barnet att känna sig 

exkluderat.   

Bland de första mötesplatserna för kommunikationen är i förskolan. Redan från tidig ålder 

utrycker sig barn via gester, ljud och kroppsspråk för att visa vad de menar och vill. Barn är 

oerhört duktiga på att tyda kroppsspråk. Det är tankarna som styr kroppsspråket, därför är det 

viktigt att pedagogen kan styra sina tankar. Pedagogen ansvarar för barnens språkutveckling så att 

de lär sig kommunicera med sin omgivning på ett fungerande sätt (Prage & Svedner, 2000). 

Förskolan har som krav på sig att följa Skolverkets styrdokument och arbeta utifrån Lpfö 98/10. 

Barnen på förskolan ingår i en social och kulturell mötesplats där de tidigt fostras att visa respekt, 

hänsyn samt förstå alla människors lika värde. I Lpfö 98/10 (s.6) beskrivs det tydligt att förskolan 

ska tillgodogöra sig möjligheten av den kulturella mångfalden som finns på förskolan för att 

förbereda barnen för en internationaliserat samhälle och därtill stötta barn med annan utländsk 

bakgrund att bevara sitt kulturarv samt utveckla en flerkulturell tillhörighet. Ett annat uppdrag för 

förskollärarna är att sträva efter att hjälpa barn att utveckla sin identitet och känna trygghet i den 

(Lpfö 98/10, s.9).  

”Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den språkliga världen” Skolverket (2010, s.5). Det 

innebär att förskoleverksamheten har som uppgift att skapa en miljö där alla barn får möjlighet 

till en stimulerande språkutveckling. Där pedagogerna är aktiva tillsammans med barnen, lyhörda 

för barnens behov samt uppmärksamma barnens svårigheter för att i ett tidigt stadium kunna 

hjälpa barnen vidare i språkutvecklingsprocessen. 

Ett barn som växer upp i en läsande och skrivande miljö har goda förutsättningar till en bra läs- 

och skrivutveckling vidare i livet. En del barns läs- och skrivutveckling sker i en miljö där vuxna 

dagligen läser för dem. Utifrån en sådan situation lär barnen sig nya ord och uttryck samt att 

bygga ihop meningar. Dock har inte alla barn samma förutsättningar. Många barn lever med 

föräldrar som inte har kunskap om läsandets betydelse för barns språkutveckling. Det finns även 

barn som lever i stressande miljöer där föräldrarna inte har tid eller möjlighet att läsa för dem. 

Det är dessa barn som behöver extra hjälp och insatser från förskollärarna för att skapa 
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förutsättningar och en grund för vidare språkutveckling. Högläsning är ett viktigt inslag 

framförallt i förskolan. Förskolelärare läser högt och berättar fritt i barngruppen hela tiden (Prage 

& Svedner, 2000). Barnens första kontakt med litteraturen sker under förskole tiden, därför är det 

högst viktigt att satsa på utbildad förskolepersonal. Förskoleläraren måste kunna använda sig av 

ansiktsuttryck och kroppsspråk under högläsningen för att skapa bättre inlevelse för barn som 

inte behärskar vissa ord än, på så sätt lär de sig nya ord samt utvecklar sitt ordförråd. 

Dagens samhälle kräver att människor har kompetensen att kommunicera, därför måste 

förskollärare lägga stor vikt på språket för att kunna uppfylla samhällskraven och för att 

förbereda barnen inför skolan och samhället. Kraven ligger på pedagogerna där de skall ha goda 

kunskaper om språkutveckling. Detta för att kunna stimulera och bemöta alla barnens 

förutsättningar samt olika behov. Utgångspunkten för denna studie handlar om hur pedagogerna 

arbetar för att stimulera språkutveckling hos barnen som har ett annat modersmål än svenska. Vi 

ska behandla pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt och uppfattningar utifrån deras 

erfarenheter om arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. 

Svensson (2012) lyfter fram betydelsen av förskollärares roll för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Vikten ligger på hur förskolläraren anpassar både arbetssättet och språkbruket 

efter barns språknivå, då dessa barn har ett begränsat ordförråd. Interaktionen mellan pedagogen 

och barnet spelar en avgörande roll i flerspråkiga barns språkutveckling enligt Svensson (2012). 

Svenssons artikel medförde ett ökat intresse att studera vidare och får mer kunskaper om hur 

pedagogerna kan stimulera flerspråkiga barns språkutveckling i förskolans verksamhet. 
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3. Litteraturöversikt 

Här klarlägger vi samt definierar de centrala begrepp som har utgångslägen i vår forskningsstudie. 

Först kommer definitioner av viktiga begrepp som skall användas i studien och det är: 

modersmål, flerspråkighet, tvåspråkighet samt språkutveckling. I varje avsnitt följer en 

uppfattning och faktorer som spelar en viktig roll för flerspråkiga barns språkutveckling och olika 

metoder som stimulerar flerspråkiga barns språkutveckling förklaras. Vi kommer att använda oss 

av detta material i analysen av våra resultat. 

 

3.1 Modersmål 

Otterup (2005) förklarar modersmålet som det första språket barnet möter och lär sig att förstå 

samt kommunicera på. Modersmål är det språket ett barn lär sig i interaktion med sina föräldrar 

och i sin närmiljö. Det är det språket som används i barnets omgivning. Svensson (2009, s.190) 

lyfter betydelsen av modersmål där hon menar att barnet genom modersmålet identifierar sig själv 

och känner tillhörighet.  

Skolverket (2013) beskriver betydelsen av samarbetet mellan förskolläraren, föräldrarna och 

modersmålsläraren i arbetet för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärares 

arbetssätt med flerspråkiga barn ska bygga på barns förståelse i sitt språk och sin kultur, genom 

att använda ord och begrepp på barns modersmål och väva in de i olika aktiviteter i 

verksamheten. På det sättet får barnen känna att deras språk och kultur är betydelsefulla. Det som 

är viktigast i arbetet med flerspråkighet är personalens förhållningssätt och kunskaper om hur 

man stimulerar barnen till att utveckla alla sina språk. Ett förhållningssätt handlar om nyfikenhet, 

öppenhet och en vilja att ta reda på om mer möjligheter till att utveckla barnen i sina språk. I 

arbete med flerspråkiga barn krävs det medvetenheten om barnens språkliga bakgrund. För att 

barnet ska kunna utveckla i sina språk väl är det viktigt att både hemmet och personalen i 

förskolan aktivt samarbetar.   

 

3.2 Flerspråkighet 

Förstaspråk (modersmål) är det första språket man lär sig som barn och som oftast kommer från 

föräldrarna. Ett andraspråk är det språk som man lär sig när man redan behärskar sitt förstaspråk 

i samband med flytt till andra länder av olika skäl. Flerspråkiga barn är de barn som behärskar två 

eller flera språk, enligt Skutnabb-Kangas (Musk 2010).  
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Calderon (2004, s.13) anser att flerspråkiga barn i förskolan är individer som har med sig sina 

erfarenheter, upplevelser och värderingar från sin bakgrund och kultur. Calderon (2004, s.35) 

anser att pedagogerna har en viktig roll i förskolan för flerspråkiga barns språkutveckling. Dessa 

barn behöver genomtänkt stimulans och stöd för att lyckas utveckla den språkliga kompetensen 

på både sitt modersmål och i det svenska språket, vilket innebär att aktivt stödja jämsides barnets 

modersmål samt inlärningen av det svenska språket. Det tar så klart längre tid att lära sig två eller 

flera språk. 

För att barnen ska bli flerspråkiga måste de stimuleras samt aktivt använda och förhålla sig till de 

språk de använder i vardagen (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.12). Genom att barnet 

utvecklar både sitt modersmål samt det svenska språket parallellt har barnet goda förutsättningar 

till att bli tvåspråkigt. 

 

 

3.3 Tvåspråkighet 

Calderon (2004, s.19) ger beskrivning för två olika slag av tvåspråkighet, simultan och successiv.  

En Simultan tvåspråkighet innebär att ett barn lär sig två språk redan från födseln eller i en 

mycket tidig ålder. Inlärning av språken sker mer eller mindre samtidigt. En sådan typ av 

tvåspråkighet kan utvecklas då föräldrarna har två olika modersmål som de aktivt använder med 

barnet. Då får barnet två förstaspråk eller modersmål. Sker inlärning av ett andra språk efter 

inlärningen av ett första språk, d.v.s. efter att barnet uppnått ca tre års ålder, då talar man om en 

andraspråksinlärning, successiv inlärning av ett andraspråk. I båda fallen är det vanligt att barnet 

blandar ihop sina båda eller flera språk. Vissa barn lyckas utveckla en förmåga att hålla isär 

språken medan andra ännu inte hunnit tillägna sig tillräckligt stort ordförråd och språkigt 

färdighet och därför lånar ord från olika språk för att kunna kommunicera.  

Otterup (2005, s.22) förklarar att begreppet tvåspråkighet används ofta som samlingsterm för 

”två- eller flerspråkighet”. Om man lär sig ett andra språk, inte på bekostnad av förstaspråket, kan 

man bli successivt tvåspråkig. Det finns ingen gräns för när man blir tvåspråkig. Tvåspråkig blir 

den personen som kan tryggt använda sig av två språk i de flesta situationer i enlighet med sina 

egna önskemål och samhällets krav. Termen andraspråksinlärning brukar i litteraturen också 

användas som ett generellt begrepp för både andra- och främmande språkinlärning. 

 

 

3.4 Språkutveckling 

Skolverkets stödmaterial beskriver språkande som en interaktion mellan individer där de skapar 

mening och formar kunskap och erfarenhet genom ett eller flera språk. Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling (Lpfö98/10, s.7). Språkandet ses också 
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som en integrerad del av andraspråksutvecklingen, där barn tillsammans med andra skapar 

meningar i vardagliga sammanhang (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.10).  

Enligt läroplanen ska förskolan ”lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 

98/10, s.7). Man kan tolka läroplanens syn på språket utifrån en sociokulturell syn på 

språkutveckling, där språket betraktas som ett redskap för lärandet. Med utgångspunkt i den 

sociokulturella teorin är språkanvändningen den viktigaste aspekten för språkutvecklingen. Barn 

socialiserar sig genom språket inte bara till samhället utan också till att bli en kulturellt kompetent 

talare (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.20). 

Barns språk utvecklas genom att medverka i olika sociala och kommunikativa situationer. Dessa 

sociala situationer möjliggör att barnen är aktiva i en språklig process där de börjar lära sig 

behärska språket genom att lära sig nya ord, uttryck samt meningsbyggnad (Bjar och Liberg 2003, 

s.79). Barn utvecklar sitt språk utifrån de språk de hör runt omkring sig. Barn har förmågan att 

höra och känna språkljuden redan från fosterstadiet från mamman och från spädbarnsstadiet från 

sin närhet och omgivning. Utifrån det utvecklar barn en känsla för språket. Så fort barnet föds 

startar en process där den första interaktionen med de närstående sker och barnet lär sig att ta in 

språkets ljud, rytm, ord och strukturer (Calderon, 2004, s.29). Eftersom alla barn samt deras 

förutsättningar är olika kan deras utveckling variera beroende på vilken miljö de föds i samt hur 

mycket de vuxna i barnets omgivning bekräftar och samspelar med barnet.  

Calderon (2004, s.28) menar att språket växer och utvecklas i alla sociala situationer där barnet lär 

sig att använda språket. Hon tar vidare upp förskolan som ett exempel, där både barnen och 

pedagogerna använder språket som ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera med varandra 

alltså tala, tänka samt att tolka sin och andras omvärld. Då det är viktigt att pedagogerna kan 

skapa olika aktiviteter så att barnen får möjlighet att träna språket i olika sammanhang. För att 

språket ska utvecklas hos barn krävs det att pedagogen hela tiden skapar situationer för att få 

barnen att använda språket. Det är inte tillräckligt med att bara få barnen att lyssna på språket 

utan även att få de att prata i olika meningsfulla sammanhang. Eftersom när barn själva får 

producera och använda språk får de större möjlighet att uttrycka samt utveckla sina tankar. 
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4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer vi presentera tre studier som vi utgår ifrån i vår forskning. Dessa 

studier behandlar flerspråkighet samt lyfter upp pedagogernas roll för flerspråkiga barns 

språkutveckling. I vår analys kommer vi även att använda oss av nedan given litteratur. Tidigare 

forskning valdes utifrån dess relevans för studiens syfte. Därför valdes forskning som handlar om 

förskollärares roll för flerspråkiga barns språkutveckling samt hur de utvecklas och påverkas av 

andra faktorer. Vi valde forskning som fokuserade på vikten av pedagogernas arbetssätt och 

förhållningssätt som viktiga aspekt för att stimulera barns språkutveckling. Svensson (2012) 

valdes för det var en artikel av den senaste forskningen som handlar om förskolans roll i arbetet 

med flerspråkiga barns språkutveckling. Forskningen av Kultti (2012) handlar om flerspråkiga 

barn i förskolan samt deras villkor för deltagande och lärande. Kultti (2012) fokuserar i sin 

avhandling på betydelsen av barns modersmål i lärande till det nya språket, vilket ansågs som en 

viktig förutsättning för barn att ha och använda denna förmåga för att överföra kommunikation 

och kunskap från sitt modersmål till det nya andra språket som skall läras. Boken Flerspråkighet i 

förskolan är en referens och ett metodmaterial av författarna Sussande Benckert, Pia Håland och 

Karin Wallin (2008) på uppdrag av Myndigheten för skolutvecklingen. Denna bok valdes för att 

boken handlar om barn med andra modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det 

svenska språket, sitt eget modersmål och öka kunskapen om arbetet med barns flerspråkighet. 

Benckert, Håland och Wallin (2008) tar upp många goda exempel från olika verksamheter och på 

det sättet talar de om för pedagogerna om hur de kan förhålla sig i arbetet med flerspråkiga barn. 

Samtidigt ger författarna tips och förslag på språkutvecklande arbetssätt hämtade från förskolor. 

All tidigare forskning söktes och hittades genom sökmotorn SwePub på ub.uu.se för att få 

resultat (forskning) som är vetenskapligt bekräftat. 

Ann-Katrin Svenssons (2012) studie handlar om flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan 

och även här är syftet att belysa förskollärares roll för flerspråkiga barns möjligheter att utveckla 

sina språk. Om ett barn inte utvecklar sitt språk kan detta orsaka problem för barns vidare 

språkutveckling (Svensson, 2012, s.29). Ordförrådet är en väsentlig del av språkutveckling, utifrån 

ordförrådet ges möjlighet till att bygga meningar, uttrycka och formulera sig samt ökar 

tolkningsförmågan till hur och vad som förstås i andras uttalanden. Svensson (2012) fortsätter att 

beskriva pedagogens förhållningssätt där hon lyfter upp pedagogens egen reflektion över sitt 

språkbruk gentemot flerspråkiga barn, där det handlar om att pedagogen ska anpassa sitt språk till 

barnets språkliga förmåga samt stanna upp och försäkra sig om att barnet begriper vad som sägs. 

Barn med svenska som andraspråk och som har ett mindre ordförråd på svenska kan antas ha ett 

stort behov av att få samtala om texter för att få en djupare förståelse för den lästa texten. I detta 

sammanhang kan ett genomtänkt samspel mellan pedagogen och barnet spela en avgörande roll i 

utvecklingen av flerspråkiga barns kunskaper (Svensson,2012, s. 29). Dessutom påpekar Svensson 
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(2012) att pedagogerna inte endast ska läsa för barnen utan att de också samtalar om det lästa, 

ritar och dramatiserar innehållet från boken. 

Förskolemiljön kan ge möjligheter men även begränsningar för hur barnen utforskar, använder 

och utvecklar språket. Barn som inte själva kan ta till sig att utforska språket behöver 

förskollärare som kan skapa rätt aktiviteter som väcker deras nyfikenhet till språk. Ett av de 

språkstimulerande arbetssätten är just pedagogernas fokus på språkbrukandet. Genom att visa 

intresse, väcka nya frågor, använda sig av upprepningar och varierande ord som lättare kan 

kopplas till barnens närmaste omgivning och som passar barnens utvecklingsnivå.  

Vidare handlar det om att när ett barn startar ett samtal så ska pedagogen se till att barnet får stöd 

samt tas på allvar där pedagogen uppmuntrar barnet genom att ställa frågor för att de ska 

utveckla tankarna och diskussionen (Svensson, 2012, s.30 utifrån; Harms, Clifford och Cryer 

1998; Pianta, La Paro och Hamre 2006).  

Svensson (2012) skriver att pedagogen kan använda sig av konkreta material såsom sagolådor och 

sagopåsar där barnen får möjlighet att använda föremålen och tydliggöra händelser samt att lära 

sig nya ord och begrepp. 

Svenssons (2012) studie visar att förskolan har en mycket viktig roll i att stödja och utveckla 

barns språkutveckling, speciellt barn som har svenska som andraspråk, då är det i förskolan som 

många barn för första gången möter det svenska språket. En inkluderande verksamhet i förskolan 

innebär att de flerspråkiga barnen känner att deras förstaspråk anses vara en tillgång i den dagliga 

verksamheten. Pedagogerna kan skapa miljöer och situationer där barnet i trygghet och med 

intresse kan utveckla sin språkförmåga. Det innebär att både barnens förstaspråk och det svenska 

språket ska uppmuntras och stimuleras och att det finns höga förväntningar på barnens verbala 

medverkande i olika situationer (Svensson 2012, s. 34). 

Barn som får tillräckligt med möjligheter att höra och tala svenska lär sig det svenska språket 

oavsett vilket modersmål de har. Det är därför viktigt att barn får möjlighet att använda båda 

språken, varierande med olika talare och lyssnare, så att de kan pröva sina färdigheter genom att 

uppmuntra barns samtalande och interaktion till andra barn och vuxna. Det kan det ta olika lång 

tid för olika barn att börja använda språket. Vissa barn kan vara tysta för sig själva innan språket 

börjar användas med andra, medan andra barn börjar komma in i sociala sammanhang och 

använder sig av de enstaka ord som de lärt sig. Andra faktorer som påverkar hur snabbt barn lär 

sig ett nytt språk kan vara barns ålder, personlighet, motivation, samt hur mycket barnet 

exponeras för det nya språket (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.25).  

Även Benckert, Håland & Wallin (2008, s.12-13) belyser betydelsen av pedagogernas 

förhållningssätt till flerspråkiga barn. De beskriver pedagogernas roll samt deras förhållningsätt 

som en viktig aspekt för att stimulera barns språkutveckling. Genom att pedagogerna inkluderar 

barns olika modersmål i förskolans verksamhet och aktiviteter så att barnen integreras samt 

känner sig tillgodosedda. Det är också viktigt att pedagogen ska visa intresse och en positiv syn 

på flerspråkiga barns språk och kultur. Benckert, Håland & Wallin (2008, s.13) talar om studier 
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som har studerat barns utveckling av flerspråkighet där de menar att barnen måste få höra och 

använda båda språken i ett meningsfullt sammanhang. När förskolan skapar stimulerande 

språkliga miljöer för barnen lär de sig svenska oberoende av deras modersmål. Enligt Benckert, 

Håland & Wallin, (2008, s.13) är förskollärares uppgift att skapa en verksamhet där 

kommunikationen präglas av både det svenska språket samt olika barns modersmål för att dessa 

barn ska utveckla sitt modersmål i kontakt med de sociala, kulturella och pedagogiska 

sammanhangen som finns i förskoleverksamheten och som avgör hur språken utvecklas. 

Benckert, Håland & Wallin (2008, s.13) beskriver att modersmålet är ett viktigt stöd för 

nyanlända då barnen kan använda sig av sitt modersmål för att ta in ny kunskap samtidigt som de 

lär sig det svenska språket. De påpekar även att de barn som inte använder sig av sitt modersmål 

riskerar att förlora det språket. Flerspråkiga barn motiveras till användning av båda språken då 

detta utvecklar barns kognitiva och sociala färdighet i båda språken samt utvecklar barns språkliga 

medvetenhet. 

Anne Kultti (2012) redogör i sin avhandling vikten av förskollärarens roll när det gäller 

arbetssättet med flerspråkiga barn. Studien handlar bland annat om hur förskolan kan vara en 

viktigt arena för att utveckla och främja dessa barns språkutveckling genom att skapa nya vägar 

till kommunikation med barnen och deras föräldrar (Kultti, 2012, s.44). Fokus ligger på 

samverkan med barns föräldrar för att skapa så mycket som möjligt av erfarenheter och 

kunskaper om deras barn, på det sättet skapar pedagogerna nya möjligheter till kommunikation 

för olika barns kulturer (Kultti, 2012, s.46). Det handlar om att se barns olikheter som en 

bidragande möjlighet till utveckling och lärande. Eftersom samhället har förändrats bör 

pedagogens förhållningssätt också förändras efter barns förutsättningar och behov. Det innebär 

en utökad medvetenhet om vad och hur pedagogerna ska förhålla sig till flerspråkiga barn för att 

skapa språkutvecklande sammanhang. Enligt Kultti (2012) sker detta genom språkbruket i alla 

sammanhang med flerspråkiga barn, det handlar om en medvetenhet i val av material till allt från 

sagostunden och bokläsning till måltids sammanhang. Kultti (2012) belyser att samspelet mellan 

barnet och pedagogen spelar en viktig roll för flerspråkiga barns lärande och utveckling, för att 

förstärka dessa barns gemenskapskänsla samt skapa större möjligheter till lärande (Kultti, 2012, 

s.48). Samtidigt betonar Kultti (2012) betydelsen av ett barns förstaspråk i lärande till det nya 

språket. Barnen har och använder förmågan att överföra kommunikation, kunskap och språk från 

sitt modermål till det nya andra språket som skall läras (Kultti, 2012, s.49). 

 

4.1 Teoretiskt perspektiv  

Under denna rubrik kommer vi att presentera det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskis 

verk och tankar. Säljö (2000) beskriver utveckling utifrån ett sociokulturellt lärande som vi vill 

belysa i vår studie. Språket har en stor betydelse i Vygotskijs teori och den sociokulturella teorin 
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presenteras här eftersom den har en viktig roll i svenska förskolor. Vi kommer att använda oss av 

samt utgå ifrån den sociokulturella teorin när vi analyserar våra resultat.  

 

4.2 Ett sociokulturellt perspektiv 

Språket har en stor betydelse hos Vygotskijs och i den sociokulturella teorin som har sina rötter i 

konstruktivismen. Därför har vi valt presentera samt utgå utifrån det sociokulturella perspektivet 

då den har en viktig roll i svenska förskolor. 

Den sociokulturella teorin förklarar lärandet som en uppbyggnad av människans samspel med sin 

sociala omgivning. Just därför ska pedagogen skapa utmanande situationer samt stimulerande 

miljö där barnen får samspela och ta hjälp av varandra för att utvecklas.  

Vår studie tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet sett på lärande och utveckling. Där 

är de kommunikativa processer mest centrala eftersom det är genom kommunikationen som 

människor blir delaktiga i olika kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000, s.37). Ett sociokulturellt 

perspektiv är en teori som grundas i Vygotskijs verk. Vygotski ansåg människan som en social 

varelse som tillägnar sig och skapar sociokulturella erfarenheter och förmågor i relation mellan 

individ och samhälle. Dessa förmågor kallar Vygotski för de kulturella redskap som människor lär 

sig använda i olika sociala sammanhang. Säljö (2000, s.67) beskriver att barnet tänker med och 

genom de kulturella redskapen som de tagit till sig i samspel med andra. Av dessa kulturella 

redskap är språket det viktigaste (Anne Kultti, 2012). Vygotskij menar att barns lärande och 

utveckling är beroende av den kultur som dem växer upp i och att man ska se på barns utveckling 

genom deras sociala samspel mellan barn samt pedagogerna (Säljö, 2000, s.66). Vidare förklarar 

Säljö (2000, s.66) att kunskapstraderingen sker genom att omvärlden förtolkas för barnet genom 

uppmuntran, samspel och lek vilket vidare leder till att barnet utifrån det lär sig att agera i 

verkligheten. Bjar & Liberg (2005, s.31) instämmer att barns lärande ofta sker genom imitation av 

den vuxne då den vuxne ses och upplevs som förebild. 

Säljö (2000, s.36-37) skriver att när ett barn börjar kommunicera med sin omgivning påverkas 

barnets utveckling av sociokulturella faktorer. För att känna samhörighet och skapa gemensam 

kultur är språket det viktigaste, för att vidare kunna kommunicera och tolka varandras tankar. 

Vidare skriver Säljö (2000, s.47) att lärandet är både en naturlig och nödvändig process hos 

människor och utifrån det sociokulturella perspektivet kan man inte undvika att lära sig och 

utvecklas utan det handlar om hur och vad vi lär oss i olika situationer.   

Säljö (2000, s.119) förklarar utifrån Vygotskis idévärld att människor ständigt utvecklas samt 

förändras då de hela tiden har möjlighet att ta till sig nya kunskaper och erfarenheter från andra 

människor runtomkring i olika samspelssituationer. Barn befinner sig ständigt i en utvecklingszon 

där pedagogen som är den kompetenta vuxna ska sträva efter att möta barnet som är den lärande 

och mottaglig för stöd för att hela tiden se till att barnet befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innebär att befinna sig mellan tidigare 
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erfarenheter och kunskaper och framtida erfarenheter och kunskaper. Det handlar om vad ett 

barn kan göra på egen hand och utan handledning, till att möta barnet där lite stöd behövs för att 

ny kunskap ska bemästras (Säljö, 2000, s.120-123). Även Bjar & Liberg (2005, s.31) hänvisar till 

Vygotskis teorier om proximala utvecklingszonen där de beskriver att pedagogen bör utmana 

barnens förmågor samt att barnen stimuleras till lärande i förhållande till deras egna aktuella 

kunskapsnivå.   

Genom interaktion med varandra lär sig barnen bäst då de utbyter och skapar nya kunskaper i 

kontexten (Säljö, 2000, s.67). Bjar & Liberg (2010, s.25) beskriver vikten av den sociala 

interaktionen för barnens utveckling där pedagogernas handledning och närmiljön har den största 

inverkan.  Pedagogernas arbetssätt och utformningen av verksamheten ska bygga på barnens 

erfarenheter samt deras språknivå. Hagtvet (2004)  hävdar att interaktionen mellan barnet och 

omgivningen är ett avgörande faktum för barnets språkutveckling. Barns språkutveckling är 

förankrad både i ett kognitivt och sociokulturellt sammanhang (Bajr & Liberg, 2005, s.57). 

Förskolan är en viktig plats där barnet får möjligheter att skapa sig goda förutsättningar för 

lärande och utveckling. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att undersöka hur sex pedagoger uppfattar sitt förhållningssätt samt 

arbetssätt i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Vi kommer att undersöka följande 

frågeställningar: 

 

 

Hur definierar pedagogerna innebörden av flerspråkighet? 

 

Hur ser verksamheten ut för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling enligt 

pedagogerna? 

 

Hur använder sig pedagogerna av olika barns modersmål i verksamheten? 

 

Vilka svårigheter uppfattar pedagogerna i arbetet med flerspråkiga (flerkulturella) 

barn och föräldrar? 

 

Vilka strategier använder pedagogerna för en bättre verksamhet och samverkan 

med flerspråkiga barn och deras föräldrar? 
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6. Metod 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av den kvalitativa intervjumetoden som utfördes 

med sex pedagoger, där fem av dem är utbildade förskollärare och en är kompetensutbildad 

barnskötare. Vi har använt oss av den kvalitativa intervjumetoden eftersom den ger goda 

möjligheter att registrera oväntade och detaljerade svar (Esaiasson, 2007, s.251). Metoden ger 

även goda möjligheter till uppföljning samt större utrymme för interaktion och samspel mellan 

forskaren och intervjupersonen.  

Vi anser att intervju som metod är lämpligt för vår studie eftersom den ger möjligheter att 

synliggöra vår forskningsfråga samt på ett effektivt sätt undersöka våra frågeställningar. 

 

6.1 Urval  

I urvalet av intervjupersoner har det varit viktigt att hitta pedagoger med erfarenhet av arbete 

med flerspråkiga barn. Vi ville även få en bredd på vår forskningsstudie och därför valde vi att 

intervjua pedagoger från sex olika förskolor som skiljer sig i antalet flerspråkiga barn. De utvalda 

förskolorna ligger även i två olika kommuner. Yrkeserfarenheten mellan de utvalda pedagogerna 

varierar mellan fem till trettio år. Lättast att komma i kontakt med villiga intervjupersoner har 

varit att kontakta de vi redan kände inom yrket. Tolkningar av svaren kommer att presenteras 

genom analysen där vi utgår utifrån pedagogernas uppfattningar och erfarenheter förankrat i det 

sociokulturella perspektivet. 

 

6.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Kontakten med önskade intervjupersoner togs genom telefonsamtal.  Vi presenterade vår studie 

och därefter frågades de utvalda pedagogerna om de eventuellt ville delta i undersökningen. Efter 

att de bestämde sig för att delta bokade vi tid för intervju med var och en separat. 

Esaiasson (2007) belyser vikten av intervjupersonens bekvämlighet under intervjuns 

genomförande. Det är viktigt att intervjupersonen känner sig avslappnad, fokuserad och bekväm i 

situationen.  Miljön är en av faktorerna som påverkar detta, därför har vi innan vi stämt möte 

tillfrågat var och en av intervjupersonerna när de vill att vi ska utföra intervjun samt på vilken 

plats. Våra intervjupersoner valde olika platser för våra möten. Författaren 1 utförde sina tre 

intervjuer på respektive förskola för intervjupersonen. De satt i personalrummet där de kunde 

koncentrera sig och samtala ostört. Författare 2 utförde sina intervjuer efter arbetstid hemma hos 
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varje intervjuperson. Den andra faktorn som påverkar intervjun är längden på utförandet. Våra 

intervjuer tog cirka 25-35 minuter vardera.  

För att undvika störningsmoment samt onödiga pauser valde vi att spela in våra intervjuer. Vidare 

kommer det hjälpa oss i vår resultatanalys då vi kan återkomma och lyssna på intervjudelarna om 

igen. Båda författarna använde sig av mobilens inspelningsfunktion. Esaiasson (2007, s.302) 

uppmanar till att använda sig av ljudinspelning just för att kunna fokusera på intervjupersonen 

samt att få med allt viktigt som sägs som lätt kan missas om allting endast antecknas.  

Vid planeringen av våra intervjufrågor utgick vi ifrån Esaiasson (2007, s.266) intervjuguide. 

Intervjuguiden bygger på att strukturera sina frågor efter teman där fokus ligger på både form och 

innehåll som hjälper att hålla ett levande samtal (Esaiasson, 2007, s.264). Vi har i vår 

undersökning delat upp frågorna i tre huvudteman, uppvärmningsfrågor, tematiska frågor samt 

uppföljningsfrågor. Esaiasson (2007, s.265) menar att det är viktigt att börja med enkla frågor så 

kallade uppvärmningsfrågor som skapar god stämning, dessa frågor handlar om ålder, namn med 

mera. De tematiska frågorna beskrivs av Esaiasson (2007, s.265) som de viktigaste frågorna, där 

vi som undersökare ska helst inte på något sätt påverka intervjupersonen så att intervjupersonen 

ska få möjlighet att utveckla sina tankar och åsikter samt redogöra sina erfarenheter utan 

påverkan. Våra tematiska frågor är utformade efter semisstrukturerad intervjumodell som innebär 

att ställa öppna frågor för att skapa möjlighet för bredare svar och potentiell diskussion. Detta 

genom uppföljningsfrågor som grundar sig i de tematiska frågorna. 

 

6.3 Metodbearbetning och analysmetod   

Vi kommer att redovisa vår datasamling utifrån intervjuade pedagogers syn på deras arbetssätt 

samt uppfattningar och erfarenheter om flerspråkiga barns språkutveckling. Bearbetningar 

handlar om att samla in data, analysera och tolka dem. Efter genomförandet av våra intervjuer 

och samlad data som behövdes till denna studie kom vi till nästa steg som innebar att lyssna 

många gånger på intervjusamtalen som vi spelat in, inspelning som insamlingsmetod var till en 

fördel. Sedan transkriberade vi inspelningarna och skrev ner alla resultat av intervjuerna, för att 

kunna värdera och lägga pussel med både samtalen och andra material så som litteratur, som 

grund (Esaiasson 2012, s.269). Vi sorterade svaren på ett systematiskt sätt där vi ordnade svaren 

från intervjuerna efter tema samt våra forskningsfrågor. Det är viktigt att kunna organisera samt 

skapa en grundstruktur utifrån den informationen som finns i intervjumaterialet (Esaiasson 2012, 

s.271) för att underlätta tolkningar av datasamlingar. Där kan man välja vad som stämmer 

överens med aktuella forskningsfrågor för studien. I redovisningen av datasamlingen har vi utgått 

utifrån våra intervjufrågors ordning samt frågeställningarnas ordning. Även i analysdelen har vi 

följt samma upplägg efter våra tematiska frågor. Det tredje steget handlar om att tolka sina 

datainsamlingar med hjälp av valda teoretiska perspektiv och i detta fall utgår vi utifrån det 
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sociokulturella perspektivet. Varje tematisk fråga bestod av fem frågor som handlade om olika 

aspekter av mångtydlighet som innebär att det finns bredare förklaring. Detta öppnar möjligheter 

till följdfrågor (Esaiasson 2012, s.229).  

Uppföljningsfrågor knyter an till de tematiska frågorna (Esaiasson 2012, s.265).  De gav oss mer 

innehållsrika och detaljerade svar. De tematiska frågorna samt följdfrågorna gav möjlighet till 

resonemang samt förklaringar av intervjupersonernas uttalanden. Nackdelar med detta kan leda 

till att man går in på de mer personliga upplevelser eller att man hamnar i fel diskussioner som 

inte är väsentliga för studien men intressanta i sig. Det kan vara svårt att begränsa de intervjuade 

pedagogerna i sina uttalanden även om det leder till vissa svar som inte är relevanta i förhållande 

till forskningsfrågor. Därför är det viktigt att som intervjuare tänka på de frågor som ska 

genomföras ska vara genomtänkta och intressanta frågor som lockar fram de personliga 

erfarenheterna på en konkret nivå. 

 

6.4 Analysens giltighet, validitet och reliabilitet 

Kvale & Brinkmann (2014, s.295) förklarar begreppet reliabilitet som innebär att ett studieresultat 

kan upprepas hos andra forskare, strukturen och tillförlitligheten i en forskningsrapport. De 

menar att reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet och ger exempel om deltagaren i 

intervjun kommer att ge skilda svar till olika intervjuare. I resultatdelen har vi därför försökt 

relatera så mycket detaljerad information om vad som nämndes av intervjuerna för att kunna ge 

så bra uppfattningar som möjligt till läsaren. Kvale och Brinkmann (2014, s.295) hävdar att om 

forskaren fokuserar starkt på resultatets reliabilitet kan det motverka kreativiteten. När det gäller 

begreppet validitet som innebär giltighet enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.295), är det 

betydligt svårare att avgöra intervjuutskriftens giltighet. Det som är kännetecken för en kvalitativ 

studies tillförlitlighet är att den beskriver intervjupersonernas uppfattningar för att komma fram 

till studiens resultat. 

I vår studie har vi fokus på en kvalitativ metod som består av fyra aspekter. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Esaiasson (2012, s.85) framför att forskarens val 

av intervjupersonerna påverkar kvaliteten av resultatet. Då är man medveten om jämförelsen 

mellan svaren från respondenten och frågorna i undersökningen. Vidare menar Esaiasson att en 

kvalitativ intervju har en betydelse av mindre struktur vilket innebär att det inte alltid resulterar i 

likvärdiga uppgifter från samtliga svarspersoner (Esaiasson 2012, s. 230).   

6.5 Etiska hänsynstaganden 

Inför och under genomförandet av våra intervjuer tog vi hänsyn till de fyra etiska kraven på 

samhällsvetenskapen som är: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfindentialitetskravet samt 
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Nyttjandekravet. De är grunden som ger skydd till medverkande personers integritet. Vi har kort 

beskrivit innebörden av de etiska principerna utifrån de fyra grundläggande huvudkraven på 

forskningen. Informationskravet är ett krav på forskaren som innebär att tala om för 

intervjupersonen att dennes medverkande i detta samtal är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska ha godkännande att intervjupersonen ska delta i den vetenskapliga studien samt att 

personen är informerad innan intervjun och har gett sitt samtycke. Konfidentialitetskravet 

innebär att intervjupersonerna får bestämma själv om, hur länge och på vilka villkor de skall delta 

i intervjun samt att de intervjuade har rätt att avbryta samtalet utan att detta medför negativa 

följder. Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna har rätt att avbryta eller avsluta intervjun 

utifrån sina anledningar utan påverkan från forskaren (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

6.6 Reflektion över metoden 

I detta avsnitt kommer vi att föra en reflektion över vårt val av datainsamlingsmetod. Vi är 

medvetna om att det finns alltid en uppfattning bakom alla besvarade frågor av våra deltagande 

personer. Med andra ord så finns det alltid en förförståelse kring den realitet som ska beskrivas. 

Vi är medvetna om att de frågeställningar vi har valt kan besvaras på olika sätt, och för att kunna 

uppfylla kvalitetskraven på en forskning har vi försökt att redovisa och beskriva även våra 

uppfattningar. Vi hade möjlighet att genomföra en kvantitativ undersökning genom att utföra en 

enkätundersökning om hur förskollärare anser att man ska förhålla sig till flerspråkiga barn eller 

vilka värden de anser är viktiga att ha med i sitt bemötande gentemot dessa barn. Anledningen till 

att vi inte använde oss av detta tillvägagångssätt är att vi anser att det skulle finns för många 

uppfattningar som skulle vara svåra att fånga samt sammanställa utifrån en enkät. Vi hade även 

kunnat intervjua några modersmålslärare eller föräldrar så hade vi fått ännu mer förståelse samt 

deras syn och uppfattningar kring pedagogernas förhållningsätt gentemot flerspråkiga barn.  

Vidare är vi medvetna om att enskilda pedagogens uppfattningar om flerspråkiga barn kan variera 

beroende på många olika faktorer såsom erfarenhet, kunskap, utbildning, områden osv.  Syftet 

med studien har inte varit att ta hänsyn till orsakerna till variationerna av åsikterna utan bara att 

beskriva och tolka deras variationer. Tanken i den kvalitativa intervjumetoden är att få fram så 

mycket uppfattningar som möjligt.  Vi anser att vår metod är en lämplig metod och passar vår 

teori som vi har valt att utgå ifrån i denne studie, ett sociokulturellt perspektiv. Metoden har 

besvarat våra forskningsfrågor som gäller barns språkutveckling för flerspråkiga barn. Detta blir 

tydligare när vi har samlat in information från olika synpunkter av de utforskade objekten.  Vi 

anser att vår studie är trovärdig för att vi har utgått från förskollärare som jobbar med 

flerspråkiga barn samt från kompetensutvecklad barnskötare med lång erfarenhet inom yrket.  De 

har kunskap om vårt forskningsområde. Under samtalen med intervjupersonerna har vi tagit upp 

de frågor som är centrala i forskningen. Vi har även ställt väsentliga uppföljningsfrågor som är 
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kopplade till frågeställningarna vilket leder till att validitet av resultaten stärks. I pedagogernas 

svar utgicks det ifrån deras egna uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. Vi har även 

reflekterat över urvalspersonerna, då vi kontaktade personer vi redan var bekanta med. Hade vi 

kontaktat personer vi aldrig träffat förut så skulle resultatet eventuellt se annorlunda ut. 
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7. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi våra resultat av pedagogernas enskilda uttalande om deras 

erfarenheter, uppfattningar och upplevelser vilket utgör vår empiriska grund. Resultaten redovisas 

på ett tematiskt sätt utifrån varje frågeställning var för sig i form av citat samt samanställningar av 

svar från intervjupersonerna. Undersökningen utgörs av sex pedagoger med olika yrkeserfarenhet 

inom förskolan. I vår studie nämner vi inga namn på de intervjuade pedagogerna. De kommer att 

redovisas som pedagog A, B och C som intervjuades av författare 1 samt D, E och F som 

intervjuades av författare 2. Vi vill understryka att pedagog D är kompetensutbildad barnskötare. 

 

7.1 Pedagogerna definierar innebörden flerspråkighet 

Det är väsentligt för vår studie att få en förståelse för hur pedagogerna definierar samt tänker 

kring flerspråkighet då denna studie syftar till att ta reda på hur dessa utvalda pedagoger uppfattar 

sitt arbetssätt och förhållningssätt i arbetet med flerspråkiga barn. 

Alla sex pedagoger kopplade begreppet flerspråkig med ett annat modersmål. Till en början 

beskrev de alla att flerspråkighet handlar om att använda sig av två eller flera språk parallellt. Det 

påpekades att som flerspråkig så ska man kunna använda sig av de språk man kan samt känna sig 

trygg och vilja använda sitt modersmål. De handlade i första hand om det verbala språket. 

Pedagog B knyter begreppet till sig själv där hon menar att flerspråkighet handlar om att man kan 

pratar och använda sig flera språk parallellt. 

”Jag är född här i Sverige men mina föräldrar har tidigare invandrat till Sverige vilket 
innebär att hemma talar vi ett annat modersmål än svenska, därför är jag flerspråkig” 
Pedagog B 

Pedagog D förklarar att man blir flerspråkig när man behärskar och känner sig trygg i att använda 

sig av de olika språk man kan. 

”Att vara flerspråkig innebär att du någonstans har ett modersmål som du känner dig 
trygg med och kan använda i alla sammanhang. Om man är flerspråkig har man oftast en 
eller båda föräldrar med en utländsk bakgrund samt att man har släktingar eller anhöriga 
som man måste kommunicera med på ett annat språk” Pedagog D 

Pedagog E berättar om att flerspråkighet handlar om när man har ett annat modersmål eller kan 

flera språk som man kan använda lika bra på ett ledigt sätt och att man känner sig hemma i 

kulturen till de språk man kan. Det handlar inte om endast språket utan det även handlar mer om 

kulturen och traditioner som är värda att bevara samt dela med sig av. Även pedagog F tar upp 

och förklarar att det är viktigt att prata om varandras olikheter, att man har olika sätt att leva på. 

Det är alltså viktigt att känna till sin egen bakgrund och traditioner. Genom att prata om olika 
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barns bakgrunder och traditioner lär sig hela barngruppen att respektera varandra och varandras 

olikheter. Genom visat intresse stärks barns identiteter och självkänsla i deras modersmål.  

”Jag tycker det är viktigt att man vet var ifrån man är, var kommer du ifrån? Vilket land är 
det? Då får de här barnen prata om sitt hemland, ta med matrecept, prata med sina 
föräldrar, släktingar och berätta det för andra kompisar” Pedagog F 

 

7.2  Pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling 

Under intervjuerna ville vi ta reda på hur pedagogerna arbetar rent praktiskt med flerspråkiga 

barns språkutveckling. Vi var intresserade av konkreta exempel och små medel som är lätta att ta 

till sig i förskoleverksamheten. De sex pedagogerna som intervjuades delade många gemensamma 

åsikter och uppfattningar.  

Pedagog E förklarad att allt arbete grundar sig utifrån verksamhetens mål som är att främja barns 

språkutveckling i alla deras aktiviteter, när man samtalar med barnen måste de vuxna benämna 

ord på saker för att barnen ska lära sig namn på olika föremål, utöka sitt ordförråd samt lära sig 

hur ordet uttalas.   

”Jag brukar se till att jag är närvarande och benämna saker, benämna allting jag gör under 
en aktivitet där jag säger vad jag gör och så lyssnar barnen och på så sätt lär de sig och 
utvecklar sitt språk. Det gäller också att skapa en god relation till barnen och att man som 
pedagog känner barnen och känner till deras förutsättningar, behov och intressen.” 
Pedagog E  

Pedagogen menar att barn lär sig genom handlingar och därför måste man visa upp föremålet 

samtidigt som man talar om ett specifikt föremål samt visa vad man gör när man gör det. Det 

handlar om att pedagogerna ska vara medvetna om hur det använder språket så att det blir 

meningsfullt.  

Pedagog D förklarar vidare att hon strävar efter att vara medveten om språket hon använder med 

barnen samt att hon försöker uppmärksamma språket där hon lyfter och förklarar nya ord samt 

tar bort onödiga tomma ord för att underlätta och inte förvirra barnen. Något mer som är viktigt 

enligt pedagog D är att ge barnen talutrymme så att de känner att någon lyssnar på de och att det 

de har att berätta är viktigt samt viktigast av allt att låta de prata till punkt så att de inte blir 

avbrutna när de talar.  

”Generellt handlar det främst om kommunikation, det gäller att prata mycket med barnen 
samt se till att ge barnen talutrymme. På så sätt upptäcker du som pedagog ganska fort 
om barnet inte begriper något och då man kan tillsammans reda ut ord eller 
missförstånd.” Pedagog D 

Något mer som de intervjuade pedagogerna lyfter upp gemensamt är vikten av högläsning i 

arbetet med språkutveckling. Pedagog D berättar att det är viktigt att titta på bilder från böcker 

och prata om dem. Att läsa mycket och ta sig an svåra och nya ord. Prata om dessa nya ord och 



 

 24 

försöka använda dem i rätt sammanhang. Genom att arbeta med uttal och återberättande 

utvecklas barnens ordförråd och de får en ökad förståelse för olika ords betydelse.  

”Jag jobbar mycket utifrån barns intresse och sedan bygger vi på med nya kunskaper. 
Först lär barnen sig ett nytt ord sedan väljer jag böcker med enkel text som handlar om 
de enstaka orden. T.ex. ordet mask, då arbetar vi med det ordet i olika sammanhang. Vi 
läser böcker om maskar, vi går ut och letar efter mask, vi reder ut att ordet mask kan ha 
flera innebörder.” Pedagog D 

Man kan t.ex. använda sig av bildkort och olika ljudlekar förklarar pedagog B. Pedagog A, C och 

E arbetar mycket med sagopåsar, de förklarar att de ger goda resultat för alla barn men särskilt 

för de flerspråkiga barnen. Vidare påpekar pedagogerna att de arbetar med språkutveckling 

gemensamt under hela dagen för alla barn och särskiljer inte de svensktalande barnen och de 

flerspråkiga barnen. 

Alla sex pedagoger beskriver att om ett barn har svårigheter med språket så får de hjälp av 

talpedagoger eller logopeder. Av dem brukar de få tips på enkla spel och hur man t.ex. kan öva 

upp vissa ljud. Pedagogerna E och F beskriver att barn som har haft lite svagare svenska har 

snabbt snappat upp nya ord och lärt sig kommunicera genom leken med de andra barnen. Barnen 

skapar sig nya kunskaper och erfarenheter i samspel med människorna i deras omvärld, vuxna 

som barn, det håller även de resterande pedagogerna med om. 

Pedagogerna B och D säger att många gånger blir föräldrarna oroliga av att barnen uttalar vissa 

ljud konstig men oftast är det liten anledning till att väcka oro för barnen lär sig med tiden. 

Vidare berättar Pedagog D att en av anledningar till att flerspråkiga barn har vissa uttals problem 

brukar vara att i deras modersmål gentemot det svenska språket finns det stora skillnader i hur 

man lägger tungan och uttalar vissa ljud, då tar det bara lite längre tid innan man hittar rätt i 

munnen men med övning så brukar de flesta lära sig. I många fall märker alla sex pedagogerna att 

barnen pratar det svenska språket men förstår inte innebörden av orden. Då brukar pedagogerna 

fokuserar på arbete i mindre grupper där de främst arbetar med meningsbyggnaden.  

Pedagogerna B och F beskriver Ipad och de applikationer som finns att använda sig av som ett 

bra stöd i arbetet med språkutveckling. Då lär sig barnen tillsammans med pedagogerna att 

koppla lärandet till leken där ord används genom att visa, peka, höra och tala ordet i olika 

sammanhang.  

Slutligen tar Pedagog D upp vikten av att använda de språk man kan samt påpekar att förskolan 

bör stimulera och uppmuntra alla barns olika språk. Vissa saker är enklare att ta sig till som att 

räkna, hälsa eller sjunga någon kortare vers på något annat språk. Pedagog D säger att det är 

sådana små saker som de tänker på att göra ofta i sin verksamhet, detta gör även de resterande 

pedagogerna vi intervjuade. Vidare berättar Pedagog D att man måste tänka på och ta alla 

möjligheter att utvecklas, man måste våga prova nya saker säger hon och berättar om när hon 

läste en bok på ett annat språk för barngruppen. På de sättet visar de barnen att det är viktigt, 

berikande, roligt och spännande med andra språk.  
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”Någon gång har vi försökt att använda oss av böcker som är skrivna på två språk t.ex. 
svenska och finska men det blir så svårt att som pedagog läsa på ett språk som man själv 
inte behärskar, det blir fel med uttal även om barnen som har de språket samt de andra 
barnen tycker att det är kul och uppskattat.” Pedagog D 

 

7.3  Barnens modersmål i verksamheten 

De sex pedagogerna i undersökningen påstår att de är medvetna om att modersmålslärare är 

viktiga för att stödja de flerspråkiga barnen i förskolan. För att kunna utveckla barnen i det 

svenska språket bör man också utveckla modersmålet. Pedagogerna förespråkar 

modersmålsundervisningen i förskolan för barns språkutveckling. De utrycker att det handlar om 

identitet, att vara trygg i den och samtidigt behärska språket i det landet man bor.  

”Det är lika viktigt att känna tillhörighet i sina föräldrars kultur och i den kultur du lever i 
här och nu.” Pedagog D 

Pedagog A säger att modersmålet har stor betydelse för barns språkutveckling och för deras 

självkänsla och för att kunna utveckla barnen i det svenska språket bör man också utveckla 

modersmålet. Hon menar att om barnet behärskar och är trygg i sitt modersmål blir de också 

framgångsrika med inlärningen av ett andraspråk. Då blir det lättare för de att lära sig det svenska 

språket.   

”Barnet får ju hemspråksundervisning samt att vi uppmuntrar barnets föräldrar att tala 
sitt modersmål med barnet. Det är viktigt för dem att prata sitt eget modersmål, att känna 
trygghet och tillhörighet i sina föräldrars kultur. Om barnet behärskar sitt modersmål 
så är det nyckeln för vidare förståelse av andra språk ” Pedagog A 

Pedagogerna är medvetna om och menar att om barnet behärskar och är trygg i sitt modersmål 

blir de också framgångsrika med inlärningen av ett andraspråk. Då de lär sig nya ord och begrepp 

blir det lättare för dem att tolka det till det svenska språket. 

Pedagogen D anser att de samarbetar ofta med modersmålslärarna, där kan de diskutera och 

planera tillsammans om hur de ska arbeta samt hur arbetet ska genomföras gällande de 

flerspråkiga barnen. Enligt pedagog B att det är viktigt med regelbundna samtal med 

modersmålslärarna i vardagliga möten på förskolan för att tillsammans kunna samarbeta om det 

skulle finnas något att utveckla i barnens språk. Däremot önskar hon att modersmålslärarna ska 

kunna delta i barnens lek och i andra aktiviteter på förskolan.  

”Det är viktigt att man samarbetar och hittar nya arbetssätt att arbeta med flerspråkiga 
barn, det måste finnas nya möjligheter, för att kunna utbyter idéer med varandra.” 
Pedagog B 

Även om modersmålsstöd finns på förskolor där pedagogerna C, E och F arbetar blir det oftast 

så att modersmålsläraren tar med sig de barn som ska ha modersmålsstöd och går iväg för att 

göra egna aktiviteter.  
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”Modersmålslärare tar barnet och går iväg för att göra egna aktiviteter, medan vi 
uppmuntrar att modersmålsläraren ska stanna med oss i verksamheten och delta i 
gemensamma aktiviteter för bättre inkludering.” Pedagog C 

Pedagog E berättar att i vissa fall har deras modersmålslärare stannat kvar i barngruppen och 

utfört sina aktiviteter med de barn som ingår i hennes grupp. Vid de tillfällen har även de andra 

barnen verkat intresserade och reagerat positivt då de tyckt att det är roligt. Pedagog F säger att 

de kan vända sig till sina modersmålslärare för stöd eller om de vill ta reda på något särskilt kring 

någon tradition eller lära sig några ord, men mer än så är det inte för tillfället. 

 

 

7.4 Svårigheter i arbetet med flerspråkiga (flerkulturella) barn och föräldrar 

De sex pedagogerna är överens om att tiden är en av de stora faktorerna som påverkar och 

hindrar deras arbete med flerspråkiga barn. Pedagogerna A och F anser att det inte finns 

tillräcklig med tid att kunna planera och utforma aktiviteter som anpassas efter enskilda barns 

behov, utan planeringen gäller och sker för alla barn i verksamheten. Det pedagogiska arbetet 

som måste anpassas efter barnens förutsättningar medför svårigheter då pedagogerna ska se till 

att alla barn stimuleras i sin språkutveckling. I vissa fall passar inte alla aktiviteter för alla barn på 

grund av olika nivåer i språkutvecklingen.  

När pedagog A fick frågan om vilka svårigheter som hon märkt i arbetet med flerspråkiga barn, 

utgick hon utifrån sin arbetsplats där tid och bristande insatser i arbetet med flerspråkiga barn var 

vanligt. Hon anser att det pedagogiska arbetet som måste anpassas efter barnens förutsättningar 

medför svårigheter då pedagogerna ska se till att alla barn stimuleras i sin språkutveckling. I vissa 

fall finns behov av andra resurser i verksamheten men det finns inte tid att söka då det blir en 

process. Det finns inte tillräcklig med tid för att kunna planera och utforma aktiviteter som 

anpassas efter enskilda barns behov, utan planeringen gäller och sker för alla barn i 

verksamheten. Brist på tid, resurser och personal ökar stress och att arbetet blir slitsamt menar 

alla sex pedagogerna. Det finns även brist på engagemang och kunskap inom det pedagogiska 

arbetet med flerspråkiga barn berättar pedagog C. 

”Det blir lätt att man ger upp när man känner att man har mycket att göra. Även om man 
är medveten om att vissa barn skulle behöva mer stöd så tänker man i pressade 
situationer att jag tar upp det sen, det reder sig snart eller vi får börja arbeta med det 
senare och på så sätt skjuter vi upp på viktiga moment som egentligen borde prioriteras.” 
Pedagog C 

En annan faktor som påverkar pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga barn är storleken på 

barngruppen. Där betonar pedagog B att barngruppen bör vara mindre, eftersom det ger 

pedagogerna större möjlighet att kommunicera med barnen, kunna följa barns utveckling, att ge 

barnen stimulans utifrån deras behov samt att kunna värdera och reflektera över barnens 

språkutveckling. Pedagogen framhåller vidare att det handlar mycket om interaktion mellan 
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pedagogerna och barnen. Som pedagog ska man se till att hitta utrymme för samtal för att 

förbättra kommunikationen med barnen. Om barnet inte behärskar språket och inte heller riktigt 

kan tolka leksignaler hamnar de i konflikter. Det gäller att vuxna är delaktiga och kan finnas till 

hands för att stödja barnen samt hjälpa dem att reda ut onödiga konflikter. Det framkommer 

också enligt pedagogerna att barns ålder och deras språkliga nivå kräver mycket stöd av 

pedagogerna och att barnen inte själva kan lära sig att utforska språket utan man måste som 

pedagog hela tiden visa, uppmuntra och utmana dem. Därför tycker pedagogen att de måste 

arbeta mer med ordkunskap. Det handlar om att förklara svåra ord med enklare ord, bilder och 

kroppsspråk.  

Pedagog B: ”Vi måste prata tydligt. Genom att använda konkret material hela tiden i 
samband med språket och att använda oss av kroppsspråket. För att barnen får förståelse 
av språket genom våra handlingar.” 

Enligt pedagog A har även miljön stor betydelse för barns språkutveckling, det finns barn som 

kommer från en rik språkmiljö där barnet använder sina språk ofta med sin sociala omgivning 

medan andra barn har mindre möjlighet av språk användandet. Pedagog E beskriver att de har 

barn som är trespråkiga och lär sig nya ord från det ena modersmålet men inte det andra. 

Eftersom man har större användning för vissa språk kan dessa språk anses ha högre status och 

ger mer prestige att kunna säger pedagog E. 

”Vi har ett barn som är trespråkigt och han lär oss gärna nya ord från det ena 
modersmålet men inte det andra, det kallar han för sitt hemliga språk och de vill han inte 
lära oss.” Pedagog E  

Pedagogerna E och F anser att arbetet med flerkulturella barn kan vara problematisk när dessa 

barn kommer till förskolan bland barn som behärskar det svenska språket. Det handlar om 

nyanlända barn som saknar det svenska språket helt. Dessa barn har andra behov än att bara 

arbeta med språkutvecklingen.  

”Dessa barn har i många fall olika svårigheter. Dels hamnar de i konflikter med andra 
barn eftersom de inte lärt sig lekreglerna än, andra har traumatiska upplevelser och vill 
inte vara med på samlingar och klarar inte av att vara koncentrerade och lyssna när vi 
läser ur en bok. ” Pedagog E 

När förskolan har brist på personal och andra resurser blir det svårare för dessa barn att få det 

individuella stödet som behövs. Att sakna språket och inte ha ett tillräckligt ordförråd gör det 

pedagogiska arbetet svårare då mycket tid behöver läggas ner på att förklara och hitta andra 

lösningar i arbetet med nyanlända barn enligt Pedagog E. 

 

7.5 Strategier för en bättre verksamhet och samverkan 

Utifrån våra intervjuer visar det sig att pedagogernas uppfattning är att föräldrarnas samverkan 

och förhållningssätt har stor påverkan på verksamheten, där deras engagemang har en viktig roll 
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över arbetet med flerspråkiga barn. Fyra av sex pedagogerna uttrycker att det är viktigt med 

föräldrarnas åsikter för en bättre samverkan i verksamheten.  

Pedagog E inleder med att klargöra sin uppfattning kring arbetet med flerspråkiga barn och 

förklarar att arbetet med och synen på flerspråkiga barn har förändrats genom tiderna, det är 

lättare att arbeta med dessa frågor idag eftersom det finns en större mångfald bland människorna 

än för flera år sedan. Det är inte konstigt att ha en annan bakgrund, det har blivit en vardaglig 

självklarhet att fler och fler människor är flerkulturella. Vidare säger alla pedagogerna att de på 

sina förskolor strävar efter att visa acceptans för allas olikheter och den mångfalden som finns. 

Det behöver inte alltid handla om att man har olika bakgrund, språk, kultur och ursprung.  

”Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan väldigt mycket och värdegrunden i arbetet 
med allas lika värde, det är vårt viktigaste uppdrag. Vi har gjort en karta och där står det 
”många olika länder men bara en himmel”. Vi uppmärksammar att vi gemensamt lever i 
en värld med många språk och olika kulturer och utseende. Vi kan påverka barnen och då 
gäller det att lägga en bra grund till hur man ska förhålla sig till människor och rasism. 
Noll tolerans mot diskriminering, alla ska känna sig välkomna.” Pedagog E 

Även pedagog A är inne på samma spår och berättar att idag är barnen väldigt vana vid att många 

pratar flera språk och det är inget som barnen uppfattar som konstigt eller ens reflekterar över 

innan vuxna belyser det.  

Det handlar om att bjuda in till samtal om olikheter, som pedagog måste man skapa en trygg 

miljö för flerspråkiga barn så at de känner att de med glädje vill dela med sig av sitt modersmål 

menar Pedagog E. 

Pedagog F anser att verksamheten ska vara anpassad så att alla barn känner sig inkluderade och 

känner att de kan delta i aktiviteter. Barn lär sig snabbt och ännu snabbare om de blir bemötta på 

ett positivt och inbjudande sätt där de kan utvecklas i sin takt.  

Pedagog D beskriver sitt arbete som en plats där de bearbetar förskolans kultur. Där handlar det 

om att ta upp och värdera det barnen själva tar upp utifrån deras livssituationer och funderingar.  

”Det händer så mycket spännande på förskolan som barnen själva tar upp för diskussion, 
allt ifrån fläskkött, iransk nyår till adoption, könsbyte och abort. Vår uppgift som 
pedagoger blir att hantera dessa samtal med klokhet för vi för vidare våra åsikter.” 
Pedagog D 

Pedagogerna A, D och E menar att det ofta blir missförstånd då det många gånger kan verka som 

om att vissa föräldrar förstår eftersom de utåt talar ganska god svenska men sedan upptäcker 

pedagogerna att de ändå inte fick med sig all information. Vidare förklarar pedagogerna att 

engelska har fungerat i vissa fall eller hjälp av annan pedagog som kan kommunicera med 

föräldrarna på deras språk, det är särskilt uppskattad i de lite svårare samtalen. Är det mycket som 

ska informeras så tar de in en tolk.  

Både Pedagog D och E nämner att det är väldigt mycket regler som man förväntar sig att 

föräldrarna förstår, respekterar och följer. Det handlar om inlämning av lappar, hämtning, 

lämning, att passa tider, kläder vid utflykter, vad barnen får ta med sig att äta osv. Pedagog D tar 
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upp ett önskemål och en idé om informationsskrifter på olika språk till föräldrar så att 

pedagogerna med säkerhet vet att de tagit del av all information som berör förskolans verksamhet 

samt deras barn.  

Pedagog F tar upp att det är viktigt att informera och bemöta föräldrarna på ett öppet sätt och 

med respekt samt förklara tydligt hur och varför man arbetar på ett visst sätt för att undvika 

missförstånd samt öka föräldrarnas förståelse för de rutiner man har på sin förskola. Genom att 

visa intresse för att förstå hur föräldrar med en annan bakgrund tänker ökar förskolan sin 

samverkan med föräldrarna. Förskolan ska bjuda in till det som är nytt för föräldrar och barn så 

att de får en inblick i svensk kultur så att de vidare känner sig välkomna och uppskattade.  

”Informationen är jätteviktig, vi måste informera så mycket som möjligt för föräldrarna. 
Det ligger mycket på oss pedagoger och inte bara på föräldrarna. Vi förklarar för dem hur 
verksamheten fungerar, vilka reglar gäller på förskolan, hur barn blir trygga om man följer 
reglerna. Detta skapar trygghet hos föräldrarna som leder till att de får en positiv syn på 
verksamheten” Pedagog F 
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8. Analys av resultaten 

I det här avsnittet kommer vi att analysera resultaten utifrån från våra intervjuer. Vi kommer att 

följa samma ordning som i resultatredovisningen för att analysera svaren på frågeställningarna.  

 

 

8.1 Pedagogerna definierar innebörden flerspråkighet 

Pedagogerna uttrycker flerspråkighet där det handlar om både tvåspråkighet och inlärning av 

andra språk. Det som de lyfter upp som viktigast är att om man är flerspråkig så ska man känna 

sig trygg inte enbart i användningen av språken utan även i den kulturen som språken medför. 

Att vara flerspråkig är att känna ett behov av att behöva använda flera språk för att kunna 

kommunicera och samspela med sin omgivning. Säljö (2000, s.67) skriver att kommunikationen 

föregår tänkandet så när man lär sig ett språk lär man sig även att tänka inom en gemensam ram 

för den kulturen och sociala gemenskapen. Vilket vidare innebär att när pedagogerna arbetar 

genom att integrera både barns olika språk och kulturer i verksamheten då skapar de öppenhet 

och förståelse för varandra men även stärker barns identitet och självkänsla.  

Utifrån våra intervjuer och Vygotskijs teori som vi utgick från, har vi fått uppfattningen om att 

pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn har stort betydelse för deras språkutveckling 

men även en viktig del för ökad interaktion i samhället. När pedagogerna anpassar ett arbetssätt 

som utgår från barns intresse och kulturer så visar man respekt samt öppnar upp för nyfikenhet 

och lust till lärande. Detta skapar även en trygghet hos barnen, föräldrarna och hos 

modersmålslärarna. 

 

 

8.2 Pedagogernas arbetssätt med flerspråkiga barns språkutveckling 

Det kompetenta vuxna handledandet är en produkt av processer och erfarenheter inom det 

sociokulturella lärandet där den komplexitet som verksamheter innehåller förutsätter 

läroprocesser på olika plan hos både enskilda individen samt kollektivt (Säljö, 2000, s.35). 

Kopplat till Säljö så tar pedagog F tar upp att barnen lär sig genom att imitera de vuxna där de 

utifrån de vuxnas handlingar och uttalande skapar egna tolkningar och gör dem till sina egna 

erfarenheter. Även Bjar & Liberg (2010, s.19) förklarar hur olika språkliga sammanhang bygger på 

och står i ett dialogiskt förhållande till varandra där mening återskapas i en ständig rörelse. Det 

handlar om att bearbeta de nya kunskaperna genom olika kommunikativa uttrycksformer där nya 

betydelser etableras på redan skapad betydelse.  
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Säljö (2000, s.119-120) beskriver människan som en kunskapsutvecklare där människans 

kunskapsförråd ständigt utvecklas genom att människan tar till sig nya former av redskap med 

stöd av sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Pedagog D arbetar just på detta sätt där intresset 

och behovet fångas på barnens utvecklingsnivå. Genom att följa en struktur av stigande 

utmaningar hjälper pedagogen barnen i sin grupp att utvecklas i sin takt utifrån sina 

förutsättningar och utifrån sina tidigare redan behärskade kunskaper. Barnen lär sig gemensamt 

och i väsentligt kontext genom aktivt deltagande i olika planerade aktiviteter. Den proximala 

utvecklingszonen innebär att befinna sig mellan tidigare erfarenheter och kunskaper och framtida 

erfarenheter och kunskaper. Det handlar om vad ett barn kan göra på egen hand till att möta 

barnet där lite stöd behövs för att ny kunskap ska bemästras (Säljö, 2000, s.120-123). Barn får 

kunskaper, erfarenheter och uppfattningar från vuxna för att lära sig att lösa olika problem.  

Därför är det viktigt hur vuxna förhåller sig till barnen samt deras utveckling och inlärning (Säljö, 

2000, s.66). Lärandet sker genom att omgivningen tydliggör nya kunskaper genom samspel och 

lek som leder till att barnet lär sig att tolka dessa uppfattningar till sina egna handlingar i 

verkligheten. Vårt resultat visade på detta, att det är oerhört viktigt hur pedagogerna förhåller sig 

till barnen, att uppmuntra, samspela och att engagera sig. Detta leder i sin tur till en lärande och 

utvecklande miljö. I vår studie kom vi fram med att man kan skapa denna miljö där barn och 

lärare får möjlighet att integrera med varandra. Säljö (2000, s.47) skriver att lärandet är både en 

naturlig och nödvändig process hos människor och utifrån det sociokulturella perspektivet kan 

man inte undvika att lära sig och utvecklas utan det handlar om hur och vad vi lär oss i olika 

situationer. Pedagogerna var överens om vikten av att planera sina aktiviteter på ett sådant 

arbetssätt så att varje individ ska känna sig delaktig samt att varje barn stärks och får bra 

förutsättningar till utveckling. Pedagogerna tog även upp att man måste tänka på att anpassa sina 

aktiviteter utifrån barns olika förutsättningar och behov.  

Pedagogerna är medvetna om att deras roll utgör en avgörande aspekt för hur de flerspråkiga 

barnen utvecklar sina språk i verksamheten. Sandberg & Sandström (2012, s.33) beskriver att om 

en pedagog vill inta ett barnperspektiv så gäller det att ta barns intentioner och kommunikationen 

på allvar för att kunna förutsätta barnens delaktighet. Pedagog D säger inledande att ” generellt 

handlar det främst om kommunikation”. Pedagogen belyser vikten av att inkludera barn i 

samtalen och framförallt ge barnen talutrymme i olika situationer så att barnet kan utvecklas i 

samspelet med andra, både barn och pedagoger. För att barn ska kunna lära sig någonting måste 

de vara delaktiga samt känna sig inkluderade för att lärandet ska kunna ske (Sandberg & 

Sandström, 2012, s.35). Under ett meningsskapande språkligt sammanhang utvecklar barn sitt 

tänkande och sin förståelse för det som bearbetas i situationen. I dessa situationer är språkandet 

det viktigaste redskapet för att kunna utveckla omvärldsförståelse (Bjar & Liberg, 2010, s.19).  

Pedagogerna lyfter upp vikten av pedagogernas benämningar på det de gör i sina aktiviteter med 

barn. Det är genom att samtala om vad man gör och vad som händer i lekens situationer samt i 

interaktionen som barnet blir delaktigt i hur de vuxna uppfattar och förklarar olika händelser 
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(Säljö, 2000, s.67).  Genom att benämna och förklara ord utvecklas barns språkliga kompetenser 

och deras ordförråd utökas.  

Alla sex intervjuade pedagogerna tog upp högläsning som ett gemensamt och viktigt redskap i 

arbetet med språkutveckling. Men om språket inte finns där än så måste man ändå göra sig 

förstådd samt kommunicera på andra sätt. Sandberg & Sandström (2012, s.51) tog upp exempel 

som även de intervjuade pedagogerna använde sig av när det verbala språket inte räcker till och 

det var användning av kroppsspråket, tecken samt genom bilder. Vidare använde många av 

pedagogerna sig av Ipad i sina verksamheter. Tekniken idag underlättar och kompletterar 

pedagogerna då tiden och resurserna inte alltid räcker till för att tillägna sig åt ett enskilt barn.  

Sandberg & Sandström (2012, s.48) förklarar att pedagogens ansvar blir att se till att barnet får 

använda rätt program eller spel för att aktiviteten ska bidra till nytt lärande i rätt sammanhang. 

 

 

8.3 Barnens modersmål i verksamheten 

I vårt resultat framgår det att pedagogerna tycker att samarbetet med modersmålsläraren är en 

viktig aspekt i arbetet med de flerspråkiga barnen samt deras språkutveckling. Vidare visade vårt 

resultat att pedagogerna är medvetna om att det viktigt att förskolan och föräldrarna är medvetna 

om att modersmålsundervisningen inte konkurrerar med barns inlärning av det nya språket utan 

att modersmålet förstärker inlärningen av det nya språket. För att barnen ska bli flerspråkiga 

måste de stimuleras samt aktivt använda och förhålla sig till de språk de använder i vardagen 

(Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.12). Genom att barnet utvecklar både sitt modersmål samt 

det svenska språket parallellt har barnet goda förutsättningar till att bli tvåspråkigt. Detta ger även 

möjlighet för barnen att kunna behålla den språkligt kommunikativa relationen med sina 

föräldrar. Enligt intervjupedagogerna är det viktigt att främja och stödja barnen i deras 

modersmål genom att uppmärksamma och bekräfta deras behov. Pedagogerna menar att barnen 

har ett behov av att få uttrycka sina tankar och känslor, därför är det ännu en anledning till att 

främja barnens modersmål. De menar att ett barns förstaspråk är väldigt viktig just för att 

uttrycka sig. Genom att utveckla modersmålet blir det lättare att behärska svenskan vilket leder 

till en givande språkutveckling, därför det är viktigt för barns språkutveckling att få 

modersmålsstöd i förskolan. Skolverket (2013) skriver att för att barnen ska kunna anpassa sig till 

det svenska samhället krävs det att de har en förståelse för sin egen bakgrund och kultur. Säljö 

(2000, s.36-37) beskriver att för att känna samhörighet och skapa gemensam kultur är språket det 

viktigaste, för att vidare kunna kommunicera och tolka varandras tankar. När barnen behärskar 

sitt modersmål underlättar det deras förståelse även för andra kulturer. Vidare leder det till att de 

på det sättet känner sig trygga i sig själva och i sin egen identitet. Pedagogernas arbetssätt med 

flerspråkiga barn byggs på barns förståelse i sitt språk och sin kultur, genom att använda ord och 

begrepp på barns modersmål och väva in det i olika aktiviteter i verksamheten. På det sättet får 
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barnen känna att deras språk och kultur är betydelsefulla. Detta stämmer även med vad 

intervjupedagogerna har uttalat sig om kring deras förhållningssätt gentemot flerspråkiga barn, 

där har pedagogerna lärt sig några viktiga ord på barnets första språk för att visa barnet, deras 

föräldrar och andra i barngruppen att de respekterar och intresserar sig för olika barns språk och 

bakgrund. 

 

 

8.4 Svårigheter i arbetet med flerspråkiga (flerkulturella) barn och föräldrar 

Här kommer vi att redovisa pedagogernas uppfattningar relaterat till de svårigheter som de 

upplever i arbetet med flerspråkiga barn. Detta för att kunna belysa de faktorer som påverkar 

barns språkutveckling. Med detta vill vi också utgå från det teoretiska perspektivet som 

engagerade oss, det vill säga Vygotskijs teori.  

Enligt de intervjuade pedagogerna är det svårt att uppnå en interaktion i verksamheten med 

barnen som främjar ett bra lärande om pedagogerna saknar kunskap om barnens bakgrund.  

Utifrån pedagogernas svar om svårigheterna i deras arbete med flerspråkiga barn, har resultatet 

visat att de flesta pedagogerna har samma syn på svårigheterna. Där anser de att brist på 

interaktionen och kommunikationen mellan pedagogerna och mellan barnen kan påverka barns 

lärande samt leder till missförstånd. Vidare menar pedagogerna att det finns barn som på grund 

av språket medför konflikter i leken med andra barn eftersom barnet själv inte kan tolka samt 

uttrycka sina behov. När barnet inte kan använda sig av språket för att kommunicera med andra 

barn då använder de sig av kroppen, genom att t.ex. knuffa eller sparka. Detta uppfattar 

pedagogerna som en brist på kunskap och kommunikation mellan pedagogerna och barnen. 

Detta förklarar även (Säljö, 2000, s.37) som anser att människor blir delaktiga i olika kunskaper 

och färdigheter genom kommunikationen. Dessa förmågor kallar Vygotskij för de kulturella 

redskap som människor lär sig använda i olika sociala sammanhang. Vidare betonar Säljö (2000, 

s.36-37) att språket är ett viktigt socialt redskap för barnen för att kunna börja kommunicera med 

sin omgivning och för att känna samhörighet och skapa en gemensam kultur, då påverkas barnets 

utveckling av sociokulturella faktorer. Pedagogernas syn stämmer även med Benckert, Håland & 

Wallin, (2008, s.15) som menar att i kommunikationen bör pedagogerna uppmuntra barns samtal. 

Bjar & Liberg (2010, s.25) beskriver också vikten av den sociala interaktionen för barnens 

utveckling där pedagogernas handledning och närmiljön har den största inverkan. Vidare hävdar 

de att interaktionen mellan barnet och omgivningen är ett avgörande faktum för barnets 

språkutveckling. Barns språkutveckling är förankrad både i ett kognitivt och sociokulturellt 

sammanhang (Bajr & Liberg, 2005, s.57).  

 

Pedagogerna anser att barns språkmiljö och den kulturen som barnet befinner sig i kan påverka 

deras lärande vilket innebär att pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt måste anpassas efter 
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dessa barn, det vill säga barns sociala miljö påverkar deras lärande. Ett barn som kommer från en 

rik språkmiljö och använder sig av språket ofta med sin sociala omgivning har större möjligheter 

att utveckla språket. Medan barnet som bara hör och talar svenska i förskolan har en liten 

möjlighet att utveckla språket i jämförelse med andra barn som kommer från en rik språkmiljö. 

Pedagogernas synpunkter har ett samband med Benckert, Håland & Wallin (2008, s.25) som 

benämner olika faktorer som kan påverka hur snabbt barnet kan lära sig ett nytt språk. Det kan 

bero på barns ålder, personlighet, motivation, och även hur mycket barnet exponeras för det nya 

språket. Svensson, (2012, s.29) beskriver förskolans miljö som en viktig faktor som ger 

möjligheter men även begränsningar för hur barnen utforskar, använder och utvecklar språket. 

Pedagogerna måste skapa rätt aktiviteter som väcker deras nyfikenhet till språk. Pedagogerna 

påpekar att vissa barn inte vågar tala svenska och att det tar lång tid för dessa barn att lära sig 

svenska. Detta poängterar även (Benckert, Håland & Wallin, 2008, s.25) och menar att 

språkinlärning kan ta lång tid för vissa barn och att det dröjer innan de börjar använda språket. 

De är tysta för sig själva innan de börjar använda språket tillsammans med andra, medan andra 

barn börjar komma in i sociala sammanhang och använder de enstaka ord som de har lärt sig. 

Säljö (2000, s.119) förklarar utifrån Vygotskij att barn befinner sig ständigt i en utvecklingszon 

där pedagogerna som är den kompetenta vuxna ska sträva efter att möta barnet som är den 

lärande och mottaglig för stöd för att hela tiden befinna sig i den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen innebär att befinna sig mellan tidigare erfarenheter och 

kunskaper och framtida erfarenheter och kunskaper. Det handlar om vad ett barn kan göra på 

egen hand till att möta barnet där lite stöd behövs för att ny kunskap ska bemästras (Säljö, 2000, 

s.120-123). 

 

 

8.5 Strategier för en bättre verksamhet och samverkan 

Sammanfattningen av resultatet för vad de intervjuade pedagogerna har svarat på denna fråga 

visar att pedagogerna har en gemensam uppfattning och kunskap om deras förhållningssätt till 

flerspråkiga barn och föräldrar. De menar att det handlar om att ha ett positivt bemötande och 

respekt till dessa barn, deras föräldrar, kultur, bakgrund samt deras modersmål. Sandström (2007, 

s.20) understryker att språkutvecklingen hänger samman med identitetsutvecklingen och 

kunskapsutvecklingen. Barn lär sig snabbt om de blir bemötta på ett positivt och inbjudande sätt 

där de kan utvecklas i sin takt anser pedagogerna. Förskolan är en social och kulturell mötesplats 

med krav på att arbeta utifrån Lpfö 98/10, där står det att den tidiga fostran visas genom respekt, 

hänsyn samt förståelse för alla människors lika värde. Lpfö (98/10, s.6). Förskolan är en kulturell 

arena av mångfald som har stort betydelse för barns lärande samt för barnens möjlighet till 

inflytande. Benckert, Håland & Wallin, (2008, s.13) anser att det är förskollärares ansvar att 

kommunikationen sker på barnens alla språk, på det sättet utvecklas modersmålet samt det 
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svenska språket i det sociala, kulturella och pedagogiska sammanhangen som finns på förskolan. 

Pedagogerna uttrycker att det ligger mycket ansvar på pedagogerna där det gäller att kunna 

samverka mellan förskolan och hemmet. Säljö (2000, s.119) förklarar utifrån Vygotskis idévärld 

att människor ständigt utvecklas samt förändras då de hela tiden har möjlighet att ta till sig nya 

kunskaper och erfarenheter från andra människor runtomkring i olika samspelssituationer.  

Genom att man visar intresse, respekt och förståelse för en annan kultur blir det lättare att 

samverka med föräldrarna menar pedagog E.  

Utifrån vårt resultat är det pedagogernas roll att lyfta och utveckla barns språkutveckling genom 

att skapa nya vägar till kommunikation med både barn och deras föräldrar. Samverkan med 

barnens föräldrar ger nya möjligheter till erfarenheter och kunskaper om barnen i fråga, som i sin 

tur bidrar till utveckling och lärande. Detta kräver en medvetenhet hos pedagogerna om att det 

finns behov av att hitta nya förhållningssätt till att förhålla sig till flerspråkiga barn. 
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9. Diskussion 

I nedankommande avsnitt kommer vi att ta upp och diskutera det mest väsentliga från 

undersökningens resultat. 

9.1 Ta vara på barns olika modersmål  

I vår undersökning ville vi undersöka och analysera pedagogernas uppfattningar kring deras 

förhållningsätt och arbetssätt med flerspråkiga barn samt deras språkutveckling. Vi ville utgå från 

det sociokulturella perspektivet där synen på språkutvecklingen handlar om att språket är ett 

redskap som hjälper människor att beskriva sina handlingar. Det var även viktigt för oss att ta 

reda på hur språkutvecklingen sker i den språkliga miljön på förskolorna och om språket används 

i ett meningsfullt sammanhang. Undersökningen utgår även från förskolan läroplan (Lpfö 98/10). 

Förskolan ska lägga stort vikt på arbete med flerspråkiga barn, samt se till att uppmuntra och 

möjliggöra lärandet och utvecklingen för barnens modersmål (Lpfö98/10, s.7). När det handlar 

om våra intervjupedagoger så var det tre av sex pedagoger som hade ett bra samarbete med 

barnens modersmålslärare. De resterande pedagogerna ansåg att de fanns ett behov av samarbete 

med modersmålslärare för att lättare fånga upp språksvårigheter som kan finnas hos vissa barn 

för att vidare samarbeta för att hjälpa barnen att utvecklas i sina språk. Pedagogerna uttryckte en 

önskan om att modersmålslärarna skulle delta mer i den gemensamma planeringen och delta mer 

i hela barngruppen för bättre samarbete och inkludering. Benckert, Håland och Wallin (2008) 

beskriver ett stödmaterial för förskolan som ger olika förslag i arbetet med flerspråkiga barn och 

om hur pedagogerna kan planera och arbeta tillsammans med barnens modersmål, sida vid sida 

med andraspråksinlärning. Utifrån vår undersökning så uttrycker pedagogerna att det är viktigt att 

man som pedagog visar nyfikenhet och uppmuntran till flerspråkighet. I Lpfö 98 står: “Förskolan 

skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt modersmål” (Skolverket 

2010, s.11). 

 

9.2 Inkludering för bättre arbetssätt och språkutveckling  

Vårt studieresultat visar att alla våra intervjupedagoger arbetar och har en mängd olika tankar och 

förslag kring arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling. Pedagogerna gav och beskrev olika 

konkreta exempel om hur deras arbete sker med flerspråkiga barn.  Vi anser att pedagogerna har 

kunskap och erfarenhet inom arbetet med flerspråkiga barn samt deras språkutveckling. 

Pedagogerna gav ett positivt intryck när de berättade om deras förhållningssätt gentemot 
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flerspråkiga barn och deras föräldrar. Vi upplevde dock att de saknade djupare och konkretare 

förklarningar i hur de bemöter och förhåller sig till barnens föräldrar, modersmålslärare och hur 

de tar tillvara på barnens kulturella bakgrund.  

 

Säljö (2000, s.37) hävdar utifrån det sociokulturella perspektivet att genom kommunikationen blir 

barnen delaktiga i olika kunskaper och färdigheter. Individer som har de kulturella redskapen 

utvecklar en förmåga och skapar kunskaper och erfarenheter i relationen mellan individen och 

samhället. Säljö (2000, s.1) menar vidare att de sociala och kulturella sammanhangen är en 

avgörande faktor för barns språkutveckling. Detta förstärker vår uppfattning om att förskolan 

och pedagogerna har en grundläggande roll för barnens lärande samt språkutveckling. Johansson 

& Sandberg (Sandström&Sandberg, 2012, s.24) skriver att om ett barn ska kunna utvecklas samt 

delta i enighet med de mål och principer som finns i läroplanen så krävs det att pedagogerna har 

specifika kompetenser. Vidare förklarar de att barns förmågor till att utvecklas är beroende av 

pedagogernas profession som innefattar deras erfarenheter och bemötandet mot barn. Det 

handlar om att pedagogerna ska bemöta barnen med lyhördhet, empati samt flexibilitet för att 

skapa goda relationer och möta varje barn på deras nivå (Johansson & Sandberg i Sandström & 

Sandberg, 2012, s.30). I förskolans miljö är det viktigt att pedagogerna skapar en trygg miljö för 

alla barn då en stor del av vardagen spenderas där enligt våra intervjuade pedagoger. Vidare 

menar pedagogerna ska arbeta för att utveckla en helhetssyn hos både sig själva samt hos barn 

där betoningen ligger på allas lika värde. Sandström & Stier (Sandström&Sandber, 2012, s.40) 

påpekar att alla ska oberoende av etnisk eller kulturell bakgrund erbjudas samma möjlighet till att 

delta och integrera på samma villkor i förskoleverksamheten för att öka känslan av tillhörighet 

samt verka för rättvisa. 
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10.Konklusion 

Studiens utgångspunkt har varit att skildra pedagogernas uppfattningar om deras arbetssätt och 

förhållningsätt med flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Utifrån våra intervjuer fick vi ett 

resultat som visade att de intervjuade pedagogerna är väl medvetna om vilka krav det finns på 

både dem och förskolans verksamhet för att stödja flerspråkiga barn men även alla andra barns 

språkutveckling. Resultatet visade att pedagogerna borde vara reflekterande och medvetna om 

sina tankar samt sitt språkbrukande. Pedagogerna i vår undersökning strävar ständigt efter att 

hitta lösningar i vardagen i sina verksamheter som främjar barnens lärande samt delaktighet. 

Vidare strävar de efter en bra samverkan med föräldrar och arbetar på ett inkluderande sätt för 

att alla ska känna tillhörighet genom att vara lyhörda, empatiska och flexibla. 
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11. Vidare forskning 

Att undersöka förhållningsätt samt arbetssätt med flerspråkiga barn och deras språkutveckling har 

många utgångspunkter. I denna studie har vi utgått ifrån pedagogernas egna utsagor kring deras 

tankar och erfarenheter om ämnet. För kommande forskning skulle man kunna observera flera 

pedagoger i deras verksamhet för att få en verklighetsbild på hur de förhåller sig i arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling. På det sättet får man även möjlighet att undersöka deras 

språkbrukande i olika sammanhang. Ytterligare ett förslag för vidare forskning är att intervjua 

modersmålslärare för att undersöka deras syn och tankar kring deltagande i barngruppen och 

samarbete med pedagogerna på förskolorna för flerspråkiga barns språkutveckling. 
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13.Bilaga 

13.1 Intervjuguide 

Huvudtema 1: Bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Är du själv flerspråkig? 

 

Har du erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn? 

 

Huvudtema 2: Modersmål 

 

Hur definierar du begreppet flerspråkighet? Vad innebär det att vara flerspråkig? 

 

Får ni modersmålsstöd? Hur ser samarbetet ut med modersmålslärarna? 

 

Hur arbetar ni med olika barns modersmål i er verksamhet? 

 

Huvudtema 3: Förhållningssätt och arbetssätt  

 

Hur arbetar du för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Vilka hjälpmedel och stödmaterial används i er verksamhet i arbetet med flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

 

Hur arbetar du för att inkludera barn i verksamheten som saknar det svenska språket? 

 

Vad finns det för beprövade metoder i er verksamhet som visat sig ge positiva resultat i arbetet 

med flerspråkiga barns inkludering samt språkutveckling? 

 

Vilka svårigheter eller hinder har du stött på i arbetet med flerspråkiga barn samt deras föräldrar? 

Hur arbetar du för en bättre samverkan med flerspråkiga barns föräldrar? 


