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 Abstrakt 
Syftet med denna studie har varit att undersöka förskolepedagogers tankar om 

och erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet samt flerspråkiga barn i 

förskolan. Studien har varit designad utifrån kvalitativa semistrukturerade, 

enskilda intervjuer. Intervjuerna har genomförts på tre olika förskolor och fem 

pedagoger har deltagit i studien. Samtliga intervjuer har spelats in med 

ljudupptagning. Intervjuerna har transkriberats och analyserats. Analys- och 

tolkningsprocessen genomfördes i tre olika steg och under processens gång 

växte fem teman fram: Flerspråkighet och modersmål där pedagogernas 

erfarenheter och tankar kring flerspråkighet och modersmål i förskolan samt 

vilka referensramar kring detta som pedagogerna ger uttryck för. 

Kommunikation på olika sätt innehåller pedagogernas olika perspektiv på 

kommunikation i förskolan samt hur arbetet med flerspråkighet kan innebära 

nya tillvägagångssätt för att skapa kommunikation. Språkutvecklande 

aktiviteter belyser de språkutvecklande aktiviteter som genom analys- och 

tolkningsprocessen uttryckts av samtliga pedagoger i studien. Pedagogens roll 

och arbetssätt belyser de praktiska aspekterna av att arbeta med flerspråkighet 

i förskolans verksamhet som samtliga pedagoger delar med sig av och vilken 

roll den enskilda pedagogen samt arbetslaget har i arbetet. Utmaningar 

innehåller de svårigheter i arbetet med flerspråkighet i förskolan som 

pedagogerna i studien uttrycker. Det framkommer att de intervjuade 

pedagogerna har, oberoende av varandra gett uttryck för de fem teman som 

resultatet består av.   

 

 

Nyckelord: flerspråkighet, förskola, kommunikation, pedagogers erfarenheter, 

språkutveckling.  
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 Inledning  
Den svenska förskolan står just nu inför en stor förändring då många barn med 

annat språk än svenska kommer till verksamheten med behov som 

förskolepedagogerna ska möta. Hur kan jag som blivande förskollärare ge 

barnen de möjligheter som de enligt svensk lag har rätt till och hur väljer vi 

pedagogiskt innehåll i den vardagliga verksamheten?  

 

Det område som min undersökning handlar om är förskollärarens pedagogiska 

arbete och forskningsobjektet är språkinlärning hos två- eller flerspråkiga barn. 

Fokus i denna studie är på barn med annat modersmål än svenska och deras 

språkinlärning. Barnen benämns fortsatt som flerspråkiga barn. Det val av 

kunskapsområde och forskningsobjekt som gjorts är på grund av den 

nyfikenhet som jag bär på kring språk samt att det under studietiden dykt upp 

frågor kring arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Intresset kring 

pedagogers arbete med språkinlärning hos flerspråkiga barn i förskolan har 

vuxit fram efter en praktikperiod under utbildningen. De val som 

pedagogerna gör i förskolans verksamhet kring språkinlärning vill jag veta 

mer om. I min framtida yrkesroll som förskollärare hoppas jag kunna ge barn 

med två- eller flerspråkighet möjligheter till språkutveckling och det är med 

stort intresse som denna studie genomförs. Målet med studien är även att 

belysa så många verktyg och redskap som möjligt inom språkinlärning samt 

att vi som förskollärare kan stötta dessa barn i vår framtida yrkesroll.   

 

Enligt Skollagen (2013) ska förskolan medverka till att barn med annat 

modersmål än svenska får möjligheter till att utveckla det svenska språket och 

sitt modersmål. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) förtydligar 

detta: "förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 

svenska utvecklar/.../sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på 

sitt modersmål."(s.10)  

 

Vilket ansvar har den enskilda förskolläraren eller pedagogen kring två- eller 

flerspråkiga barns språkinlärning i förskolan? Vilket ansvar har arbetslaget? 

Lpfö (2016) säger att: "Förskollärare ska ansvara för att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling" och att arbetslaget ska: 

"Ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera 

och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av 

ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer." (s.11) 

 

Problemformulering: Vad finns det för möjligheter för språkinlärning i 

förskolan och vilka metoder eller pedagogiska verktyg anser pedagoger i 

förskolan kan stötta flerspråkiga barn? 
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 Bakgrund 
I denna del presenteras den forskning som är relevant för min studie. Tidigare 

forskning och litteratur är indelade under några rubriker: Teori och 

begreppsdefinition inleder sedan följer Samspel vilket blev en naturlig 

inledning då det sociokulturella perspektivet på språkinlärning är en av 

grundteorierna i studien. Detta följs sedan av rubriken Lek. Vidare miljö och 

lässituationer som behandlar hur miljön i förskolan och bokläsningen kan 

påverka språkinlärningen. Den avslutande rubriken är riktat mot 

förskollärarrollen och kompetens hos pedagoger.  

 

Teori och begreppsdefinition 

Studien innehåller ett sociokulturellt perspektiv på flerspråkiga barns 

språkinlärning. Ett sociokulturellt perspektiv är ett samlingsnamn på Lev 

Vygotskijs sociokulturella teorier om det sociala samspelets roll för lärande. 

Säljö (2011) beskriver att det sociokulturella perspektivet handlar om 

människan som genom samspel skapar sig kunskaper och erfarenheter. Vidare 

lyfter författaren fram språket och kulturen, vilket anses vara en central del för 

de sociokulturella teorierna. Även Jakobsson (2012) beskriver Vygotskijs 

bidrag till det sociokulturella perspektivet: "en teori där mänskors tänkande 

eller kunskaper endast kunde förstås eller undersökas genom att analysera 

språk och handlingar i relation till de sociala och kulturella resurser 

människorna använder." (s. 153). Samspelets och relationernas påverkan på 

flerspråkiga barns språkinlärning samt språkutveckling nämner flera av 

forskarna i min studie, bland annat: Kultti (2014), Svensson (2012), Kultti 

(2013), Puskás (2016).  

 

Vygotskijs proximala utvecklingszon är ett begrepp som innebär att barnets 

individuella språkliga utveckling har möjlighet att utvidgas och växa genom 

stöttning av pedagoger. I denna studie handlar begreppet utveckling om 

språkens utveckling och kommer finnas med genom hela studien och återfinns 

hos bland annat: Kultti (2014), Kultti (2013), Puskás (2016), Barr, Nettrup & 

Rosdahl (2011).   

 

Samspelets roll för språkinlärningen 
Enligt Kultti (2014) finns möjligheter till samspel mellan barn i förskolan och 

mellan pedagog och barn framförallt i måltidssituationerna: frukost, lunch och 

mellanmål.  Författaren lyfter fram Vygotskijs teori kring den proximala 

utvecklingszonen. Kultti förklarar att vikten av ett väl fungerande samspel 

mellan barn med flerspråkighet och pedagoger i förskolan kan vara avgörande 

för barnets språkutveckling. Vidare beskriver författaren att 

måltidssituationerna i förskolans verksamhet är en möjlighet till samtal. Kultti 

lyfter fram att språket som används i förskolan är svenska, vilket författaren 

menar blir ett hinder. Barn med annat modersmål än svenska blir inte 
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bekräftade på samma sätt som barn med svenska som modersmål anser Kultti. 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) upplever även att samspel mellan barn med 

svenska som modersmål och barn med annat modersmål än svenska är viktigt 

då språken ses som en gemensam nämnare som håller ihop gruppen. 

Författarna lyfter fram att barnen är stolta över sina modersmål och sina 

språkkunskaper och att de hjälper varandra att utveckla en språklig bro. Men 

enligt Skolverket (2013) skiljer sig detta exempel från de normer som finns i 

förskolans verksamhet. Skolverket anser att modersmålspedagogerna har en 

viktig uppgift på de förskolor de finns: "hjälpa till med att överbrygga den 

språkliga klyftan mellan förskolan och hemmet genom att tala med barnet om 

verksamheter, som till exempel samling, på barnets modersmål." (s.48).  

 

Puskás (2016) lyfter fram måltidssituationer men även sångsamlingar som 

möjligheter till språkinlärning. På samma sätt förklarar Kultti (2013) att 

sångsamlingen är en möjlighet för språkinlärning hos flerspråkiga barn. 

Puskás (2013) förklarar vidare vikten av att integrera modersmålsträningen 

med bland annat sångsamlingen för att på så sätt skapa förståelse för begrepp 

och ord hos flerspråkiga barn. Även Häll (2013) lyfter fram många olika 

praktiska aktiviteter i förskolans verksamhet som viktiga för språkutveckling 

och samspel, bland annat: sång, klippa, jobba med lera/ deg, rita, pyssla, bygga 

med LEGO, pärlplattor, lägga pussel och måla. Häll lyfter fram delar i den 

pedagogiska verksamheten som innehåller möjligheter till samtal, dialoger 

eller andra typer av kommunikationsutbyte mellan barn i en barngrupp men 

även mellan barn och pedagoger. Författaren förklarar vidare att genom att 

vara medveten om att många situationer i förskolans vardag erbjuder 

möjligheter till kommunikation kan pedagogerna aktivt välja hur de vill arbeta 

med barngruppen i verksamheten (Häll, 2013).   

 

Puskás (2016) förklarar vidare vikten av stöttning från pedagogen i 

påklädningssituationer för att främja språkutvecklingen. Författaren förklarar 

även att genom att göra barnen delaktiga i de vardagliga språksituationer som 

finns samt via samspel med andra barn och pedagoger kan flerspråkiga barn få 

möjlighet att utveckla det svenska språket. Norling, Sandberg & Almqvist 

(2015) tar också upp olika situationer i förskolans verksamhet som möjligheter 

till språkinlärning med betoning på samspelets roll för språkutveckling. 

Författarna lyfter att barns deltagande i pedagogernas planerade 

språkutvecklande aktiviteter sker på olika villkor och att samspelet främjar läs-

, skriv- och talutvecklingen inom de olika språken. Författarna lyfter fram att 

det behöver finnas aktiviteter i förskolan som innehåller möjligheter till 

kommunikation, samspel och relationsskapande med andra barn samt med 

vuxna. Vidare förklarar Norling, Sandberg & Almqvist att barn i förskolan som 

får möjlighet att kommunicera och samspela med pedagoger utvecklar en 

högre nivå av kognitivt tänkande och får lättare att läsa och skriva i skolan. 

Enligt Cekaite & Björk-Willén (2012) befinner sig flerspråkiga barn i ständiga 

förhandlingar, med sina kamrater, i sin grupptillhörighet och med 

pedagogerna på förskolan. Trots att barnet ses som kompetent i sitt sociala 

sammanhang så anser författarna att det är viktigt att fokus hamnar på den 

rent språkliga, grammatiska delen i språkinlärningen och att fokus inte enbart 
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handlar om att barn lär sig språk av sina kamrater. Men för flerspråkiga barn 

är det inte lätt att lära sig att använda det svenska språket genom 

pedagogledda aktiviteter menar författarna, det behövs även ett samspel med 

kamratgruppen och samtal genom "det gemensamma språket" anser 

författarna. 

 

Puskás (2013) beskriver att det svenska språket ses som det generella språket 

för dagens svenska förskola och att de barn som knäcker den språkliga koden 

får tillgång till en social integrering eftersom det svenska språket har hög 

status. Vidare förklarar författaren att modersmålsundervisning i förskolan 

anses vara en viktig del i språkinlärningen men att det ändå är det svenska 

språket som har störst betydelse. Skolverket (2013) beskriver att 

modersmålspedagoger är en bristvara i förskolan och att det är få kommuner 

som tillhandahåller modersmålsundervisning men att den undervisning som 

sker genom modersmålspedagogerna bör inkluderas i verksamheten på 

förskolan. Det samspel som sker mellan pedagog och barn är enligt Puskás 

(2013) avgörande för inlärningen i stort men framförallt för 

andraspråksinlärningen.  

 

Lekens betydelse för språkutvecklingen 

Lekens roll för språkutvecklingen, då framförallt rollekar lyfter Kultti (2013) 

upp i sin forskningsstudie. Även Cekaite & Björk-Willén (2012) lyfter fram 

leken och framförallt den fria leken, vilken definieras som perioder under 

dagen som ligger utanför de schemalagda aktiviteterna där barnen får leka 

fritt, framförallt rollekar. Författarna förklarar att det i den fria leken skapas 

möjligheter till samspel mellan barnen och att barnen på egen hand, utan 

pedagogers inblandning utvecklar ett sätt att kommunicera över 

språkgränserna. Detta kommunikationssätt benämner författarna som lingua 

franca, ett gemensamt språk för barn med olika modersmål i den svenska 

förskolan. Cekaite & Björk-Willén beskriver att i en kamratgrupp på en 

flerspråkig förskola skapas det lätt  diskussioner, tillrättavisningar, 

korrigeringar av ord och kritiska granskningar av varandras språkanvändning. 

Detta leder i sin tur till att barn genom leken och genom det gemensamma 

språk som används i kamratgruppen skapas en social ordning samt hierarkier 

inom gruppen (Cekaite & Björk-Willén, 2012). Även Häll (2013) beskriver att 

den fria leken har stor betydelse för den kommunikativa utvecklingen hos 

flerspråkiga barn samt för de språkligt utmanande situationer som uppstår när 

flera barn i en förskolegrupp bär på en språklig mångfald. Författaren nämner 

att konflikter lätt uppstår i flerspråkiga barngrupper på grund av att 

leksituationer kräver mycket av deltagarna rent språkligt. Men en orsak kan 

enligt författaren vara att leken inte har tydliga regler som alla känner till, 

vilket barn skapar genom kommunikation. Häll beskriver vidare barnens icke 

verbala kommunikation som sker genom kroppsliga rörelser eller 

rörelsemönster samt gester, vilka barnen i leksituationen härmar och tolkar. I 

leken kan pedagogerna ha en viktig roll som medlare eller hjälpare anser 

författaren, vilket innebär att barn som inte kan kommunicera sig fram till en 
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ingång i leken kan ta hjälp av pedagogen som redan befinner sig i 

leksituationen (Häll, 2013). Skolverket (2013) beskriver leken som en ingång till 

språkinlärning och förklarar att de barn som vill delta i leksituationer men inte 

kan förhandla eller förstå innebörden i leken undviker de leksituationer där 

språkkunskaper krävs. Trots den språkliga begränsningen finns lekar där 

barnet utifrån några faktorer ändå kan delta, anser Skolverket (2013). De 

faktorer som avgör om barnet deltar eller inte är att: lekens struktur är 

igenkännbar, sammanhanget är knutet till språkanvändningen och att barnet 

är intresserat av det leken handlar om.   

 

Miljö och bokläsning som utvecklande möjligheter   

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) beskriver förskolans utmanande lärmiljö ur ett 

språkutvecklande perspektiv där fokus ligger på samspel med sin omgivning 

samt med de begrepp och ord vi bär på, som även hjälper oss att förstå 

världen. Förskolans miljö och de fysiska ting som finns i verksamheten bör ses 

som verktyg för språkinlärningen anser även Kultti (2013). Även Svensson 

(2012) förklarar att en genomtänkt miljö i förskolan är grunden för en god 

språkmiljö. Skolverket (2013) beskriver de insatser som kan uppmuntra barns 

utveckling, exempelvis att erbjuda språkmiljöer som stimulerar barnen och 

utmanar till möjligheten att språka i vardagen. Norling, Sandberg & Almqvist 

(2015) beskriver vikten av att förskolans miljö ska erbjuda flera olika 

möjligheter till deltagande i aktiviteter, styrda av pedagoger eller uppbyggda 

av andra barn i barngruppen, vilket ger flerspråkiga barn möjlighet att 

uttrycka sina idéer, tankar och behov. Vidare säger författarna att ett positivt 

klimat på förskolan, inlärningsformat där det finns tydliga förklaringar för hur 

aktiviteten ska genomföras samt språkstimulerande miljöer är avgörande för 

barns framväxande läs- och språkutveckling. Norling, Sandberg & Almqvist 

förklarar vidare att miljöerna i dagens svenska förskolor innehåller ett stort 

flöde av bokstäver, symboler och text som påverkar barnens intresse för 

skrivspråket och viljan att lära sig läsa. Skolverket (2013) beskriver det 

uppdrag förskolepedagoger har i arbetet med miljö och språkutveckling: 

"Förskolans uppdrag är att skapa en språkmiljö som är stimulerande och 

utvecklande för varje barn, oavsett om barnen är en- eller flerspråkiga." (s.75).      

  

Det finns både för- och nackdelar med att ha ett annat modersmål än svenska i 

dagens svenska förskola beskriver Svensson (2012). Vidare förklarar Svensson 

vikten av att flerspråkiga barn får använda både sitt modersmål och det 

svenska språket parallellt. Detta ges barnen möjlighet till i 

bokläsningssituationer, framförallt i situationer med högläsning i små grupper, 

konstaterar Svensson, då pedagogen har tid att stanna upp i läsningen och 

förklara eller diskutera det som lästs. Författaren betonar att pedagogens roll i 

högläsningssituationen är att styra läsningen mot samtal med barnen som 

lyssnar, där valet av att samtala kring läsningen eller inte kan vara avgörande 

för språkutvecklingen. Vidare förklarar Puskás (2016) vikten av att 

pedagogerna i förskolan stöttar barn med annat modersmål än svenska i 

lässituationer, vilket författaren anser ger en möjlighet till språklig utveckling. 

Skolverket (2013) förklarar vikten av att förskolepedagogerna tar hjälp av 
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föräldrar och hemmet, genom att bland annat uppmuntra högläsning på 

barnets modersmål. Även Wasik (2010) beskriver de vardagliga aktiviteterna i 

förskolans verksamhet som möjligheter till språkinlärning och utveckling av 

språken, både genom samlingar och högläsning kan barnen träna på att lyssna 

aktivt. Att lära sig att lyssna aktivt och följa med i resonemang och 

diskussioner ökar barnets egen förmåga att senare kunna delta i en diskussion 

och uttrycka sin egen åsikt anser Wasik (2010). Även Barr, Nettrup & Rosdahl 

(2011) har en positiv syn på de möjligheter som läsning i förskolan ger till 

barnen genom olika typer av böcker: skönlitteratur, poesi och faktaböcker. 

Samspel och samtal kring bokläsningssituationer och framförallt 

högläsningssituationer lyfts fram av Svensson (2012) där samspelet och 

diskussionerna kring det lästa ordet är av stor vikt för att broar ska byggas 

mellan språken samt för att dela erfarenheter med varandra. Enligt Puskás 

(2013) befinner sig barnen på olika nivåer i språkutvecklingen och författaren 

beskriver de svårigheter som finns med att hitta böcker som kan tillgodose den 

svenskspråkiga utvecklingen och samtidigt barnets individuella intressen. 

Författaren lyfter fram högläsningen som en av de främsta orsakerna till 

barnets utveckling i ordförråd, verbal utveckling samt läs- och skrivkunnighet. 

Men enligt Puskás handlar det även om en skillnad kring hur högläsningen 

går till i varje enskild situation där betoningen ligger på om barnen får vara 

delaktiga i samtal och diskussioner kring bilder samt innehåll eller inte.  

 

Skolverket (2013) beskriver att högläsningen har en viktig roll i barnets 

språkutveckling och utvecklar barnets: "ordförråd, textförståelse och förmåga 

att uttrycka sig samt till att bygga den kunskap som krävs för framgång i läs- 

och skrivutveckling." (s.68). Men Skolverket nämner även de dilemman som 

uppstår vid högläsningssituationer där pedagogerna vill uppmuntra 

flerspråkiga barns ordförståelse och samtidigt göra samtliga barn involverade i 

bokläsningen. Författarna påpekar att högläsningens dilemman tydligt visar 

på vikten av att pedagogerna har kunskap om barn som utvecklar sitt 

andraspråk, svenska i förskolan får känna delaktighet i dessa situationer.  

 

Kompetens hos förskolepedagoger 

Kultti (2014) beskriver pedagogens ansvar för att skapa ett fungerande samspel 

samt upprätta möjligheter till språkinlärning för flerspråkiga barn. 

Flerspråkiga barn blir ofta bedömda efter sin kompetens inom det svenska 

språket vilket författaren anser vara felaktigt. Vidare beskriver Kultti i sin 

forskning att Lpfö 98 och Skollagen inte efterföljs samt vikten av att ha 

pedagoger med kompetens för att möta och stötta flerspråkiga barns 

språkutveckling  i förskolan. Pedagogernas stöttning för flerspråkiga barn 

lyfter Kultti (2013) som en del i det pedagogiska arbetet. Kultti förklarar att alla 

pedagoger gör olika val i inlärningssituationer och att det är viktigt att vara 

medveten om detta för att på bästa sätt främja barnets deltagande i 

språkutvecklande aktiviteter. Författaren beskriver vidare att svårigheten med 

språkinlärning i förskolan är att pedagogerna i första hand lär ut det svenska 

språket och att barnets modersmål inte får någon plats i den svenska förskolan. 

Även Svensson (2012) beskriver att de arbetssätt som existerar i förskolan kan 
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vara antingen språkhämmande eller inbjudande och utvecklande. Svensson 

betonar att flerspråkiga barn i förskolans verksamhet behöver fler möjligheter 

för att utveckla sina språk, modersmålet och andraspråket. Författaren 

förklarar att en stor uppgift för pedagoger i dagens förskola är att inte göra 

eller skapa någon skillnad mellan barn med flerspråkighet och barn med 

svenska som modersmål. Vidare förklarar Svensson att pedagogerna måste 

stötta flerspråkiga barns ordförråd i de båda språken genom att erbjuda 

språkligt utvecklande aktiviteter som bland annat bokläsning. Men författaren 

förklarar vidare att det är pedagogens ansvar att även skapa dessa aktiviteter i 

verksamheten samt möjliggöra för samtliga barn i barngruppen att delta.   

 

Flerspråkighet i förskolan kan även innebära att det finns pedagoger med 

annat modersmål än svenska som arbetar i förskolorna och Puskás (2016) har 

studerat de arbetssätt som finns hos dessa pedagoger. Författaren förklarar att 

det finns strategier som används i förskolans verksamhet för att främja 

språkinlärningen hos flerspråkiga barn, som de flerspråkiga pedagogerna 

använder sig av. Enligt Puskás har pedagogen ett viktigt ansvar i vardagligt 

språkutvecklande situationer samt att pedagogen ska stötta och hjälpa 

flerspråkiga barn till delaktighet. Vikten av en god relation mellan pedagog 

och barn lyfter även Norling, Sandberg och Almqvist (2015) som anser att de 

flesta samtal mellan barn och pedagog sker under vardagliga situationer i 

förskolans verksamhet: samling, måltider, blöjbyte eller påklädning. 

Författarna förklarar att pedagogerna i dessa situationer lyssnar mer på 

barnen, uppmuntrar barnen att samspela med varandra, kommunicerar, är 

mer respektfulla och tar tag i problem som dyker upp. Men författarna anser 

inte att pedagogerna uppmuntrar till samtal som innehåller diskussioner, 

analys och reflektioner från barnens sida.   

 

Wasik (2010) förklarar att för att följa de läroplansmål som finns kring barnets 

verbala språkutveckling så har pedagogerna en mycket stor roll, vilket innebär 

att pedagogernas uppgift är att konstant erbjuda möjligheter till 

språkutveckling. Författaren lyfter även behovet av att ha en ständigt 

pågående professionell kompetensutveckling för förskollärare så att de är 

utrustade för att möta alla de behov som flerspråkiga barn i dagens förskola 

har. Även Puskás (2013) påpekar att de läroplansmål som idag utgör 

pedagogernas uppdrag i förskolans verksamhet inte ger uttryck för konkreta 

arbetsmetoder kring hur de flerspråkiga barnens behov ska mötas. Hyltenstam 

& Milani (2012) beskriver att det samhälle vi lever i är flerspråkigt och att 

flerspråkigheten både ett problemområde och anses vara en viktig resurs.   

 

Puskás (2013) lyfter fram situationer som uppstår i förskolans verksamhet där 

många barn idag har ett annat modersmål än svenska. Författaren beskriver en 

svår balansgång mellan att planera och genomföra språkutvecklande 

aktiviteter och samtidigt tillgodose varje enskilt barns individuella, språkliga 

behov. Puskás beskriver olika arbetssätt som pedagogerna väljer att arbeta 

med kring flerspråkighet: pedagogernas mål är att lära sig flera ord på barnets 

modersmål samt att tecken som stöd (TSS) används i verksamheten. 

Författaren förklarar att TSS betyder att kommunicera via tecken vilka kommer 
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från det svenska teckenspråket samt att pedagogerna parallellt talar svenska.  

En annan form av tecken som stöd i förskolan presenterar Barr, Nettrup & 

Rosdahl (2011) som Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation: TAKK. Författarna förklarar att TAKK kan användas av de 

yngsta barnen på förskolan för att uttrycka sig långt innan det verbala språket. 

Men metoden kan även underlätta språkinlärningen hos barn med annat 

modersmål än svenska. Vidare lyfter författarna att lära sig främmande språk 

genom att pedagogerna tar hjälp av barn, föräldrar eller internet för att öka sin 

egen språkförståelse för att kunna stötta barnen i deras språkutveckling. 

Vidare beskriver Barr, Nettrup & Rosdahl en konkret aktivitet, där fokus ligger 

på ordförståelse och att utöka barnens ordförråd genom så kallade ordkort. 

Enligt författarna är ord som sammankopplas med bilder eller andra visuella 

hjälpmedel ett sätt att jobba konkret med ordförståelse i verksamheten. Men 

det viktigaste är att pedagogerna har gemensamma förhållningssätt till 

språkinlärning samt att det finns en medvetenhet i arbetslaget kring att 

pedagogen är det viktigaste språkredskapet för det flerspråkiga barnet (Barr, 

Nettrup & Rosdahl, 2011).  

  

 



  

 

9 
 

 Syfte 
I denna del presenteras studiens syfte samt mina frågeställningar. 

 

Studiens syfte 

Syftet är att undersöka vilka erfarenheter och tankar pedagoger har om att 

praktiskt arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga barn i förskolans 

verksamhet. 

 

Frågeställningar 

 Hur upplever pedagogerna att arbeta med flerspråkiga barn i 

förskolans verksamhet? 

 

 Vilka möjligheter i förskolans verksamhet anser pedagogerna bidrar till 

att flerspråkiga barn får utveckla sina språk?  

 

 Vad anser pedagogerna att det finns för begränsningar eller hinder i 

arbetet med språkinlärning i förskolan för flerspråkiga barn? 
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 Metod 
I denna del presenteras och motiveras metodval, urval, etiska överväganden, 

genomförande och analys samt val av begrepp och metoddelen avslutas med  en 

metoddiskussion. 

 

Metodval 

Med anledning av att studien undersöker vad pedagogerna i förskolan har för 

tankar och erfarenheter kring att arbeta med språkinlärning och 

språkutveckling hos flerspråkiga barn blev metodvalet intervju. De enskilda 

intervjuer som har genomförts är kvalitativa intervjuer och enligt Ahrne & 

Svenson (2015) är kvalitativa intervjuer ett begrepp för alla metoder där man 

samlar in människors tankar och erfarenheter kring olika fenomen. Enligt 

Ahrne & Svensson (2015) samt Stukát (2011) kan intervjuer vara en bättre 

metod än enkäter där viss information kan gå förlorad. I enlighet med 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) har metodvalet gjorts för att genom 

semistrukturerade intervjuer ta del av de erfarenheter och tankar som pedagoger 

har av att arbeta med flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling och 

språkinlärning. Då den semistrukturerade intervjuformen valts hade en rad 

frågor förberetts så att det i intervjusituationen fanns en grundstruktur att utgå 

från. Detta kallas för en intervjuguide (Christoffersen & Johannessen, 2015; 

Bryman, 2011), vilken använts under samtliga intervjuer (se bilaga 2). 

Frågornas ordningsföljd samt de följdfrågor som användes under intervjuerna 

varierade från intervju till intervju, vilket ger en tyngd och ett innehållsrikt 

datamaterial enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015).  

 

Intervjuerna planerades ta cirka 40-50 minuter. Enligt Stukát (2011) finns ingen 

specifik längd för en kvalitativ intervju och Christoffersen & Johannessen 

(2015) beskriver på samma sätt att det inte finns någon specifik längd för en 

kvalitativ intervju. Det finns en risk med att bestämma längd på en intervju då 

tidsbehovet kan skifta från intervjusituation till intervjusituation anser 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) men då förskollärarna avsatte värdefull 

tid för att delta valdes en ungefärlig tidsåtgång. Intervjuerna har spelats in 

med ljudinspelningsverktyg och sedan transkriberas samt analyserats och 

tolkats (Ahrne & Svensson, 2015; Christoffersen & Johannssen, 2015; Stukát, 

2011). 

 

Urval 

I studien har fem pedagoger, fyra förskollärare och en barnskötare intervjuats 

om deras erfarenheter och tankar kring att praktiskt arbeta med flerspråkighet 

i förskolan. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) anser att antalet informanter  

kan erbjuda forskaren möjligheter att granska och upptäcka likheter eller 

skillnader i materialet. Ahrne & Svensson (2015) beskriver den mättnad som 
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uppstår efter ett visst antal intervjuer, vilket använts som en måttstock. Även 

Christoffersen & Johannessen (2015) nämner den mättnadspunkt som 

forskaren tillslut når, den punkt då ingen ny information kommer fram. 

Tidsaspekten har påverkat hur många intervjuer som har genomförts. I denna 

studie har jag gjort ett strategiskt urval (kvoturval) där syftet med val av 

informanter var ändamålsenligt i enlighet med Christoffersen & Johannessen 

(2015) samt Stukát (2011).  Ahrne & Svensson (2015) lyfter valet att genomföra 

intervjuer på olika förskolor men i liknande miljöer för att få tillräckligt med 

material att analysera och tolka. Valet att besöka tre olika förskolor ansåg jag 

vara tillräckligt då tiden för studien var begränsad. Vidare anser författarna att 

detta skapar förutsättningar för att variationer i resultatet ska uppstå (Ahrne & 

Svensson, 2015). I urvalet av informanter fanns detta i åtanke då de 

genomförda intervjuerna gjorts i samma kommun men på tre olika förskolor 

med olika stora barngrupper och avdelningar. Samtliga intervjuer har 

genomförts på plats på förskolorna, detta för att skapa trygghet samt 

underlätta för informanterna då intervjuerna skett under deras arbetstid 

(Stukát, 2011). För att skapa ett bredare material och för att få ett mer relevant 

resultat valde jag att intervjua några pedagoger på varje förskola och inte hela 

arbetslagen. En pedagog på varje förskola tillfrågades om deltagande och 

sedan fick pedagogerna på respektive förskola själva välja ytterligare någon 

pedagog som skulle delta i intervjuer. Målet var att besöka tre förskolor och 

sammantaget intervjua åtta pedagoger. Utgångspunkten var att samtliga 

deltagande skulle vara utbildade förskollärare.  

  

Presentation av deltagande informanter (fiktiva namn) 

Anna - utbildad förskollärare som har jobbat i 16 år. 

Lisa - utbildad förskollärare som har jobbat i 8 år. 

Tina - utbildad barnskötare som har jobbat i 14 år.       

Sofia - utbildad förskollärare som har jobbat i 1,5 år. 

Hanna - utbildad förskollärare som har jobbat i 40 år. 

 

Etiska överväganden 

Innan intervjuerna påbörjades beskrevs kortfattat de forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) har gett ut och som jag har följt 

genom min studie: informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Genom att skicka ut missiv (se Bilaga 1) i god tid innan 

intervjuerna samt genom att beskriva studiens syfte och forskningsområde har 

informationskravet uppfyllts under mina intervjuer. Inledningsvis informerades 

informanterna även om att anteckningar skulle föras tillsammans med 

ljudinspelning vid intervjutillfället och att materialet efter inlämnad uppsats 

kommer att förstöras. Vidare betonades att materialet enbart ska användas i 

forskningssyfte samt hur resultatet kommer återkopplas i uppsatsen och att de 

svar som informanten ger kommer användas enbart i uppsatsen, vilket 

uppfyller nyttjandekravet. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att jag 

informerat i både missiv och i inledningen av intervjuerna om att 

informanterna själva kan välja att avbryta intervjun när de vill. Innan den 

första frågan ställdes under varje intervju informerades informanten om att 
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anonymitet inte kunde garanteras men att jag kan garantera konfidentialitet. 

Detta innebär att personuppgifter och svar samt resultat från intervjuerna 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt det eller lista ut 

vem som har sagt vad, vilket innebär att konfidentialitetskravet är uppfyllt. Varje 

informant har fått del av de forskningsetiska principerna och dess innebörd 

samt godkänt alla delar av dem.   

 

Genomförande och analys 

Den första kontakten med informanterna genomfördes via telefon där jag 

presenterade mig och syftet med studien samt frågade om de var intresserade 

av att delta varpå missiv skickades ut till berörda pedagogers mail (se Bilaga 

1). En pedagog på varje förskola stod för kontakten med mig och den 

pedagogen tillfrågade i sin tur pedagogerna på förskolan. Vid varje 

intervjusituation presenterades de fyra forskningsetiska principerna eller 

riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens syfte och forskningsområde 

presenterades även en extra gång. Efter informantens godkännande av 

ljudinspelning, anteckningar samt att de deltagande kommer få fiktiva namn i 

studien påbörjades varje intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på 

pedagogernas arbetsplatser. 

 

Under intervjuerna har ljudinspelning varit den valda 

dokumentationsmetoden samt de anteckningar/ noteringar som jag har gjort 

parallellt under intervjun. Detta för att få en så rättvis bild som möjligt av 

informantens svar samt kroppsspråk, gester och miner (Christoffersen & 

Johannessen, 2015; Stukát, 2011). Anteckningarna gjordes för att fånga 

informanternas icke verbala kommunikation samt för att underlätta för minnet 

kring de följdfrågor som ställdes under intervjun, vilket kan underlätta 

analysarbetet enligt Bryman (2011).  Det ljudinspelade materialet blev olika 

långt, från 19 till 48 minuter. Vid varje intervju användes intervjuguiden med 

några huvudfrågor som jag utgick ifrån. Följdfrågor baserade på de svar som 

informanterna gav följde genom varje intervju. När intervjun var genomförd 

tackade jag informanten för hennes deltagande.    

 

Datamaterialet har analyserats och tolkats genom de förslag på analysmetoder 

och tolkningsverktyg som Christoffersen & Johannessen (2015) samt Ahrne & 

Svensson (2015) nämner, där olika teman har uppstått och genom kodning har 

tolkningsprocessen underlättats. Detta innebär precis som Christoffersen & 

Johannessen (2015) beskriver en metod där pedagogens erfarenheter och 

tankar är det viktigaste. Processen av datamaterialet har skett i tre steg vilka 

presenteras här. Sammanfattning där meningsinnehållet i materialet lyfts 

fram, vilket har resulterat i fem teman: flerspråkighet och modersmål, 

kommunikation på olika sätt, språkutvecklande aktiviteter, pedagogens roll och 

arbetssätt och utmaningar. Kodning där kategorisering av dessa teman har 

gjorts genom att ytterligare indelningar eller organiseringar av resultatet lett 

till en djupare förståelse av vad som egentligen har framkommit under 

genomförda intervjuer. Reduktion är det sista steget där det tolkade materialet 
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skalats av ytterligare och reducerats ner till de minsta delarna; de mest 

innehållsrika och meningsbärande delarna av materialet vilka utgör grunden 

för resultatet av min studie. Samtliga steg är min tolkning av det 

tillvägagångssätt som både Christoffersen & Johannessen (2015) förklarar samt 

de perspektiv på analys- och tolkningsprocessen som Ahrne & Svensson (2015) 

lyfter. Under transkriberingsprocessen har stakningar, hummanden samt 

långa tystnader tagit bort, detta för att lättare förstå materialet. Men vid 

enstaka tillfällen har tystnad eller stakningar lämnats kvar för att inte förstöra 

innebörden i sammanhanget.   

 

Det resultat som vuxit fram har tillkommit genom transkribering av materialet 

samt att resultatet har analyserats och tolkats flera gånger. Analys- och 

tolkningsprocessen har bestått av att jag har jämfört skillnader och likheter i 

det transkriberade materialet, som lett fram till ett resultat som innehåller fem 

teman:  flerspråkighet och modersmål, kommunikation på olika sätt, 

språkutvecklande aktiviteter, pedagogens roll och arbetssätt samt 

utmaningar.  

 

Val av begrepp 

Puskás (2013) beskriver de socioekonomiska områden där flerspråkiga förskolor 

ofta är placerade men författaren beskriver vidare att flerspråkigheten ökar och 

sprider sig till alla områden i vårt samhälle och att flerspråkighet inte är 

detsamma som barn från "fattiga" områden. Vilket även är den utgångspunkt 

som finns i denna studie. Flerspråkighet är enligt Skolverket (2013): "handlar om 

en förmåga att kunna kommunicera med hjälp av fler än två språk." (s.11). 

Vidare förklarar Skolverket (2013) att flerspråkighet är en kompetens och inte en 

egenskap. 

 

Begreppet modersmål använder flera av författarna i denna studie bland annat: 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011), Puskás (2013) och Svensson (2012) som ett 

första språk, utan kulturell koppling. Enligt Skolverket (2013) associeras 

modersmål med ett annat språk än svenska samt utländsk bakgrund i 

förskolans läroplan.  

 

I studiens resultat redovisas pedagogernas erfarenheter och tankar och mitt val 

är att kalla samtliga medverkande för pedagoger, trots att de har olika 

yrkestitlar (förskollärare och barnskötare). Detta för att underlätta för läsaren. 

 

Metoddiskussion 

Inledningsvis ville de tre tillfrågade förskolorna delta i studien och 

sammanlagt åtta informanter hade valts ut att delta. Efter en miss i 

kommunikationen med den ena förskolan valde en av informanterna att inte 

delta. Dagen innan två av intervjuerna skulle äga rum bröt magsjuka ut och jag 

ombads att återkomma veckan därpå. Detta resulterade i att bara använda de 

informanter som kunde delta samma vecka, på grund att den begränsade 

tidsplan som studien hade att förhålla sig till. Vidare var min utgångspunkt att 
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enbart ha utbildade förskollärare som informanter i studien men då en av de 

som ville delta var barnskötare med många års erfarenhet av att arbeta med 

flerspråkiga barn tog jag beslutet att även barnskötaren fick delta. Efter att 

studien genomförts anser jag att detta var ett väl genomtänkt beslut då 

barnskötaren bidragit med många erfarenheter och tankar kring studiens syfte. 

Det bortfall av informanter som skett kan ha påverkat studiens resultat då 

syftet är att undersöka pedagogers erfarenheter och tankar. Även 

informanternas pedagogiska utbildning samt antalet yrkesaktiva år kan 

påverka resultatet.  

 

Det ska även tilläggas att kontakt med förskolecheferna togs, via telefon innan 

kontakten med pedagogerna påbörjades men utan svar eller återkoppling. 

Tanken var att upprätta en kontakt med förskolecheferna och därpå skicka ut 

missiv även till dem. Men på grund av tidsbrist samt icke befintligt 

engagemang från påtänkta förskolechefer gjordes valet att enbart skicka ut 

missiv till de berörda förskolorna, då framförallt till de berörda pedagogerna 

som skulle delta i studien. 

 

Metoden för genomförda studie var semistrukturerade samt kvalitativa 

intervjuer. Detta metodval fungerade gynnsamt i förhållande till syftet för 

studien, att undersöka vilka erfarenheter och tankar pedagoger i förskolan har 

av att arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga barn. Intervjutiden var satt 

till 40-50 minuter per intervju och vid en intervju hade maxtiden nästan 

uppnåtts. Men vid övriga intervjuer blev det inspelade materialet i den kortare 

änden av tidsspannet. Trots att det inspelade materialet inte blev så långt 

märkte jag under transkriberingen och analysen att materialet var innehållsrikt 

samt att bredden var tillräcklig så jag påbörjade resultatdelen. Längden på 

intervjuerna har varierat och det kan finnas olika förklaringar till detta bland 

annat att informanten hade bråttom, att intresset var lågt eller att följdfrågorna 

kanske inte var de bästa vid alla intervjuer. Men de intervjufrågor som 

utgjorde grunden för intervjuerna anser jag var öppna och inbjöd 

informanterna att tänka fritt, referera samt sväva ut. Den intervjuguide som 

användes under intervjun gav mig som intervjuare en grund att utgå ifrån 

samtidigt som den gav struktur åt intervjusituationen, vilket jag anser är en 

orsak till att informanterna alstrade många innehållsrika svar. 

  

Valet att bara använda metoden intervju menar Ahrne & Svensson (2015) kan 

vara en svaghet då de erfarenheter och det innehåll som framkommer under 

intervjuerna kan uppfattas på ett sätt men kanske menats som något annat av 

informanten. Vidare lyfter författarna att intervjumetoden kan vara en 

bristfällig metod då man inte kan ta för givet att informanten gör på det sätt 

som beskrivs. Ahrne & Svensson (2015) förklarar att intervjuaren kan 

komplettera intervjun med andra metoder, vilket även är min uppfattning. 

Efter genomförd studie kan konstateras att beslutet att enbart använda 

intervjuer som metodval skulle kunna kompletteras med till exempel 

observationer av hur pedagogerna arbetar med flerspråkighet i förskolan. 

Observationer hade varit ett alternativ till intervjuer för att se hur pedagogerna 

i förskolan arbetar med flerspråkiga barn och deras språkinlärning. 
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Valet att analysera materialet flera gånger och i olika steg genomfördes i syfte 

att få olika perspektiv på hur materialet kunde tolkas, vilket ökar materialets 

tillförlitlighet enligt Bryman (2011) och Ahrne & Svensson (2015). Även andra 

personer har läst min studie och gett återkoppling som lett mig vidare i 

arbetet, vilket också kan öka tillförlitligheten. Valet att använda metoden 

intervjuer gjordes då jag efter mycket funderingar bestämde mig för att jag 

ville höra vad pedagogerna i förskolan hade för erfarenheter och tankar av att 

arbeta med flerspråkiga barn. Mitt syfte och mina frågeställningar var sådana 

att de kunde besvaras med intervjuer då det var pedagogernas erfarenheter 

och tankar jag ville ta del av. Texten under de fem teman som presenteras i 

resultatet var inte helt enkelt att placera då mycket av texterna kan placeras 

under en annan rubrik, eftersom texterna går in i varandra.  
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 Resultat  
Studiens syfte är att få veta vilka erfarenheter och tankar pedagoger i 

förskolans verksamhet har av att praktiskt arbeta med språkinlärning hos 

flerspråkiga barn, samt hur pedagoger beskriver möjligheter för 

språkutveckling och begränsningar för detsamma. I denna del kommer 

resultatet av den genomförda studien redovisas då valda delar av intervjuerna 

presenteras. Materialet har analyserats och tolkats med fokus på pedagogernas 

upplevelser och erfarenheter. Under analys- och tolkningsprocessen av 

materialet har fem teman vuxit fram: flerspråkighet och modersmål, 

kommunikation på olika sätt, språkutvecklande aktiviteter, pedagogens roll 

och arbetssätt samt utmaningar. 

 

Citat som presenteras i resultatet är indragna. I citaten finns symbolen: "[ ]" 

vilket innebär att den intervjuade pedagogen uttrycker någonting icke verbalt.  

Varje citat avslutas med pedagogens fiktiva namn.  

 

Flerspråkighet och modersmål 

Temat innehåller pedagogernas erfarenheter av flerspråkighet. Vidare lyfts 

pedagogernas tankar kring modersmål i förskolan samt vad pedagogerna har 

för referensramar kring detta.  

 

I analys och tolkning av materialet framkom ett tydligt mönster då samtliga 

pedagoger hade olika uppfattningar av flerspråkighet och modersmål, vilket 

anses vara en faktor som påverkar deras förhållningssätt till flerspråkiga barn i 

förskolan. Vad pedagogerna har för erfarenheter kring flerspråkighet och 

modersmål framkommer genom deras olika referensvärldar samt deras 

förförståelse. När frågan om vad informanten tänkte på när jag sa "flerspråkiga 

barn" framkom olika svar. Två av pedagogerna tar upp det kulturella 

perspektivet och att det, för dem handlar om barn med andra nationaliteter. En 

av pedagogerna lyfter behovet av mer kunskap kring flerspråkighet i förskolan 

samt att cheferna borde ta ett större ansvar och utbilda sin personal. Samtliga 

pedagoger nämner att flerspråkighet blir allt vanligare i förskolorna och att 

kunskapen kring hur pedagogerna ska bemöta dessa barn är bristfällig. fyra av 

pedagogerna nämner den nyfikenhet, glädje och positiva utmaning de 

upplever i arbetet med flerspråkiga barn samt de fördelar de anser att 

flerspråkiga barn har jämfört med de barn som har svenska som modersmål.  

 
Sen är de ju duktiga på att lära sig, så det är väl tur för dem. (Lisa) 

 

Jag tänker på andra kulturer men också att flerspråkiga barn har så mycket 

lättare att ta kontakt med varandra. De kan leka även fast de inte kan språket. 

De har ju två språk som de ska lära sig och då blir det ju försenat. De ska ju lagra 

på sig alla ord men det är ju bara att ge dem tid. (Anna) 
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Det är positivt eftersom att du får ett språk gratis då du redan har ett modersmål 

och sen får du ett gratis språk på förskolan. Modersmål är ju en trygghet för 

barnet och att barnet får känna sig accepterat med sitt språk. (Tina) 

 

Ett barn som är uppvuxet med två föräldrar som pratar två olika språk. Men 

man kan ju vara flerspråkig på olika sätt, det finns ju många andra sätt att visa 

vad man vill och vad man vill säga. Jag kan själv känna ibland att jag önskar att 

jag var uppvuxen med två språk [skratt]. (Sofia) 

 

Det framkommer att varje pedagog har olika referenser, erfarenheter samt 

tankar till och kring flerspråkighet och modersmål. Att de flerspråkiga barnen 

ökar i antal på förskolorna nämner nästan alla pedagoger samt att ingen 

skillnad bör göras mellan barn med svenska som modersmål och barn med 

annat modersmål. Några av pedagogerna bär på en positiv förförståelse kring 

att arbeta med flerspråkiga barn medan andra bär på förutfattade meningar. I 

det analyserade och tolkade materialet framkom ytterligare ett perspektiv på 

flerspråkiga barn nämligen det socioekonomiska perspektivet. Detta förklarar 

Hanna och Anna närmare. 

 
Alltså ska jag vara ärlig så tror jag inte att det fanns så många flerspråkiga barn 

då, när jag började jobba. Inte där jag var i alla fall. Jag jobbade inne i stan då och 

jag tror att det kanske är olika områden men jag kommer inte ihåg att det var så 

här mycket flerspråkighet. (Anna) 

 

Jag har jobbat i olika områden runt om i stan i villaområden. Där jag har jobbat 

har det inte funnits så många, bara någon här och någon där. Det finns ju vissa 

områden kring stan som det finns flera i, alltså sådana som har flera språk. Så 

jag tror att det är vissa områden som har flera än där jag jobbade, de som bor i 

hyresrätter och så. Jag tror att det är så men jag vet ju inte! (Hanna)  

 
Hanna och Anna lyfter fram det socioekonomiska perspektivet som orsak till 

varför det tidigare i deras yrkesliv inte fanns lika många flerspråkiga barn i 

förskolans verksamhet. Genom en noggrannare granskning av resultatet 

framkommer en underton av att flerspråkiga barn är detsamma som barn med 

annan etnicitet, vilket en av pedagogerna vid en annan fråga tydligt ger 

uttryck för. Pedagogerna ger uttryck för att de områden som består av villor, 

utanför stan inte innehåller så många flerspråkiga barn medan det inne i stan, i 

hyresrätterna bor desto fler. Under denna del i intervjun ger en av de två 

pedagogerna uttryck för att vara något obekväm, hon rör mycket vid en 

hårslinga som ramlat ner på sidan av ansiktet samt ändrar hur hon sitter 

upprepade gånger. Samtliga pedagoger berättar vidare om vilka erfarenheter 

de har av modersmål och modersmålslärare i förskolans verksamhet. 

  
Det är väldigt intressant och man får lära sig ett nytt språk och en ny kultur, de 

också fast tvärtom då. Jag ser det inte som ett problem och blir det svårt så löser 

man det. (Tina) 

 

Alla barn som har ett annat språk har ju chansen att få en modersmålslärare. 

Men det är inte alla föräldrar som tar den chansen. (Sofia) 
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När modersmålslärarna kommer hit så tar de barnet åt sidan och de brukar hitta 

på olika saker. Men jag har ingen riktig koll på vad de gör.  Men jag har läst 

någonstans att om barnet har ett språk att bygga på så har de lättare att lära sig 

delarna i det andra språket. (Lisa) 

 

Modersmålslärarna tar ju över när de kommer, det är ju deras grej så att säga. Vi 

är ju inte så involverade i den biten mer än att vi finns där.  Men det är ju också 

brist på vissa modersmålslärare inom vissa språk så det spelar ju ingen roll 

vilket språk man pratar, det är inte lätt att få tag på en modersmålslärare. 

(Hanna) 

 

Jag skulle önska att vi hade bättre kontakt med dem för nu har ingen av oss 

någon kontroll på vad de egentligen gör. Sen undrar jag, alltså jag har jättedålig 

koll, om de ens har någon utbildning? Så de kanske inte har några mål eller 

någonting heller, om man inte förklarar det för dem. (Anna)  

 

Samtliga pedagoger ger uttryck för att det sker ett arbete med barnens 

modersmål i förskolan men att den största delen av ansvaret bärs av 

modersmållärarna som kommer någon timme varje vecka. Pedagogerna 

berättar hur det går till när modersmålslärarna kommer till förskolan, att de tar 

med sig det barn som det gäller och sitter och ritar, pysslar, pratar eller 

någonting annat. Tre av pedagogerna uttrycker att de vet att 

modersmålslärarna ska komma och vara med det berörda barnet men att 

innehållet och syftet med modersmålslärarens besök är vagt. Två av 

pedagogerna beskriver att de vill forma en samtalsträff med 

modersmålslärarna för att diskutera mål och innehåll samt stämma av barnets 

språkkunskaper på barnets modersmål. Detta då majoriteten av pedagogerna 

anser att goda språkkunskaper i modersmålet är en förutsättning för att 

underlätta språkinlärningen av det andra språket, i det här fallet det svenska 

språket. Flera funderingar dyker upp kring modersmålslärarna men även 

kring hur besöket på förskolan går till rent praktiskt. Bristen på 

modersmålslärare nämns av två av pedagogerna samt att böcker på barnets 

modersmål, som finns att låna på Stadsbiblioteket skulle kunna delges 

modersmålslärarna så att de kan läsa samma böcker som de övriga barnen på 

förskolan har tillgång till.  

 

Kommunikation på olika sätt 

I temat redovisas pedagogernas olika perspektiv på kommunikation i 

förskolan och hur arbetet med flerspråkighet innebär nya kommunikationssätt 

utifrån pedagogernas erfarenheter. Under analys- och tolkningsprocessen 

framkom flera olika aspekter av kommunikation men även olika språkliga 

aktiviteter. Kommunikation kan vara verbalt men även på andra sätt, vilket två 

av pedagogerna ger uttryck för när de beskriver hur visuella hjälpmedel kan 

bidra till att en kommunikation uppstår.  

 
Vi brukar använda oss av en bildburk som man kan hitta många olika bilder i. 

Det finns ju vissa saker som man behöver bilder för att förklara, till exempel sol 

eller måne. Där har vi ju haft lite hjälp av bilderna. Visst händer det att det blir 

tokigt och att vi inte kommunicerar, då blir det fel. (Hanna) 
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Men annars så löser man mycket med bilder och kroppsspråk [skratt] och det är 

lite häftigt faktiskt! (Sofia) 

 

Men man får lära sig att använda kroppsspråket! Man får inte vara stel när man 

har barn med andra språk. Man måste visa! (Hanna) 

 

Två av pedagogerna nämner att bilder används som visuella hjälpmedel i 

kommunikationen med flerspråkiga barn för att förklara abstrakta ord och 

företeelser. Kroppsspråket nämner en av pedagogerna och i samband med ett 

skratt, vilket tolkats som att situationer där kommunikation med hjälp av 

kroppsspråket uppfattas som en situation där pedagogen inte känner sig 

bekväm. Även Hanna nämner kroppsspråket och vikten av att våga bjuda på 

sig själv i kommunikationen med flerspråkiga barn. Tina upplever att det 

handlar om det mänskliga band som finns mellan barn och pedagog mer än 

om materialet som pedagogerna har tillgång till:   

 
Egentligen är det ju drivkraften hos pedagogen och hos barnet som är det 

viktiga. Material i all ära! Men jag tror faktiskt att den mänskliga kontakten, att 

man binder de här banden är det viktigaste. (Tina) 

 

Pedagogen är inte ensam om denna åsikt utan flera av pedagogerna nämner 

samma sak under intervjuerna. Vidare lyfter två av pedagogerna några 

konkreta exempel på hur det kan gå till när barnet inte har det verbala språket 

och barnet ritar fram det den vill förmedla.  

 
En gång skulle vi i barngruppen rita vad vi var rädda för. Jag visade hur man 

kunde se ut när man är rädd och jag uppfattade att de förstod. Många barn 

ritade mörker, åskan eller ett och annat spöke. Men en flicka, som inte pratade 

svenska än ritade ett lejon för hon var rädd att ett lejon skulle komma och äta 

upp mamma. (Hanna) 

 
Vi har ju ett barn som uttrycker sig mycket genom bild och form. Hon är 

jätteduktig på att rita och hon ritar det hon känner eller vill prata om. Ja, så det 

är jättekul att se! (Anna) 

 

Det framkommer att förmågan att kommunicera med hjälp av bilder eller 

penna och papper används i kommunikationen mellan pedagoger och barn. 

Pedagogerna beskriver att utifrån de referensramar som det flerspråkiga 

barnet har deltar barnet på sina villkor.  

 

En av pedagogerna lyfter fram trygghet och kommunikation och utifrån de 

erfarenheter som hon bär på beskrivs behovet av trygghet hos flerspråkiga 

barn.  

 
Men det är den här trygghetsfaktorn som gör att man kan släppa loss! Det spelar 

ingen roll om jag har många svensktalande barn eller inte. Är man trygg så 

vågar man också på ett annat sätt. Det är så spännande det här med språk, att 

det faktiskt fungerar utan att man kan allting. Du kan göra ganska mycket men 

det som är viktigast är att du får den här trygghetslinan mellan barn och 
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pedagog. Man får tänka på att tolka och vara ganska klurig. Som pedagog måste 

du visa tryggheten för då blir barnen trygga och vågar peka och visa vad de vill 

säga. Det handlar om att få barnen att vara trygga i att de kanske inte förstår 

men att de ändå är trygga i mig som pedagog och att jag visar barnet de saker 

som den behöver kunna. (Hanna) 

 

Pedagogen ger uttryck för vikten av att barnet känner trygghet till pedagogen 

och på så sätt vågar visa och gestikulera eller på annat sätt kommunicera det 

barnet vill få fram. Hon påpekar att detta är hennes egen utgångspunkt i mötet 

med flerspråkiga barn i förskolan. En av pedagogerna nämner tidigare att det 

är den mänskliga kontakten som är det viktigaste och min uppfattning är att 

även Hanna har detta perspektiv när hon arbetar med flerspråkiga barn. 

Vidare nämner ett par av pedagogerna att trygghetsaspekten inte bara handlar 

om tryggheten mellan barn och pedagog utan även om tryggheten mellan 

pedagog och föräldrar. 

 
Jag upplever inte att det är något problem med barnet, däremot så blir det mer 

svårjobbat med familjen. (Lisa) 

 

Självklart ska även föräldrarna känna sig trygga. Det var som när jag kramade 

en mamma, vi kramades väldigt mycket för vi skrattade då vi egentligen inte 

förstod. Det roligaste var när det kom en ny pedagog till arbetslaget [skratt]. Då 

hade ju jag lärt mamman att vi kramas men den nya pedagogen var inte så 

kramig av sig [skratt] och klagade på att mamman kramades hela tiden. Det var 

en trygghet, vi skrattade och kramades och bjussade på att vi inte förstod 

varann men till slut så gjorde vi ju det. Det fungerade! (Hanna) 

 

Här framkommer att det finns olika perspektiv på hur pedagogerna ser på 

arbetet med flerspråkiga barns familjer. Den ena pedagogen ser problem och 

den andra pedagogen ser möjligheter. Ur ett trygghetsperspektiv så 

framkommer att trygghet hos föräldrarna anses viktigt hos pedagogerna samt 

att trygghet handlar om barnet och föräldrarna/ familjen.  

 

En annan situation där kommunikation sker i förskolans dagliga verksamhet 

med fokus på flerspråkiga barn och språkutveckling är i matsituationer enligt 

några av pedagogerna. Vid matborden sker en stor del av kommunikationen 

mellan vuxna och barn men även mellan barnen anser tre av pedagogerna. 

Kommunikation i matsituationer uttrycker de tre pedagogerna är en viktig 

möjlighet till språkutveckling hos flerspråkiga barn. Tina lyfter vikten av att 

benämna saker med korrekt men även att det kan vara en fördel att ha egna 

uttryck för saker och ting då synonymer är positivt att använda för barnets 

språkutveckling.   
 

Sen det här att man benämner ord på matbordet och att man är tydlig och 

benämner smör [artikulerar] och frågar om barnet vill ha smör. (Hanna) 

 

När vi skulle äta mackor så pratade pedagogerna om att barnen ville ha något 

som hette 'prickis'. Är det en mjuk macka eller en hård macka? Jag säger ju inte 

ens macka utan jag säger smörgås. Alltså det handlar om att benämna och att 

använda olika namn för en och samma sak. Man blir ju van att använda sina 
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egna uttryck och fastnar gärna i det men det är viktigt att använda de 

synonymer man kan för att ge barnen alternativ. (Tina) 

 

Ett nyanserat ordförråd och att använda rätt benämning för saker och ting tar 

pedagogerna upp under samtliga intervjuer. Vikten av att benämna saker och 

ting på rätt sätt och gärna med flera olika alternativa benämningar, synonymer 

kommer tydligt fram genom pedagogernas delade erfarenheter. En av 

pedagogerna lyfter att det handlar om att ständigt kommunicera med barnen, i 

alla vardagens delar och att vara övertydlig.   

 
Det är viktigt att jag inte bara gör saker och inte säger någonting utan att man 

kan säga att 'nu tar vi på den blå jackan' och 'nu stänger vi blixtlåset'. Man måste 

vara övertydlig och det kan ju kännas fånigt ibland men de lär sig mycket 

[skratt]. (Sofia) 

 

Påklädningssituationen i förskolan nämns upprepade gånger som en möjlighet 

till kommunikation med barnen samt som en möjlighet att fylla på barnets 

ordförråd. En av pedagogerna nämner även en situation där hon och barnen 

bakar med trolldeg och hon betonar hur viktigt det är att benämna vad man 

gör, samtidigt som bakningen sker för att barnen ska uppmuntras i att våga 

utveckla sina språk. Tydlighet är en grundpelare för kommunikation och 

enligt några av pedagogerna kan det upplevas fånigt eller pinsamt. Hanna 

nämner möjligheten att kommunicera vilka kläder som är lämpliga för 

säsongen samt vilka kläder barnet ska klä på sig: 

 
Då snor man åt sig de andras stövlar och visar att det här är bra stövlar eller en 

overall som man kan tipsa de om. Man visar ju genom att, ja man får ju inte vara 

harig. Man får svälja det och göra ändå för syftet är ju att det ska bli bra i 

slutändan. (Hanna) 

 

Att visa med kroppen eller andra hjälpmedel för att förmedla det som ska 

sägas kan kräva mycket av en pedagog men det är för ett gott ändamål, enligt 

pedagogen. Ännu ett perspektiv på kommunikationsmöjligheter framkommer 

när pedagogerna pratar om leksituationerna på förskolorna. Pedagogerna 

uttrycker att leken ger flerspråkiga barn möjligheter till kommunikation då de 

automatiskt blandas med barn som talar svenska samt med vuxna som kan 

svenska språket. I leken behöver inte barnen kunna tala något språk utan kan 

delta genom att gestikulera fram eller visa det de vill förmedla, anser fyra av 

pedagogerna. En av pedagogerna uttrycker den upptäckt som gjorts i den egna 

barngruppen kring lek och flerspråkiga barns språkinlärning då barnen är med 

i leken. 
 

Det är viktigt att det finns med lekar som är enklare som till exempel 'hunden 

och benet'. Har man tittat på i två omgångar så kan man den leken sen och 

förstår hur den går till. Den är inte krånglig, du behöver bara kunna säga 'vov' 

så är man med. Om barnet inte kan göra sig förstådd bland sina kompisar så blir 

det lätt en putt eller ett slag. Det är viktigt att jag som pedagog finns med i 

leksituationen då. (Hanna) 
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Det framkommer att det, för de flerspråkiga barnen är viktigt att lära sig 

svenska för att kunna delta fullt ut i leken men att pedagogerna finns med som 

redskap i leksituationen, då främst genom tolkning. En faktor som påverkar 

leken är den deltagande pedagogen och förståelsen för den frustration som 

kan komma från de barn som inte har lärt sig det svenska språket än, anser 

Hanna. Vidare beskriver två av pedagogerna vad de brukar göra om 

kommunikationen inte fungerar mellan pedagog och barn samt mellan 

pedagog och föräldrar. En av pedagogerna uttrycker tydligt sin uppfattning 

om vad flerspråkiga barn ofta har kunskap om medan den andre pedagogen 

uttrycker sitt arbetssätt i situationer där kommunikationen inte fungerar.  
 

Är det en situation där det inte går att kommunicera så får vi beställa tolk. Då 

får man ta det som behöver ventileras, det ska ju kännas bra för alla. (Hanna) 

 

Vi får ta in en tolk om det är någonting viktigt. Jag vet att vi hade det på en 

inskolning för något år sedan där det behövdes tolk för språket tigrinja. Det 

fanns ju inte på Google Translate så vi fick ringa tolken. Annars brukar vi skriva 

ihop en text på deras språk och ge till dem. (Sofia)  

  

Pedagogerna nämner tolken som ett verktyg när kommunikationen mellan 

föräldrar och pedagoger i förskolan inte fungerar. Pedagogerna ger uttryck för 

att tolken är ett verktyg som de använder när alla andra redskap har 

misslyckats. Vidare betonar pedagogerna detta under intervjuernas gång. Ett 

annat verktyg som nämns upprepade gånger är Google Translate, som 

används som lexikon och pedagogerna skriver genom verktyget ihop texter 

som de ger till berörda föräldrar.  

 

Språkutvecklande aktiviteter 

Temat innehåller de språkutvecklande aktiviteter som genom analys- och 

tolkningsprocessen framkom som ett mönster då samtliga aktiviteter var en 

stor del i det material som framkom kring flerspråkiga barns språkinlärning. 

 

Det förekommer många olika språkutvecklande aktiviteter för flerspråkiga 

barn enligt pedagogerna. En av pedagogerna sammanfattar de möjligheter till 

språkutveckling som flerspråkiga barn i förskolan får del av.  

 
Man kan ju prata om allt! [skratt] Det är ju egentligen bara en själv som sätter 

gränserna för vad man kan och inte. (Tina) 

 

Pedagogen ser inga hinder för språkinlärning och framhäver att det är 

pedagogerna själva som sätter gränser för vad som går att genomföra. 

Samtliga pedagoger som deltagit i studien är av samma uppfattning, att det är 

pedagogen själv som sätter gränserna för vad som blir möjlighet för 

flerspråkiga barn. Samtliga pedagoger nämner samlingen, sagoberättandet 

samt högläsningen som språkutvecklande aktiviteter i förskolan. Två av 

pedagogerna beskriver det såhär: 
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Samlingen är en språkfrämjande aktivitet och sen har vi ju mycket sagor och 

rim, sådana här grundläggande språkdelar med stavelser och språkljud och 

sånt. Vi har ett väldigt litet samlingsrum där vi sitter på en matta och så får de 

sitta och ha samling med sånger och sagor. Vi har en magnettavla där vi sätter 

upp magnetbilder, istället för Flano-sagor så att barnen får bilder till orden. 

(Lisa) 

 

Om jag läser en bok för ett flerspråkigt barn så försöker jag ju stanna vid svåra 

ord som jag tänker att de kanske inte förstår och förklara vad de betyder. Någon 

gång har vi lånat böcker på deras språk men det hjälper ju inte oss. Vi kan ju inte 

läsa på deras språk [skratt]. Men kanske man skulle kunna informera 

föräldrarna om att det finns att låna på biblioteket? Jag skulle vilja ha mer tid att 

sitta ner och läsa med barnen i mindre grupper för de tycker ju att det är 

jätteroligt! (Anna) 

 

En av pedagogerna ser samlingen som språkfrämjande genom de sånger, sagor 

och samtal som sker, en aktivitet i förskolans vardagliga verksamhet som 

pedagogen anser vara språkutvecklande genom det innehåll samlingen har. 

Vidare lyfts en önskan om att få mer tid till högläsning med mindre grupper 

då Anna menar att barnen tycker att det är roligt. Vidare kommer Anna fram 

till att hon ska tipsa föräldrarna om möjligheten att låna biblioteksböcker på 

barnets modersmål, då pedagogerna inte har möjlighet att läsa på annat språk 

än svenska. En nyare version av Flano-sagor nämns upprepade gånger av två 

av pedagogerna, den kallas för magnettavla och har magnetiska bilder som går 

att leka med. Vilka erfarenheter av magnettavlan pedagogerna har beskriver 

en av de två pedagogerna närmare. 

 
Vi läser ju sagorna varenda samling i kanske två tre veckor och sedan kan ett 

barn vilja låna alla bilderna och så står barnet där och försöker komma ihåg hur 

sagan gick. Barnet försöker få ihop alla bildsekvenser, det kanske börjar mitt i 

och så blir det fel men nästa gång barnet lånar det så hör man hur de kämpar 

med språket. När de fixar det och får ihop hela sagan så är det så häftigt och 

spännande! (Tina) 

 

Pedagogen beskriver att barnen gärna lånar materialet och försöker berätta 

sagan om och om igen med hjälp av bilderna och tavlan. Detta bli en 

språkutvecklande och språkutmanande aktivitet för de flerspråkiga barnen 

som genom sagans och bildernas hjälp plockar ihop alla sekvenser till en 

komplett saga. Pedagogen visar genom att gestikulera med armarna hur 

barnen försöker plocka ihop de olika sekvenserna. Två av pedagogerna ger 

uttryck för konkreta material som används flitigt vid samlingarna för att 

främja språkutvecklingen.  

 
Vi kör mycket med Babblarna. Det är de här små figurerna som är som 

språkljuden; Babba, Bibbi, Bobo, Dadda, Diddi och Doddo. Vi har de på 

samlingarna men vi kan också ha de i smågrupperna, till exempel när vi har 

vattenlek och så får de leka med de och träna på ljuden. Vi har lånat Babblarna 

på biblioteket, det finns en hel påse med saker; en bok, alla plastfigurerna och så 

finns det ju musikvideos på nätet. Sen har vi ju praxisalfabetet som vi ska börja 

med och det följer ju inte bokstäverna utan det kan till exempel vara en bild på 
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en vattenkran och bokstaven 'D'. Då ska man låta som en vattenkran 'd-d-d-

d'.(Anna) 

 

Det finns ju ett helt material kring detta och det började med att barn med 

språkstörningar fick prova materialet och sedan har det utvecklat sig. Mycket 

ljudande av läten 'd-d' och man sjunger och truddiluttar! Man kan använda det 

till allt möjligt, om de bor i hus och lägesord. Det är ju ett språkmaterial som är 

jättebra! (Hanna) 

 

Pedagogerna som nämner materialet "Babblarna" jobbar på olika förskolor så 

det är ett material som flera förskolor använder sig av. Materialet är från 

början ett material som används av logopeder men pedagogerna anser att det 

är en tillgång för barnen då de ska lära sig språkljud i samband med 

språkinlärningen. Flerspråkiga barn gynnas av materialet samt av 

"Praxisalfabetet" anser Anna som i citatet påpekar att det är ett obegränsat 

material. Det framkommer att pedagogerna har kunskap om det konkreta 

materialet samt hur de kan få tag på det och att de två materialen kan 

komplettera varandra. En av pedagogerna utvecklar sina tankar kring 

språkutvecklande aktiviteter. 
 

En språkutvecklande aktivitet som vi har tänkt göra framöver är att till exempel 

gå på en utflykt till en lekpark och hämta, ja nu finns det ju inte så många pinnar 

men att man hämtar korta och långa pinnar. Vilken är längst? Nu är det ju 

mycket matte men det är ju faktiskt begrepp också! (Anna) 

 

Det framkommer att pedagogen refererar språkutvecklande aktivitet till att 

plocka pinnar vid en lekpark och jämföra vilken pinne som är längst. Under 

intervjun upptäcker pedagogen att många olika ämnen går in i varandra, 

vilken hon i citatet ger uttryck för då insikten om att matematik och begrepp 

kan höra ihop. Aktiviteten som pedagogen ger förslag på är tagen från en 

tidigare erfarenhet då hon förklarar den mer utförligt vid ett annat tillfälle.  

 

Några av pedagogerna ger även uttryck för vikten av att de vuxna vågar ge av 

sig själva i arbetet med flerspråkiga barn.  

 
Alltså det här med att man börjar med rim och ramsor är viktigt. Det är 

jätteviktigt att man jobbar med rim och ramsor och att man tramsar på 

ordentligt! Att man leker och inte är så fast i det som ska och bör göras utan att 

man leker vid matbordet, rimmar på saker man ser och så. (Hanna) 

 

Det framkommer att det är viktigt att pedagogen vågar bjuda på sig själv, inte 

vara så korrekt för att skapa möjligheter för språkutveckling, både kring 

matbordet men även under samlingen. Samlingen ser flera av pedagogerna 

som en möjlighet för de flerspråkiga barnens språkutveckling och framförallt 

vad pedagogerna har för innehåll i samlingen. Tre av pedagogerna ger 

exempel på vad som ska finnas med i en samling där flerspråkiga barn deltar. 

 
Vi brukar sjunga några sånger och sedan kan vi leka någon lek. Är vi utomhus 

så brukar det bli en sån där 'under hökens vingar' - lek. Då springer barnen med 

händerna framför sig eller bakom sig, för språkförståelsen eller höger och 
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vänster. Annars är det väl mest sångerna, vi sjunger mycket samma sånger. 

(Sofia) 

 

När det är sånger i samlingarna tycker jag att det är mycket med rytmen och 

glädjen i att man vågar, att de kan lyssna men kanske inte förstår allt. Men jag 

kan ju visa med bilder att det handlar om en stjärna till exempel i 'blinka lilla 

stjärna där'. Man kan visa att det är en stjärna och hur den blinkar [visar med 

händerna], det handlar ju om att använda kroppsspråket. Men det är svårare 

med 'I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut'. Vad är en tomte? Det kan ju 

vara svårt att förstå men då kan jag visa på bilden och tillslut lär sig barnet vad 

det är, så sångkort är bra. Sen kan du klappa i händerna till någon sång, då är du 

med fastän du kanske inte kan orden men du hör melodin och känner takten. 

(Hanna) 

 

Det handlar ju om att lirka fram det där speciella... Om barnen sitter på 

samlingen och lyssnar på en saga så vill de gärna höra samma saga om och om 

igen. Samma sak om det handlar om sånger, de vill höra sånger som de kommer 

ihåg och känner igen. Att man har roliga sagor och roliga sånger är viktigt och 

att de innehåller många olika ord. (Tina) 

    

Pedagogerna nämner sång och sagor som innehåll på samlingen, både 

inomhus och utomhus. Det framkommer att musiken, rytmen och melodin i 

sångerna är viktiga och att alla kan vara med vare sig man kan orden eller inte. 

Repetition av samma sång eller saga ser pedagogerna som positivt för 

språkutvecklingen. Att ha sånger med rörelser eller bilder som visuella 

hjälpmedel för ordförståelsen ses som positivt och språkfrämjande. Miljöns 

påverkan på språkinlärningen och vilken miljö som är bäst lämpad för 

språkutveckling tar fyra av pedagogerna upp. 

 
Det är ju såklart lättare att fånga upp de här barnen och prata med de inne än 

vad det är ute. Man är ju närmare de så då är det ju lättare inne för oftast 

springer du ju runt mycket ute och då är de ju överallt. (Lisa) 

 

Vi har precis ändrat om miljön inne så nu har vi ett stort rum där vi har ett bord 

där man bygger Duplo, ett bord där man kör tåg och så har vi en bygghörna där 

vi har målat Kaplastavar i olika färger. Tanken är att vid borden ska barnen 

kunna stå på varsin sida och kommunicera med varandra. De ska kunna dela 

med sig av allt de vill, det är tanken med det rummet. (Anna) 

 

Ute kan man alltid hitta någonting som är språkutvecklande. Det är ju de basala 

lekmöjligheterna och att bara skutta runt kan man ju göra där. Skuttar man runt 

inne så kanske det blir krockar och olyckor men ute är en stor möjlighet! 

(Hanna) 

 

Utomhus är det ju egentligen bara jag som sätter gränserna för vad som är 

möjligt! Man kan ta med böcker ut, en filt, sitta och läsa eller prata om vad man 

ser i naturen, bygga Duplo tillsammans, prata om djur, allt som finns runt 

omkring kan man prata om. Man kan hela tiden hitta nya vägar till att utveckla 

språket tror jag. (Tina) 
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Pedagogerna diskuterar för- och nackdelar med utemiljön samt innemiljön och 

vilka möjligheter miljöerna kan ha för flerspråkiga barn. Något exempel på 

konkreta rum och hur det pedagogiska planerandet samt syftet med 

ommöbleringen i rummet lyfter en av pedagogerna. Utemiljön ser 

pedagogerna på olika sätt, några ser den som en möjlighet utan begränsningar 

men andra ser den som en svårighet ur ett språkutvecklande perspektiv. Det 

framkommer tydligt att det finns för- och nackdelar med både utemiljön och 

innemiljön. En av pedagogerna betonar och lyfter ständigt fram ett perspektiv 

på språkutveckling och kommunikation mer än något annat. 

 
Jag tecknar ju ganska mycket och ibland tecknar jag orden som jag läser om eller 

som vi sjunger om. Jag tror att det stödjer barnen i deras språkutveckling. Sen 

bryr jag mig inte så mycket om vad de andra säger [skratt]. Ibland kan jag känna 

mig väldigt löjlig för man måste ju vara väldigt tydlig och så när man tecknar. 

Men jag tycker att det är roligt att teckna och då ser ju barn, föräldrar och 

kollegor det och tillslut försöker kollegorna att teckna. Oftast handlar det om 

den här spärren, att man inte riktigt vågar. Man måste knuffa sig själv över den 

där gränsen och bara teckna! Det handlar ju om att få barnet att prata eller att 

göra sig förstådd. (Tina) 

 

Det framkommer att flera av pedagogerna har provat på att använda tecken 

som stöd i språkinlärningen hos flerspråkiga barn. Samtliga pedagoger ger 

uttryck för att det kan kännas pinsamt och jobbigt att teckna med barnet när 

föräldrar, kollegor eller andra barn ser, vilket Tina uttrycker tydligt i citatet. 

Men pedagogerna uttrycker samtidigt glädjen i att uppleva en fungerande 

kommunikation med ett barn som inte har något verbalt språk. Några av 

pedagogerna ser tecknandet som en möjlighet för att stötta flerspråkiga barn i 

deras språkutveckling.  

 
Vi kan behöva teckna att vi ska klä på oss, vi ska gå ut, vi ska äta och såna saker. 

Vad vi ska äta också Jag har gått en tecken som stöd kurs och där fick jag lära 

mig hur man kan förstärka orden. På samlingen sjunger vi ju sånger med tecken 

ibland för att det ska bli lättare att lära sig. (Lisa) 

 

Vi jobbar ju lite med tecken som stöd men vi är ändå ganska dåliga på det. Vi 

skulle behöva bli bättre på det så att det kommer mer naturligt när man jobbar. 

Vi har en pojke som vi använder tecken med och han tar efter jättefort och visar 

att han vill ha mjölk [mjölkar i luften]. Jag tror att han själv känner att det är ett 

sätt som fungerar för honom. (Sofia) 

 

Jag stödtecknar just nu åt en pojke som inte har kommit igång med vare sig sitt 

modersmål eller svenskan och det funkar bra. (Tina) 

 

Det framkommer att pedagogerna har erfarenheter av att använda tecken som 

stöd vid bland annat samlingarna men även i det vardagliga, då i förstärkande 

syfte. En av pedagogerna nämner att hon gått en kurs och en annan pedagog 

anser att det behövs mer kunskap och utveckling av att teckna i förskolan.  
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Pedagogens roll och arbetssätt 

I temat behandlas de aspekter av hur det praktiskt fungerar att arbeta med 

flerspråkiga barn i förskolans verksamhet enligt pedagogerna.  

 

Under analys- och tolkningsprocessen utmärkte sig temat då en stor del 

handlade om vad som är pedagogens roll samt arbetslagets roll. Samtliga 

pedagoger nämner temat ur olika perspektiv, några av de mest förekommande 

perspektiven är vikten av att visa nyfikenhet samt intresse för barnets 

modersmål, stötta barnet så att det får möjlighet att utvecklas. Vidare uttrycker 

pedagogerna att flerspråkighet inte ska ses som något konstigt eller bättre utan 

att alla barn är likvärdiga. Pedagogerna lyfter vikten av att uppmuntra barnen 

så att barnen på egen hand kan berätta och beskriva det de vill ha sagt. 

Däremot lyfter några av pedagogerna svårigheterna kring att arbeta med 

flerspråkiga barn i förskolans verksamhet och bristen på fungerande arbetssätt. 

Pedagogerna lyfter fram tydlighet som a och o samt att det är hjälpsamt att 

vara övertydlig. 

 
Vi brukar fråga vad saker och ting heter på deras språk. Jag kan själv känna att 

jag önskar ibland att jag var uppvuxen med två språk [skratt]. Bara för att jag 

tänker att det är jättebra att kunna två språk. Det handlar om att jag visar 

intresse för deras språk och att jag visar mig intresserad för vad de pratar om, så 

att jag på något vis kan lyfta dem så att de själva känner att de vill berätta och att 

de tycker att det känns viktigt, för jag tycker att det är viktig. Det är ju min 

uppgift att visa nyfikenhet och intresse så att barnen uppmuntras till att prata 

sitt språk.(Sofia) 

 

Man får sig en tankeställare kring hur man arbetar med språk. Man skulle ju 

vilja ha tips på hur man kan jobba mer aktivt med det. Det är svårt! (Anna) 

 

Jag tycker att det är spännande med språk och jag har nyss varit med på en sån 

här dag då det pratades om hur viktigt det är med språket och förskolan men 

det förstår jag väl! 

Tydligheten är det viktigaste! Sen måste man ju ha koll på att barnen är med så 

att de inte hamnar utanför. Det är ju ingen idé för barnet att sitta med om den 

inte förstår ett skvatt. Om ett barn hamnar utanför på grund av att den inte kan 

språket så är min uppgift att genom till exempel leken välja en lek med minimal 

verbal kommunikation. En samling kan ju innehålla både svåra och lättare saker 

så att alla kan vara med på en del i alla fall. Det viktiga är att de är med sen 

brukar det komma en kommunikation mellan barnen trots att de inte har samma 

språk. (Hanna) 

 

Det framkommer att arbetet med flerspråkighet i förskolan kan vara lustfyllt 

men även kräva mer av pedagogerna rent pedagogiskt. En av pedagogerna 

uttrycker detta klart och tydligt då hon beskriver att hon inte känner att hon 

gör någonting speciellt med de flerspråkiga barnen och att TRAS (Tidig 

Registrering Av Språkutveckling) är det enda som arbetslaget utgår från 

ibland samt att pedagogen uttrycker sitt missnöje över sin egen 

arbetsprestation kring flerspråkiga barn.  
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Det här med språk är min akilleshäl! Helt klart. Alltså jag är jättedålig på det. 

Det vi använder är TRAS, ett kartläggningsmaterial för att se hur barnet ligger 

till i de olika språkdelarna. Men det är vi ju också dåliga på att använda. Jag kan 

verkligen inte skryta om mitt arbete med barn som har annat modersmål än 

svenska! Det är klart att man skulle kunna göra mycket mer. Det sitter ju hos 

oss! (Lisa) 

 

Det framkommer att arbetslaget är viktigt för att arbetet med flerspråkiga barn 

i förskolan ska fungera samt för att pedagogerna ska känna stöd och 

uppmuntran från varandra, vilket anses viktigt. Även bristen av fungerande 

kommunikation mellan arbetslag på förskolorna uttrycks samt missnöjet över 

uteblivet stöd och ledning från förskolechef. 
 

Vad vill vi ge barnen? Arbetslaget brukar sitta tillsammans och prata om 

enskilda barn, vad barnet behöver just för stunden och så. (Sofia)    

 

Men det jag känner här på förskolan är att vi inte riktigt har någon gemensam 

mötesplats där vi kan prata om hur vi jobbar specifikt med språk. Har vi en röd 

tråd eller en grovplanering tillsammans? Alla gör på olika sätt och ingen 

gemensam planering finns. Det vore bättre om vi kunde dela med oss och skapa 

en gemensam grund. (Hanna) 

 

Jag tror att det skulle behöva komma lite mer uppifrån, mer krav. Det här är ju 

ett område som vi ska jobba med och då tror jag att de behöver väcka vårat 

intresse mer också. Men det är ju mycket vi skulle behöva. [skratt] Just nu har vi 

fokus på lite annat och då hamnar de flerspråkiga barnen i skymundan. Jag tror 

att vi skulle behöva ha lite grann piskan på oss med tydliga mål och så. Det 

saknas uppföljning av de flerspråkiga barnen och vi får alldeles för lite stöttning 

från ledningen. (Lisa) 

 

Ibland vill jag veta mer än vad jag får veta. Det ska vara organiserat men jag tror 

att mycket får vi göra själva. Man trodde ju att man skulle få lite mer hjälp men 

man får hitta sin egen väg. Det är ingen annan som har en färdig väg att erbjuda 

oss utan det får vi själva lösa. Ingen annan har svaren utan jag som pedagog får 

känna att jag får göra det som jag tror är rätt, för ingen annan vet vad som är rätt 

än så länge. (Hanna) 

 

Det framkommer att ansvaret ligger på pedagogen och att det är upp till var 

och en i arbetslaget att lista ut hur mötet med flerspråkiga barn ska gå till. 

Samtliga pedagoger har olika erfarenheter av att arbeta med flerspråkighet i 

förskolan och en av pedagogerna är öppen och ger uttryck för sin bristande 

kunskap och känslan av att inte räcka till. Två av fem pedagoger belyser 

chefernas eller ledningens roll och att en del av ansvaret är deras. Samtliga 

pedagoger uttrycker att det finns mer kunskap som de vill ta del av kring 

flerspråkighet och hur det går att utveckla i förskolans verksamhet. En av 

pedagogerna uttrycker det behov som pedagogerna betonar gång på gång, 

vikten av stöd, information och ledning i arbetet på förskolan. 
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Utmaningar 

Temat innehåller de svårigheter, begränsningar eller hinder i arbetet med 

flerspråkighet i förskolan som pedagogerna i studien gett uttryck för.  

 

Samtliga pedagoger ger uttryck för behov av utveckling inom olika områden i 

arbetet med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. Bristen på pedagoger i 

förskolan nämner flera av pedagogerna och att erfarenheterna är att de får 

hushålla med de få pedagoger som finns i verksamheten. Vidare framkommer 

att två av pedagogerna uttrycker att ett hinder för flerspråkiga barn kan vara 

att ett barn inte kan göra sig förstådd. En annan pedagog uttrycker att 

begränsningarna finns hos pedagogen:  

 
Vår kunskap kan vara en begränsning tycker jag. Sen kanske det handlar lite om 

vårat intresse också, kunskap och intresse hos oss. (Lisa) 

 

Två av pedagogerna lyfter några tankar på möjligheter i framtiden för 

pedagoger som jobbar med flerspråkiga barn.  
 

Om man inte kan kommunicera med sina kompisar så blir det ju lätt att man 

puttar istället för att frustrationen över att du inte har språket finns där. Jag 

önskar att det kunde finnas en tolk som kan delta i vardagen på förskolan, för 

det är en frustration att inte kunna kommunicera med kompisarna. (Hanna) 

 

Jag kan känna att en begränsning kan vara att jag som pedagog, eller vi som 

pedagoger inte kan så många språk. Vi kan bara det språk som vi pratar. För det 

är klart att om jag skulle kunna persiska eller arabiska så skulle jag kunna prata 

med barnen mer också. Jag skulle vilja gå en arabiska kurs bara för mitt arbete 

här [skratt]. (Sofia) 

 

Det framkommer att en av pedagogerna ger uttryck för en vilja att lära sig 

många språk för att kunna möta alla de barn med andra modersmål än 

svenska som kommer till förskolan. Pedagogen lyfter viljan att kunna andra 

språk men efter en kort tystnad återkommer pedagogen till tanken och berättar 

vidare: 
 

Under tiden man jobbar borde man få delta i olika språkkurser, för de som vill. 

Bara en helgkurs, kort kurs. Jag tror på det för då är man ute i verksamheten 

redan och så kanske man kan lite olika språk och vid behov får man gå 

ytterligare en språkkurs för att bemöta familjer på rätt sätt. (Sofia) 

 

Pedagogen uttrycker den insikt hon fått under intervjun, att det kanske är 

omöjligt för alla aktiva pedagoger i förskolan att lära sig alla språk som behövs 

på en förskola idag men språkkurser nämner pedagogen som en möjlighet.  
 

Det framkommer att flera av pedagogerna har erfarenheter av att inskola 

flerspråkiga barn och en av pedagogerna sammanfattar de utmaningar som 

samtliga pedagoger nämner:  
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Det är viktigt att föräldrarna vet vad en förskola är, att det inte bara är en 

barnvakt. Vi hade en som var här och sa 'mitt barn är snällt och slåss inte', 

ställde in barnet på avdelningen och gick ut genom dörren. Som på en IKEA 

inlämning. Man måste förklara att det är en pedagogisk verksamhet och 

beskriva hur en sån fungerar. (Hanna) 

 

Det framkommer att en icke fungerande kommunikation med föräldrar kan 

leda till missförstånd, vilket pedagogen beskriver i citatet. Flera av 

pedagogerna beskriver liknande erfarenheter och lyfter fram vikten av att vara 

tydlig i informationen kring bland annat inskolning. Pedagogen ger även 

uttryck för en kulturell skillnad och likställer flerspråkiga barn/ familjer med 

andra kulturer.    
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 Diskussion 
I denna del diskuterar jag resultatet i förhållande till studiens syfte samt mot 

tidigare forskning. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och 

tankar pedagoger har av att arbeta med språkinlärning samt språkutveckling 

hos flerspråkiga barn i förskolan.  

 

I min studie framkommer det att pedagogers förförståelse, fördomar samt 

erfarenheter, positiva eller negativa har betydelse för vilket förhållningssätt 

pedagogerna har till flerspråkighet och framförallt till flerspråkiga barn i 

förskolan. Vilket förhållningssätt som pedagogerna ger uttryck för påverkar 

även vilket arbetssätt de anser att de använder med flerspråkiga barn. 

Pedagogerna är medvetna om den viktiga roll som de i förskolan har i arbetet 

med att stötta, utmana och erbjuda flerspråkiga barn möjligheter till 

språkinlärning. Mitt resultat visar precis som Kultti (2014), Puskás (2016), 

Norling, Sandberg & Almqvist (2015) och Häll (2013) bland andra, att 

samspelet mellan barn och pedagog är viktigt för flerspråkiga barns 

språkutveckling samt att relationen mellan pedagog och barn är a och o för att 

skapa den trygghet som barnet behöver för att kunna utvecklas språkligt. 

Pedagogerna i min studie uttrycker en gemensam förståelse för det uppdrag 

de har enligt Lpfö 98 (2016) samt att pedagogerna måste ge barnen trygghet i 

förskolans vardagliga verksamhet, för att barnet ska våga utveckla sina språk. 

Norling, Sandberg & Almqvist (2015) förklarar att det finns många aktiviteter 

under en dag i förskolans verksamhet som ger barnen möjligheter till 

språkinlärning; blöjbyte, måltider, samling och påklädning. Detta framkommer 

även när pedagogerna betonar hur viktigt det är med samlingen, måltiden, 

påklädningen och det ständigt pågående samtalet med barnen. Men Norling, 

Sandberg & Almqvist (2015) visar även på att det finns delar av samtalet som 

pedagoger i förskolan klarar bättre och delar som inte fungerar alls. Delarna 

som inte fungerar anser författarna är att pedagogerna inte uppmuntrar 

barnen att delta i diskussioner, analyser samt att barnen inte spontant 

uttrycker reflektioner. Pedagogerna utrycker en osäkerhet kring hur de ska 

bemöta flerspråkiga barn och en slutsats kan vara att det författarna påpekar 

kan vara sant, till viss del. Denna slutsats dras då den bristande kompetens 

samt erfarenhet som pedagogerna ger uttryck för kan vara ett hinder för den 

del av samtalet som språkutvecklingen kanske verkligen behöver i förskolorna 

idag.  

 

En slutsats som kan dras kring flerspråkighet och pedagogernas 

förhållningssätt är att flera av pedagogerna i studien uttrycker en kulturell 

aspekt kring flerspråkiga barn, vilket innebär att några av pedagogerna sätter 

likhetstecken mellan etnicitet och flerspråkighet. Detta menar även Skolverket 

(2013) är ofrånkomligt då samhället och förskolan tar emot många flerspråkiga 

barn. De socioekonomiska områden som Puskás (2013) beskriver i sin studie 

ger två av pedagogerna exempel på när de beskriver de villaområden utanför 
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stan där det finns få antal flerspråkiga barn i förskolorna. Etnicitetsaspekten 

visade sig vara en faktor då det framkom att pedagogerna uttryckte sådana 

syftningar. Både Skolverket (2013) och resultatet av min studie betonar att 

flerspråkighetsbegreppet även handlar om etnicitet i dagens förskola, på grund 

av de samhällsförändringar som sker. Enligt Hyltenstam & Milani (2012) kan 

samhällsförändringen som påverkar vår syn på flerspråkighet vara en stor 

tillgång eller ett problemområde. Skolverket (2013) menar att 

förskolepedagoger som har kunskap om barn som ska lära sig ett andra språk 

kommer att behöva hjälp av föräldrar och hemmet, genom bland annat 

högläsning på barnets modersmål. Detta tar även flera av pedagogerna i min 

studie upp då förslaget om att tipsa föräldrarna om att de kan låna böcker på 

modersmålet nämndes, då pedagogerna på förskolan inte kan läsa på barnets 

modersmål.  

 

Det framkommer att pedagogerna bär på en viss medvetenhet kring sitt 

uppdrag i arbetet med flerspråkiga barn samt att de strävansmål som 

Skolverket (2016) beskriver nämns av samtliga pedagoger, vilket tyder på att 

pedagogerna försöker arbeta mot strävansmålen. Men min studie ger även 

uttryck för den kunskapsbrist som finns bland pedagoger i förskolans 

verksamhet samt det behov av stöd, kunskap, uppmuntran och 

kompetensutveckling som saknas från ledning/ förskolechef. Den 

kunskapsbrist som finns inom arbetet med andraspråksinlärning samt vikten 

av att ha kompetenta pedagoger i förskolans verksamhet för flerspråkiga barn 

anser även Kultti (2014), Kultti (2013) och Svensson (2012) är en nyckel till 

relationsskapande, trygghetsskapande samt språkutveckling. Det framkommer 

att pedagogerna i min studie ser de strävansmål som finns i läroplanen som 

otydliga och att uppdraget upplevs luddigt eller odefinierat, vilket även 

Puskás (2013) lyfter i sin studie då bristen på konkreta arbetssätt i den 

pedagogiska verksamheten inte existerar. Den brist på kompetens hos 

pedagogerna som framkommer i min studie lyfter även Wasik (2010) som 

menar att en ständig kompetensutveckling av pedagoger i förskolan är 

grunden för att pedagogerna ska klarar av att möta de flerspråkiga barnen och 

vara rustade. Pedagogerna i min studie samt Wasik uttrycker att det i dagens 

förskolor finns ett ökande antal flerspråkiga barn som har språkliga 

utvecklingsbehov, vilket innebär ett högre krav på kompetens hos 

pedagogerna. Alltså måste förskolornas ledning eller förskolechefer erbjuda 

kompetensutveckling till pedagogerna i förskolan. I min studie uttrycker 

pedagogerna att det finns en stor kunskapsbrist i arbetslaget men att de 

flerspråkiga barnen samtidigt har rätt att få den hjälp som skapar möjligheter 

till språkutveckling. Detta framkommer tydligt i min studie då flera av 

pedagogerna gång på gång påpekar att det finns många aspekter av det 

pedagogiska arbetet med flerspråkighet som inte känns genomtänkt. Skollagen 

(2013) beskriver med några meningar det uppdrag pedagogerna i förskolan 

har som mål men pedagogerna i studien ger uttryck för att de inte alltid vet 

hur de ska nå målen och att de känner sig ensamma i arbetet med flerspråkiga 

barn. 

 



  

 

33 
 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) anser att de svenskspråkiga barnen i 

barngruppen har en stor påverkan genom att de stöttar och hjälper de 

flerspråkiga barnen i deras språkutveckling, på olika sätt: lek, kommunikation 

och visa med kroppen/ teckna. Både Svensson (2012) samt pedagogerna i min 

studie beskriver de möjligheter till språkligt brobyggande som skapas i 

förskolan mellan barn med svenska som modersmål och flerspråkiga barn. 

Pedagogerna ger exempel på hur bland annat äldre barn kan hjälpa och stötta 

de yngre barnen att våga prova sig fram i det svenska språket men även i sitt 

modersmål. Däremot menar Cekaite & Björk-Willén (2012) att arbetet med 

flerspråkighet i förskolan bör ha fokus på de språkliga delarna som ordförråd, 

grammatik och begreppsförståelse. Detta framkommer även i min studie då 

pedagogerna beskriver att alla tillfällen till språkutveckling, framförallt 

utveckling i det svenska språket finns överallt i den vardagliga verksamheten. 

Genom att benämna ord, använda synonymer samt att vara tydlig i uttal och 

använda flera benämningar för samma sak anser pedagogerna att 

språkutvecklingen kan främjas. Pedagogerna lyfter även metoden att arbeta 

med tecken som stöd i förskolans verksamhet och då framförallt med 

flerspråkiga barn, vilket både Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) och Puskás 

(2013) nämner som användbar arbetsmetod i sina studier. 

  

Vidare beskriver pedagogerna hur det fungerar att arbeta med tolk under de 

situationer i förskolan då kommunikationen inte fungerar. Det fascinerade mig 

att pedagogerna på den ena förskolan använde Google Translate som ett 

arbetsverktyg, ett översättningsverktyg i utvecklingssamtal eller under 

inskolningar innan de tillkallar tolk. Men hur pålitligt är egentligen Google 

Translate? Min fundering är om pedagogerna på förskolan vet vad det är de 

skriver och delar ut till föräldrarna. Det framkommer att tolken är det sista 

redskapet som används på grund av att det finns en brist på tolkar inom vissa 

språk men även i stort. 

 

Det framkommer även att under bokläsning använder sig pedagogerna av en 

metod där de stannar och diskuterar det de precis har läst samt frågar om 

barnen förstår det som lästs. Men en av pedagogerna lyfter att hon brukar 

stanna och förklara orden som hon tror att barnen inte förstår. En slutsats kan 

vara att pedagogen tar förgivet vilka ord barnet inte förstår, baserat på tidigare 

erfarenheter och kanske missar de ord som barnet verkligen skulle behöva få 

förklarade vilket leder till en monolog snarare än en dialog eller en diskussion, 

vilket enligt Svensson (2012) inte anses vara ett främjande arbetssätt. 

 

Avslutande reflektion 

I denna studie har jag undersökt vilka erfarenheter och tankar pedagoger har 

kring att praktiskt arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga barn i 

förskolans verksamhet. Studien visar att flerspråkighet och flerspråkiga barns 

möjligheter till utveckling är ett område där det behövs mer kunskap samt 

vidareutveckling av pedagoger för att kunna möta de behov som finns i 

dagens förskolor. Det finns många språkutvecklande aktiviteter och 

möjligheter till inlärning i förskolorna bland annat: samling, sång och musik, 
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TSS, TAKK, lek, bokläsning, påklädning, blöjbyte och måltider. Trots detta 

behövs fler resurser och tydligare tillvägagångssätt i förskolans verksamhet för 

att utveckla fler språkutvecklande aktiviteter. Alla flerspråkiga barn i förskolan 

har individuella behov för att känna trygghet och på så sätt våga ta initiativ till 

att utveckla sina språk, vilket är pedagogernas ansvar att möjliggöra. 

Pedagogerna har ansvar för arbetet med flerspråkighet men andra deltar i 

samspel som utgör den trygghet som är viktig för språkutvecklingen. Utöver 

pedagogerna finns även andra faktorer som kan påverka barnens utveckling 

som bland annat: förskolans miljö, samspel i leken, barnets intresse samt vilka 

kommunikationsmöjligheter som används på förskolan. Studiens resultat visar 

på att det finns en rad olika möjligheter till språkinlärning i förskolan. Men att 

det ändå är upp till pedagogerna att avgöra hur de väljer att arbeta med 

språken i förskolan, då det inte finns några skrivna tillvägagångssätt eller 

tydliga metoder i de styrdokument som de ska följa. Precis som resultatet visar 

är det upp till var och en i arbetslaget att använda de resurser, den erfarenhet 

och kompetens som pedagogen själv bär på för att skapa bästa möjliga innehåll 

för språkutveckling i förskolans verksamhet. Detta då pedagogen anses vara 

det verktyg som är det viktigaste för flerspråkiga barn i förskolan. Ett av målen 

med studien var att få konkreta exempel på pedagogers sätt att planera samt 

arbeta med flerspråkiga barn och upptäcka nya metoder för att i den framtida 

yrkesroll som hägrar vara utrustad med så mycket kunskap kring området 

som möjligt. Studien har gett många konkreta exempel på arbetsmetoder med 

flerspråkiga barn i förskolans verksamhet samt en vilja att utforska nya 

arbetssätt. 

 

Vidare forskning 

I min studie har jag undersökt vilka erfarenheter och tankar pedagoger har om 

att praktiskt arbeta med språkinlärning hos flerspråkiga barn i förskolans 

verksamhet. En tanke kring vidare forskning på området skulle kunna vara att 

undersöka vad de flerspråkiga barnen har för erfarenheter kring 

språkinlärningen i förskolans verksamhet. Genom att intervjua barnen, med 

hjälp av tolk och samtidigt intervjua pedagogerna samt att jämföra likheter och 

skillnader i resultaten. Ännu ett steg skulle kunna vara att observera 

barngruppen samt pedagoger och jämföra resultaten, för att se hur 

intervjusvaren skiljer sig från det verkliga agerandet.  

 

Tack! 

Som avslutning vill jag tacka samtliga pedagoger för att ni deltog och gjorde 

denna studie möjlig! Sedan vill jag rikta ett stort tack till Stefan Johansson som 

läst arbetet och kommit med viktiga synpunkter samt stöd! 
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BILAGA 1: Missiv 
Hej!  

 

Jag är en student från Förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet som nu är 

inne på min sista termin och då även i gång med att skriva mitt examensarbete 

i pedagogik. Mitt forskningsområde är språkinlärning hos två- eller flerspråkiga 

barn. Syftet är att undersöka förskollärares tankar och erfarenheter av 

språkinlärning hos två- eller flerspråkiga barn.   

 

Jag vill intervjua dig som är verksam förskollärare/ pedagog. Dina erfarenheter 

och tankar kring forskningsområdet är värdefulla för mitt arbete och jag vill 

gärna ta del av dem. Intervjun kommer ta mellan 40-50 minuter och jag hoppas 

att du har möjlighet att delta. Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt deltagandet 

är frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun. Resultatet kommer 

enbart att användas i forskningsändamål och ditt deltagande kommer 

behandlas konfidentiellt.  

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för 

mer information. Hoppas vi ses!  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Frida Björnler  

e-post: frbj1101@student.miun.se 

Tel: 07X-XXXXXXX 

           

Handledare: Charlotta Rönn charlotta.ronn@miun.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
1. Inledning: 

- presentation 

- kort om forskningsområdet och syftet samt vad frågorna handlar om   

- informera om ljudinspelning och anteckningar samt att materialet förstörs 

efter inlämning av uppsatsen. Bara för forskningen. 

- förklara att informanten får välja att avbryta intervjun när som helst 

- förklara konsekvenserna av att delta, bland annat hur resultatet ska 

återkopplas i uppsatsen samt vad som händer med de svar som informanten 

ger. Bara för forskningen. 

- kan garantera konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras så att inga 

obehöriga kan se dem, men inte anonymitet.  

- intervjutiden är 40-50 minuter   

 

Frågor 

1. Hur länge har du jobbat på förskola?  

2. Kan du berätta vad du tycker om att göra på fritiden, några speciella 

intressen?  

3. Hur ser barngruppen ut på den besökta förskolan?  

4. Vad tänker du om jag säger ordet - "flerspråkiga barn"? 

5. Vilka erfarenheter har du som pedagog av att arbeta med barn med annat 

modersmål än svenska? 

6. Vilka möjligheter till språkutveckling och språkinlärning ser du i förskolans 

verksamhet? 

      - Kan du ge exempel på språkutvecklande aktiviteter som ni har här på 

        förskolan eller som du har erfarenheter av från tidigare arbetsplats? 

      - På vilket sätt får flerspråkiga barn möjligheter? 

      - Vilken roll har arbetslaget i arbetet med att skapa möjligheter för 

        flerspråkiga barn? 

7. Finns det begränsningar/ hinder för flerspråkiga barns språkutveckling?  

      - Vilka är dessa?  

      - Varför anser du att de är begränsningar/hinder? 

8. Vad anser du som pedagog att du kan erbjuda flerspråkiga barn i förskolan 

för möjligheter till språkutveckling och språkinlärning av deras båda språk? 

  

- Avslutande kommentarer där det ges möjligheter för informantens  tillägg, 

reda upp oklarheter eller ta upp någon sista fråga eller kommentar som inte 

kommit fram under intervjun. 

- Kan jag återkomma om det dyker upp några följdfrågor? 

 

 


