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 Abstrakt 
Syftet med vår studie var att belysa en grupp erfarna pedagogers erfarenheter 

kring arbetet med språkutvecklingen och lärandet hos flerspråkiga barn. Detta 

gjordes genom fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare. Med utgångspunkt 

i våra frågeställningar genomförde vi vår analys som gav två övergripande 

teman: arbetet med flerspråkiga barn är både glädjefyllt och utmanande och olika 

tillvägagångssätt i arbetet med flerspråkiga barn. Resultatet visade att det fanns olika 

utmaningar och tillvägagångssätt i arbetet med flerspråkiga barn för att skapa 

meningsfulla och lärorika aktiviteter där språk och lärande är i fokus. Vi fick 

även fram vikten av att det finns flerspråkig personal i arbetslagen på 

flerspråkiga förskolor för att kunna stötta barn i deras modersmål, samt  i 

kommunikationen mellan pedagoger och föräldrar. 

 

Nyckelord: Flerspråkighet, modersmål, pedagogers stöttning, språkutveck-

lande aktiviteter.  
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 1 Inledning  
Enligt statistik från Skolverket (2013b) så ökar antalet barn med ett annat moder-

smål än svenska i förskolorna. Detta pekar på att barngrupperna blir allt mer 

flerspråkiga1 och att mångkulturaliteten ökar i den pedagogiska verksamheten, 

vilket leder till att pedagogerna2 kommer möta allt fler barn som talar två eller 

flera språk. Detta innebär att varje förskola kommer behöva hitta ett arbetssätt 

som fungerar för den barngruppen som befinner sig i verksamheten just då. 

Forskning (Benckert, 2008; Skans, 2011; Wedin, 2011) visar vilken viktig roll 

förskolan och pedagoger har för flerspråkiga barns språkutveckling, då de utgör 

det första mötet som vissa av dessa barn har med det svenska språket. De 

ovannämnda forskarna poängterar pedagogernas roll för de flerspråkiga barn-

ens språkutveckling och hur viktigt det är att pedagogerna är medvetna om vad 

det innebär att vara flerspråkig. Genom olika språkstimulerande aktiviteter kan 

pedagogerna stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling. Bland annat 

kunde Wedin (2011) se att aktiviteter som läsning, musik och lek gav goda 

resultat när det kom till språkutveckling hos flerspråkiga barn.  

 

Vi blev intresserade av att se hur pedagoger erfor arbetet med flerspråkighet 

samt vilka arbetssätt och metoder de använder. Skans (2011) menar att 

flerspråkiga förskolor bör diskutera innehållet i verksamheten i en större 

utsträckning än vad som görs i nuläget. Skans (2011) ser i sin forskning två 

viktiga ståndpunkter. De två ståndpunkterna är att pedagoger ska fundera över 

vad barnen ska lära sig i förskolan och hur de ska lära sig det. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) står det: 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla 

kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska 

medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla 

både det svenska språket och sitt modersmål (Skolverket, 2010, s.7). 
I och med det som Skolverket (2010) ger uttryck för blir de ståndpunkter som 

Skans (2011) ser extra viktiga att fundera över. Det som Kultti (2012) benämner 

i sin studie är att förskolans verksamhet har förmågan att skapa möjligheter och 

goda villkor för ett mångsidigt lärande. Då pedagogiska aktiviteter genomförs 

på svenska så bidrar det till att barnen utvecklar ett kommunikationssätt som 

gör att de kan förmedla sig till alla parter i förskolan (Kultti, 2012). Med grund 

ifrån tidigare forskning så fann vi det intressant att undersöka mer kring hur 

erfarna pedagoger tar sig an flerspråkiga barns språkutveckling och vilka 

utmaningar och metoder som dessa pedagoger upplever och använder sig av. 

                                                 
1 Barn som talar flera språk. 
2 Barnskötare och förskollärare. 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att presentera lite kort vad det innebär att vara flerspråkig och 

vad forskning har sagt om förutsättningarna för flerspråkiga barns språkutveckling i 

den pedagogiska verksamheten. Samt presentera olika metoder som forskare kunnat se 

att pedagoger använder för att skapa goda förutsättningar för flerspråkiga barns språk-

utveckling. 
 

2.1 Innebörder för barnet av att vara flerspråkig  

Flerspråkighet är ofta något man utvecklar under sin tidiga barndom och 

kategoriseras i forskning (Björk-Willén, 2008; Håkansson, 2003; Wedin, 2010) 

som L1 (language no.1) det vill säga modersmål3 och talas mest i det egna 

hemmet och L2 (language no.2). L2 är ett språk man lär sig senare i livet eller i 

miljöer där språket räknas som modersmål och där man behöver kunna detta 

för att man ska klara av att kommunicera med individer utanför den närmaste 

kretsen. Kultti (2014) och Wedin (2010) menar att ett öppet och medvetet 

förhållningssätt kan hjälpa pedagoger att utmana barn i sin språkutveckling, 

både barn med svenska som första språk (L1) och barn med svenska som andra 

språk (L2). Wedin (2011) beskriver att språk inlärs i interaktion med andra 

människor och att språkutveckling och lärande sker i vardagliga situationer. 

Detta är en del av ett sociokulturellt perspektiv, som betonar relationen mellan 

utveckling av språk och lärande. Även Säljö (2012) pekar på vikten av socialt 

samspel för lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet är en teori 

som behandlar hur människor får kunskaper och erfarenheter i samspelet med 

andra människor i olika aktiviteter (Säljö, 2012). Genom att barn får delta i 

sociala relationer och språklig kommunikation så menar Vygotskij (2001) att 

grunden till barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling läggs. Barnet 

kan ses som en medskapare av en kultur med andra individer, som i sin tur 

utvecklar barnet framåt. Wedin (2011) menar även att oavsett i vilket 

lärandesammanhang som barnet befinner sig i sker en utveckling av ett eller 

flera språk.  

 

2.2 Förutsättningar kring flerspråkiga barns språkutveckling 

Schieffelin och Ochs i Wedin (2011) skriver att det finns fem punkter vuxna 

vanligtvis brukar använda vid språkstödjande aktiviteter med barn. Dessa 

punkter är: 
- Uppmärksamma barnet på vad som ska hända, exempelvis Nu ska 

vi läsa i den här boken och Snart kommer tåget. 

- Erbjuda ledande frågor som visar vad barnet bör säga så som Vad 

säger man? när barnet fått någonting. 

- Förenkla innehållet och den språkligastrukturen när det gäller 

uppmaningar, tillkännagivanden om händelser och aktiviteter och 

liknande som Inte röra! Och Titta, pappa kommer! 

- Repetera yttranden eller hela verbala aktiviteter med barnet som 

observatör. 

                                                 
3 Är det språk barnen lär sig först. 
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- Utvidga barnets yttrande till ett som är mer lämpligt, som 

exempelvis när ett barn säger: Hund äta och den vuxne svarar: Ja, 

hunden äter mat (Wedin, 2011, s.30-31). 

 

Dessa fem punkter är något som går att se inom de pedagogiska verksamheterna 

när det kommer till språkstödjande aktiviteter med flerspråkiga barn. Kultti 

(2012) fann i sin studie att flera av de ovanstående punkterna används vid 

språktränande aktiviteter. Dock vill hon påvisa att villkoren för flerspråkiga 

barn i förskolan handlar om mer än att bara använda sig av dessa punkter som 

redskap. Resultatet i Kulttis (2012) studie kan utläsas som att en del av de 13000 

flerspråkiga två-åringar som befinner sig i någon form av förskoleverksamhet 

inte ges de förutsättningar som de behöver för att utveckla sitt språk, utan 

mycket fokus hamnar på att stärka svenskan som förstaspråk. Detta görs i 

Kulttis studie genom lekar, sånger och dialoger med barnen. Skolverket (2013a) 

beskriver att barn ska få möjlighet att delta i meningsfulla sammanhang där 

språket är den centrala mittpunkten, barnen ska även praktisera språket i 

vardagen på flera olika sätt. Förskolans verksamhet bör organiseras på ett 

sådant sätt att alla barn varje dag får talutrymme och det ligger på pedagogernas 

ansvar att uppmuntra barnen att tala genom att ta till vara på barns 

uppfattningar och erfarenheter. De centrala faktorerna i alla barns språk-

utveckling är att ta tillvara på alla tillfällen som interaktion och samtalande där 

samtalspartnerna är andra barn och vuxna, där de vuxna intar en lyssnande roll 

så att barnen får möjlighet att leda samtalet (Skolverket, 2013a). Björk-Willén 

(2008) menar i sin forskning att man som pedagog behöver vara konsekvent i 

sin undervisning. Många av L2 barnen är beroende av välbekanta rutiner i den 

dagliga pedagogiska verksamheten och när de dagliga rutinerna bryts så kan 

barnens vardag vändas upp och ner. Barnen kan då, menar Björk-Willén (2008), 

bli osäkra och vet inte riktigt vad omgivningen har för förväntningar på dem. 

Ladberg (2003) menar också att trygghet är en viktig faktor i att skapa sig ett 

språk och där pedagogerna kan vara en viktig pusselbit i barnens vardag. Denna 

trygghet kommer även att vara märkbar vid andraspråksutvecklingen. Det 

ligger även till stor vikt enligt Björk-Willén (2008) där hon i sin forskning påvisar 

att i den pedagogiska verksamheten underlättar det om pedagogerna håller sig 

till de språk som de behärskar. Det är en trygghet för barnen att veta vilket språk 

som kan användas med vilken pedagog och när pedagoger börjar använda 

språk de inte behärskar så skapar det en förvirring hos barnen, då de inte vet 

vilken jargong som ska användas. Ladberg (2003) tror att barn tidigt lär sig vilket 

språk de ska använda i olika situationer. Skans (2011) beskriver hur barn växlar 

språk beroende på vilka pedagoger de samtalar med och vilka aktiviteter de 

deltar i. Skans (2011) har även i sin forskning kunnat se att i helgruppsaktiviteter 

använder pedagoger svenskan som huvudspråk, ett språk som de själva och de 

flesta av barnen behärskar. Genom att ha flerspråkiga pedagoger menar Skans 

(2011) i sin studie att förskolor minimerar risken att skapa förvirring bland barn  

när pedagoger använder språk de inte behärskar, modersmålet blir istället ett  

konsekvent och funktionellt komplement till svenskan i den dagliga verksamh-

eten . Det som Skans (2011) ser som ett exempel på hur språklärandet kan stödjas 

är att det finns en bred språkkompetens bland pedagogerna som ska matcha 
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barnens språk i största möjliga mån och hjälpa dem att hitta rätt ord i rätt 

sammanhang. 

 

2.3 Leka sig till ett språk  

Barn lär sig av varandra då de delar erfarenheter, lekvärldar och känslor. Fors-

kning (Cekaite, Blum-Kulka, Grøver & Teubal (ed.) (2014) visar att barn lär sig 

språk av och med varandra, deras studie visar att L2 barnen lär sig otroligt 

mycket av L1 barnen när de leker. Genom detta måste L2 barnen använda 

språket mer aktivt då detta hjälper till att skapa kulturer och rutiner i leken. Att 

använda sig av metapragmatisk lek tillåts barnen att använda olika språkstilar 

och variationer av dessa. Detta menar Cekaite et al. (2014) skulle bidra till att 

barnen lär sig hur de ska använda språket, hur de ska kommunicera på rätt sätt 

och det i sin tur skapar en bredare förståelse av den sociala kontexten. Genom 

att skapa dessa situationer menar Cekaite et al. (2014) att pedagoger kan hjälpa 

till att utforma en trygg lekmiljö. Detta hör ihop med något som kommit fram i 

Björk-Willéns (2008) forskning där hon uppmärksammade att goda förutsätt-

ningar för språkinlärning kräver repetition, uppmärksamhet, guidning, asso-

ciation och utvecklande förklaringar som pedagogerna använde för att stötta 

barnen. Allt detta menar Björk-Willén kan skapas i lek tillsammans med andra, 

men även med hjälp av uppmärksamma pedagoger som tar tillvara på de 

tillfällen som ges, t.ex. vid lekar, måltider och musikaktiviteter. 

2.4 Måltider - ett tillfälle att utforska språket tillsammans  

Bagga-Gupta och Carlsson (2006) och Kultti (2014) ser att pedagoger utnyttjar 

måltidssituationer till att träna språkutveckling med barnen. Då det äts både 

frukost, lunch och mellanmål på förskolor finns det mycket tid kring dessa 

aktiviteter att samtala med barnen och utmana dem språkligt. En strategi som 

pedagogerna använde under måltiderna var att bland annat benämna vad som 

fanns på bordet samt innebörden av dessa (Bagga-Gupta & Carlsson, 2006;  

Kultti, 2014). En annan strategi som belystes i forskningen (Kultti, 2014) var att 

pedagoger samtalade med barnen om sådant som var bekant för alla, till 

exempel vad deras föräldrar arbetade med eller om de hade några husdjur. Allt 

för att alla skulle kunna delta i samtalet och känna sig delaktiga. Skans (2011) 

uttrycker att mötet med den aktuella barngruppen kräver en utveckling av de 

didaktiska frågorna för att kunna tillgodose alla barns olika behov och olika 

språk. På de förskolor där barn är flerspråkiga gäller det att knyta an till de olika 

bakgrunder som barnen bär med sig och arbeta med de olika språken som finns 

i verksamheten. För många barn är förskolan det enda stället där de får möta 

svenskan, därför blir språkutvecklingen för barnen en central punkt i den 

pedagogiska verksamheten där det ligger på pedagogerna att dels arbeta med 

svenskan men också att arbeta med varje barns modersmål. Däremot kunde 

forskarna (Bagga-Gupta & Carlsson, 2006; Kultti, 2014) se i sina studier att 

pedagogerna inte lyfte fram barnens olikheter eller att de nyttjade deras olika 

erfarenheter till att skapa ett samlärande kring matbordet. 



  

 

5 
 

2.5 Musiken som verktyg till att lära språket genom kroppen 

För att lära sig ett nytt språk menar Ladberg (2003) att språkmelodi, rörelse och 

rytm är ett kraftfullt hjälpmedel. Genom att använda rim, sånger, ramsor, finger-

lekar och rörelsevisor menar hon att barnet lär sig det nya språket snabbare och 

lättare. Kultti (2013) beskriver hur sång kan främja barnens språkutveckling och 

genom att sjunga tillsammans bidrar det till en känsla av gemenskap vilket även 

stödjer barnets språkutveckling och talproduktion. Bagga-Gupta och Carlsson 

(2006) menar att det är verksamhetens uppdrag att se till att aktiviteterna som 

planeras utgår ifrån barnens kunskaper inom det svenska språket. Då barnen 

redan kan andra språk är det viktigt att stödja dem i svenskan och det borde 

vara huvudsyftet när pedagogerna organiserar lärandesituationerna. De aktivi-

teter som kan fungera som språkstödjande är till exempel sagoberättande och 

sångstunder, där det ofta förekommer konkreta föremål för att öka förståelsen 

kring sången eller sagan. Dessa konkreta föremål kan kopplas ihop med att öka 

barnens förståelse för i vilket sammanhang de kan använda det svenska ordet 

menar Bagga-Gupta och Carlsson (2006). 
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3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att belysa en grupp erfarna pedagogers erfaren-

heter kring arbetet med språkutveckling och lärande hos flerspråkiga barn.  

 Hur erfar pedagoger arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

 Vilka metoder och arbetssätt använder pedagoger sig av för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling och lärande? 
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 4 Metod 
Här nedan kommer vi presentera vårt metodval, urval, forskningsetiska grundregler, 

tillvägagångssätt vid genomförandet, genomförande av dataanalys och metoddiskussion. 

4.1 Metodval 

En fördel med att genomföra kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa 

frågorna och den ordning man ställer dem i efter situationen på ett helt annat 

sätt än om man ställer frågor från ett standardiserat frågeformulär utan minsta 

avvikelse. Det leder kanske inte till en djupare kunskap kring ett fenomen utan 

snarare en bredare kunskap kring fler nyanser och dimensioner. Det leder till att 

intervjun ger beskrivningar av ett händelseförlopp och olika situationer som 

man inte kan få reda på genom att ställa färdigformulerade frågor (Ahrne & 

Svensson, 2011; Denscombe, 2000; Stukát, 2005). Bryman (2011) och Stukát, 

(2005) skriver att semistrukturerade intervjuer är ett bra metodval för att leda 

intervjun in på djupet. Intervjuaren kan använda sin intervjuguide med 

bifogade formulerade frågor som ett stöd, men också så ger semistrukturerade 

intervjuer möjlighet till att utveckla de svar som respondenten ger. Vi anser att 

kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer var en bra metod för 

oss utifrån vårt syfte och frågeställningar som vi hade till vår studie, där vi ville 

veta pedagogers erfarenheter kring en händelse eller situation.  

 

4.2 Urval 

Vi valde att intervjua fem pedagoger som alla har arbetat mellan 2-30 år i 

förskoleverksamhet och med flerspråkiga barn. Respondenternas utbildnings-

bakgrund är förskollärare, lärare f-3 och talpedagog som i grunden är förskol-

lärare. Av dessa är det endast en som gått lärarlyftet med inriktning på fler-

språkighet. De övriga fyra hade ingen vidareutbildning kring flerspråkighet. 

Intervjuerna genomfördes i två olika kommuner i Sverige och fyra olika för-

skolor. Inför intervjuerna så hade vi sagt att vi inte ville intervjua pedagoger 

som arbetade på samma förskola, då vi trodde att vi skulle  få samma svar då 

de arbetade tillsammans, detta är något som Trost (2005) beskriver som en 

nackdel för en djupgående intervju då pedagogerna kan komma att påverka 

varandras svar. Dock blev en av intervjuerna en gruppintervju då vi av förskole-

chefen fick två namn på pedagoger, som vid kontaktandet för intervju visade 

sig arbeta på samma avdelning. Vid genomförandet hade respondenterna 

bestämt sig för att delta samtidigt, intervjun blev väldigt intressant och peda-

gogerna kompletterade varandra och vågade tycka olika saker.  
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4.3 Forskningsetiska grundregler 

För att vi skulle kunna genomföra vårt arbete så tog vi hänsyn till de 

forskningsetiska grundregler som finns beskrivna i Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén (2014). Dessa är: 

 
- Informationskravet 

- Samtyckeskravet 

- Nyttjandekravet 

- Konfidentialitetskravet 

 

För att uppfylla informationskravet kontaktaktdes förskolecheferna först och de 

gavs information kring vad vår studie gick ut på och vi bad dem att skicka oss 

vidare till berörda pedagoger som fick samma information som förskole-

cheferna. Pedagogerna fick sedan ta ställning till om de ville delta i vår under-

sökning, för att samtyckeskravet skulle vara godkänt. Respondenterna fick info-

rmation om att datamaterialet enbart skulle användas till vår undersökning och 

när vår undersökning är färdig kommer allt datamaterial raderas enligt 

nyttjandekravet. Respondenterna fick information om att deras uppgifter i största 

mån är konfidentiella och att uppgifterna enbart kommer att användas i 

studiesyfte. Vi gav även information om att deras namn och vart de arbetar inte 

kommer att publiceras utan de får ett fingerat namn allt enligt konfidentialitets-

kravet. Vi gav informationen kring att rådatamaterialet kommer att sparas tills 

uppsatsen är godkänd, för seminarieledaren kan vilja se eller höra materialet 

som samlats in.  
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4.4 Tillvägagångssätt vid genomförandet 

Vi valde att ringa förskolechefer på förskolor där vi vet att det går flerspråkiga 

barn och förklarade att vi skriver vår c-uppsats som handlar om flerspråkiga 

barns språkutveckling. Vi frågade sedan förskolecheferna om vi fick lov att 

intervjua deras personal och ifall de hade tips på vilka pedagoger som skulle 

kunna vara aktuella att tala med. Sedan ringde vi upp de berörda pedagogerna, 

presenterade oss och förklarade vad det handlade om och frågade om de skulle 

vara intresserade av att ställa upp på en intervju. Vi bestämde en tid och en plats 

där vi kunde sitta och samtala ostört. Det är viktigt att tänka på vart man väljer 

att göra intervjun menar Stukát (2005) då en störande miljö kan avbryta 

respondenternas tankegångar och innehållet i intervjun kan bli fattigt. Detta 

gjorde att vi valde att intervjua pedagogerna i deras arbetsrum på förskolorna 

på eftermiddagarna då det var lite barn eller efter deras arbetstid. Innan inter-

vjuerna skickade vi vårt missiv till de berörda pedagogerna med mer inform-

ation angående intervjun. Intervjuerna baserades på semistrukturerade frågor 

utifrån en intervjuguide med kunskapsområden som vi var intresserade av och 

som vi trodde att respondenterna skulle komma in på. Detta innebar att vi 

kunde följa respondenternas erfarenheter och låta samtalet flöda fritt, samtidigt 

som vi fick reda på relevant rådatamaterial utan att styra pedagogerna mot de 

svar vi ville ha. Intervjuerna spelades in med ljudupptagaren på våra 

mobiltelefoner. Detta gjordes för att vi skulle kunna lyssna på intervjuerna flera 

gånger och det underlättade vid transkriberingen av dem. Bryman (2011) menar 

att man fångar intervjupersonernas svar med deras egna ord när man spelar in 

intervjuerna och sedan transkriberar dem, om man skriver anteckningar under 

intervjun är det lätt att missa viktig information. Däremot menar Denscombe 

(2000) att vissa respondenter kan känna sig obekväma när man spelar in deras 

svar, vilket kan påverka svaren i intervjun. Detta var något vi försökte undvika 

i och med att vi skickade ut ett missiv med information om att de skulle spelas 

in och vi frågade även igen innan intervjun om det gick bra, mycket för att 

respondenterna skulle känna sig trygga och för att samtyckeskravet skulle 

uppfyllas. Intervjuerna genomfördes på fyra olika förskolor i två städer i 

Svealand och Götaland och intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att 

genomföra. Utmaningar som uppstod var bland annat att vissa förskolechefer 

inte svarade på mail eller i telefon, eller att de skulle prata med sin personal och 

sedan inte gjort det en vecka senare då de haft mycket att göra. När vi sedan 

ringde till pedagogerna vi fått namn på  av förskolecheferna hade några av dem 

vi kontaktade via telefon inte tid med intervjuer och några ville inte ställa upp. 

Detta genererade ett bortfall på två förskolechefer och fem pedagoger, då vi 

totalt kontaktade sex förskolechefer och tio pedagoger.  

  



  

 

10 
 

4.5 Genomförande av dataanalys 

Bryman (2011) skriver att ett sätt att göra en analys på materialet är att söka efter 

teman. Och detta är något vi tagit fasta på då vi båda skrev ut våra transkri-

berade intervjuer, läste igenom dem noga och klippte där efter isär dem och lade 

dem i olika högar med olika tematik. Vi jämförde och diskuterade vilka teman 

vi fått och om de skilde sig åt någonstans. Denscombe (2000) påpekar hur viktigt 

det är att hitta likheter och skillnader i sitt insamlade datamaterial. Vi hade 

första vändan lagt samma urklippta sekvenser ur transkriberingen i olika högar 

och fick diskutera oss fram till vart det hörde hemma. Ahrne och Svensson 

(2015) beskriver hur forskare kan bidra med ny kunskap till ämnesområdet med 

hjälp av ett argumenterande arbetssätt.  Detta var något vi försökte eftersträva 

med vårt arbete, vi jämförde vårt resultat med vad tidigare forskning visat, för 

att finna tydligare teman eller nya sådana. Efter upprepade gånger av omflytt-

ningar kom vi fram till två övergripande teman: Arbetet med flerspråkiga barn är 

både glädjefyllt och utmanande och Olika tillvägagångssätt i arbetet med flerspråkiga 

barn. Under det första övergripande temat finns fyra underkategorier som är: ett 

arbete fyllt med glädje, utmaningen med att arbeta mot styrdokumenten, utmaningar 

med kommunikation mellan pedagoger-föräldrar, samt pedagoger-barn och att 

uppmärksamma olika kulturer i förskoleverksamheten. Under det andra övergrip-

ande temat finns fem underkategorier som är: repetition och benämning är nyckeln, 

lek det är a och o liksom, att samtala kring matbordet, musik och sång kan alla vara med 

på och tecken som stöd och bilder som hjälpmedel. Ahrne och Svensson (2015) och 

Stukát (2005)  menar att det tar tid att bearbeta ett material och att man behöver 

arbeta med det ett tag, för att försöka få svar på den problemställning man haft 

som utgångspunkt. Vårt tillvägagångssätt är något som vi även kan länka till 

det som Ahrne och Svensson (2015) kallar för tre grundläggande arbetssätten. 

Dessa arbetssätt är sortera, reducera och argumentera och författarna menar att 

detta är viktiga redskap när man gör en samhällsvetenskaplig analys. För att 

analysen ska bli meningsfull behöver man sålla bort sekvenser ur de inspelade 

intervjuerna som inte är relevanta och behålla det som kan ge en ett meningsfullt 

resultat.  
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4.6 Metoddiskussion 

I metoddiskussion kommer vi att diskutera kring hur vårt metodval kan ha influerat 

studiens reliabilitet och validitet. Vi kommer även diskutera kring det som var bra och 

det som var mindre bra under studien. 

 

Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att reliabiliteten i en studie han-

dlar om att data ska samlas in på ett noggrant sätt och i en sådan stor mängd att 

man kan dra slutsatser av datamaterialet. Mycket handlar även om att strukt-

urera sitt arbete på ett grundligt sätt, så att man kan undvika så många av sina 

egna åsikter och värderingar i så hög grad som möjligt. Då får man större möjlig-

heter att få svar på studiens syfte. Eftersom vårt syfte var att få reda på hur er-

farna pedagoger upplever arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling, så 

valde vi tidigt att använda semistrukturerade intervjuer som metod. Det som 

kändes svårt var att inte lägga in personliga erfarenheter eftersom vi arbetar 

inom förskolan, så detta fick vi tänka mycket på för att inte förstöra reliabiliteten 

i respondenternas svar. En stor utmaning som vi hade var att få till intervjuer 

med det antalet vi ville från början. Vi ringde och mailade förskolechefer som 

inte svarade förrän veckan därpå på grund av att de haft mycket annat för sig. 

Detta medförde att det blev ont om tid för oss att få till intervjuerna. När svaren 

hade kommit från förskolecheferna så var nästa steg att ta kontakt med 

pedagogerna och försöka få in intervjuer i deras scheman. Vi lyckades få till fyra 

intervjuer som i sig kan tyckas vara lite för lite. Pedagogerna fick enbart veta att 

intervjun skulle handla om flerspråkiga barns språkutveckling det fanns ingen 

möjlighet till att de kunde förbereda sig på vad som skulle komma. Vi gjorde på 

detta sätt för att vi tror att om respondenterna hade vetat vad vi skulle ställa för 

frågor så skulle vi få inövade svar och missa trovärdigheten i svaren. Vi 

uppfattar att vårt datamaterial är innehållsrikt och ger mycket information som 

vi kan analysera vidare. Så vi valde att stanna vid fyra intervjuer och bearbeta 

det material vi fått in. Sen är vi väl medvetna om att detta bara är en liten studie 

på två olika platser i Sverige så de svar vi har fått är inte hela verkligheten i 

Sveriges förskoleverksamheter. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar 

att det som man kallar för giltighet eller validitet i en studie är att man under-

söker det man avser att undersöka och att man ställer frågor som är relevanta 

till sitt syfte. Om man ställer fel frågor eller väljer fel metod så kan innehållet 

hamna långt ifrån syftet. Därför blir det viktigt att man väljer en metod som 

tillåter en att undersöka det man vill undersöka, det vill säga validitet som 

handlar om att välja ett lämpligt tillvägagångssätt, lämpliga frågor och avgräns-

ningar eller andra sätt för att kunna förstå det vi avsett att försöka förstå. Genom 

att vi valde att ha en intervjuguide med tematiska områden som intervjun skulle 

täcka in, så upplevde vi det som ganska enkelt att ställa rätt frågor som 

besvarade vårt syfte med studien. Eftersom vi var två som intervjuade så var 

intervjuguiden ett bra  hjälpmedel så att inte en av oss svävade iväg på andra 

områden, beroende på vad som skedde under intervjun. Intervjuguiden kändes 

som ett bra stöd att hålla sig till området så att alla tematiska områden 

inkluderades, men också att vi hade möjlighet att ställa frågor utöver 

intervjuguiden för att få reda på ytterligare information. Bryman (2011) skriver 
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att frågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas om de knyter an till 

något som intervjupersonen sagt.  

Bryman (2011) och Denscombe (2000) tar båda upp något som kallas för intervju-

areffekteten. Detta innebär att respondenten kanske inte säger allt som den 

tycker, dels för att det kan vara ett känsligt ämne, dels för att intervjusvaren ska 

låta bättre. Det blir då en stor fördel när man använder kvalitativa intervjuer 

menar Bryman (2011), då respondenten kan fråga den som intervjuar om något 

är oklart och vice versa. Detta gör att frågor som ställs och svar som anges kan 

förtydligas. 
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 5 Resultat  
Analysen gav två övergripande teman och nio underkategorier kring flerspråkiga barns  

språkutveckling. Vi använde frågeställningarna som vi formulerade i relation till vårt   

syfte, som utgångspunkt för vårt analysarbete. 

 

 Hur erfar pedagoger arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn? 

 Vilka metoder och arbetssätt använder pedagoger sig av för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling och lärande? 

Här kommer en kort beskrivning av våra fem respondenter som vi kallar P1 och 

upp till P5: 

- P1: förskollärare, arbetat sen 1992 

- P2: förskollärare, arbetat sen 1999 

- P3: lärare mot yngre åldrar F-3, arbetat sen 2013 

- P4: förskollärare, arbetat sen 1995 

- P5: förskollärare och utbildad talpedagog för lärare, 

arbetat som förskollärare sen 1991 och vidareutbildade 

sig 2000 

5.1 Arbetet med flerspråkiga barn är både glädjefyllt och 

utmanande 

Respondenterna uttrycker glädje över att få vara med och erfara barnens språkutveckling 

och pedagogerna ser att det finns vissa utmaningar med att arbeta med flerspråkiga barn. 

Här nedan följer fyra underkategorier som vi fick fram efter analyserat datamaterialet 

utifrån vår första frågeställning: Hur erfar pedagoger arbetet med språkutveckling hos 

flerspråkiga barn? 

5.1.1 Ett arbete fyllt med glädje  

Alla respondenterna upplever att arbetet med flerspråkiga barn är roligt, spän-

nande och utmanande på olika sätt. De berättar hur synen på flerspråkiga barns 

språkutveckling har ändrats under åren de arbetat. De har varit med om att man 

tror att flerspråkiga barn måste lära sig sitt modersmål korrekt innan de kan lära 

sig ett nytt språk, fram till dagens forskning som visar att barn kan lära sig flera 

språk parallellt med varandra.  

 
Jag tänker också så att jag har ju jobbat ganska många år och det har ju vart en, alltså när 

jag började jobba [...] men då var det mest fokus på att man skulle lära sig svenska och hur 

man stöttar för att lära sig svenskan snabbt. Sen så har det ju ändrat sig lite och så har 

man tänkt att äh, modersmålet är ju viktigt för att lära sig svenska och nu sista jag läste 

forskning så ser man ju att nää, man kan ju lära sig svenska utan att kunna sitt 

modersmål så det har ju, det har ju hänt eller forskningen har ju visat på lite olika saker. 

Under de här åren som jag jobbat [P1]. 
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Trots dessa svängar med olika synsätt på modersmålet genom åren, så uttrycker 

respondenterna hur det är att kunna följa barnens språkutveckling och se hur 

den går framåt. Denna språkresa ses som något positivt att få vara med om som 

pedagog, att få följa hur barnen är när de börjar förskolan och hur de utvecklas 

under sin vistelse på förskolan. Respondenterna uttrycker lyckan över att 

barnen gjort framsteg i den egna språkutvecklingen. Respondenterna berättar 

hur barn lär sig språk på olika sätt, en del barn pratar hela tiden fast de inte har 

något korrekt språk och andra barn är tysta tills de en dag börjar prata ett helt 

korrekt språk. Dessa barn som inte sagt ett ord, har varit samlare och byggt på 

sitt ordförråd under tystnad. Detta uttrycker respondenterna som något 

hedrande att få vara med om, och det är en av många anledningar som gör att 

de väljer att stanna kvar och arbeta på flerspråkiga förskolor under många år. 

 
Det är ju väldigt spännande och väldigt intressant tycker jag. Och det är roligt och det är 

väl därför man är kvar på det här området också. För att det ger så mycket mer det blir en 

helt annan dimension till att jobba och sen just att se utvecklingen hos barn också när 

dom kommer och det är några år och så bara poff så kan dom. Så att det går till på så olika 

sätt också att en del dom pratar hela tiden fast dom kanske inte kan så många ord men 

dom pratar det dom kan och sen dom som inte säger ett ljud och så blir man orolig för dom 

säger ingenting och så en vacker dag poff så har man hela språket klart. Man har varit en 

samlare [P5]. 

 

5.1.2 Utmaningar med att arbeta mot styrdokumenten 
Två av respondenterna talar om hur de upplever det att arbeta mot målen i 

förskolans läroplan och hur de kan vara utmanande på olika sätt i en flerspråkig 

barngrupp. Den största utmaningen de kunde se var hur de skulle få till det 

läroplansmål som uttrycker att varje barn har rätt till att utveckla sitt modersmål 

och hur de som pedagoger ska kunna hjälpa barnen på bästa sätt. De menar att 

de till för stor del har förlitat sig på modersmålsstödjaren när det kommer till 

barnens modersmål, men att de nu har börjat tänka att det även är deras 

uppdrag att stödja barnen i detta. Respondenterna diskuterar än hur mycket de 

ska göra då det inte är deras uppdrag att lära barnen sitt modersmål utan det är 

det svenska språket som är i fokus för respondenterna. De menar att de tycker 

att det är svårt att veta vart gränsen går och hur stort deras ansvar är. 

 
Jo men det är ju en utmaning det hära att få in, att om man läser läroplanen att barnen 

ska få möjlighet att utveckla sitt modersmål också. Och det är ju en även om det har stått 

i läroplanen ett tag så är det ändå ett nytt fokus för oss. Det är inte, alltså det är en 

utmaning, vi har förlitat oss på modersmålstränare och tyckt att det är bra, det fixar dom, 

men det är ju inte deras uppdrag, och vi tänker annorlunda nu. Det är vårt uppdrag också 

och det är ju en utmaning [P1]. 
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5.1.3 Utmaningar med kommunikation mellan pedagoger-föräldrar, 

samt pedagoger-barn 
I förskolan så vill respondenterna delge föräldrar information om vad deras 

barn gjort under dagen. De upplever att språkbarriären skapar vissa problem 

när det kommer till kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger. I 

förskolan finns det oskrivna förskoleregler som till exempel hålla tider vid lämn-

ing och hämtning och det skapar en viss frustration mellan respondenterna och 

föräldrarna när språket brister och att de inte förstår varandra. 

 
Det är ju mycke andre reglar och förskollereglar och vilke tidar och masse sånne sakar som 

kan vare ganska utmanande och kanske ibland lite frustrerande hur man ska... men det 

kan det ju va med andre föräldrar också ibland. Jag kan känne att vi behövar lyfte 

föräldrarna mer och på någe vis få in mer kultur det kan jag känne men det..., jag tror att 

vi kommar att göre det, vi är på gång liksom [P3]. 

 

Respondenterna uttrycker även att de känner att de har svårt att förklara för 

föräldrar vad deras barn har gjort under dagen eller om det hänt något som de 

behöver känna till när parterna har svårt att kommunicera med varandra. En 

resurs som då blir uppskattad i verksamheten är när det finns flerspråkiga 

pedagoger anställda som kan agera tolk mellan svensktalande pedagoger och 

föräldrar och barn med andra språk.  

 
Och sen så har vi sån tur att vi har arabisktalande personal som jobbar här så det är ju 

jätte skönt med den biten. Men man försökar ju själv just att de ska få den svenske biten, 

det dom då ska prate [P3]. 

 

Respondenterna vill poängtera att det blir viktigt att dessa flerspråkiga 

pedagoger talar sitt hemspråk på förskolan och inte enbart tänker att de ska tala 

svenska för att de är i Sverige. Genom att enbart tala svenska nyttjar man ju inte 

den resursen man har i ett andra språk och dess verkan som språkutvecklande 

för barnen med samma modersmål. 

 
Jag kan säga det att jag jobbat med det i Fantasiholm så då fanns det många som pratade 

arabiska och suryoyo och dom språken som är stora där, men de pratade ju svenska på 

jobbet. Så det blir ju också lite sådär, det blir ju dubbelt [P2]. 

 

När det gäller kommunikationen mellan pedagoger och barn i verksamheten ser 

en del av våra respondenter att nystartsarbetare4 och modersmålsstödjare5 kan 

vara till stor hjälp. Det skapar en trygghet hos barnen att respondenterna kan ta 

hjälp av nystartsarbetare eller modersmålsstödjare när barn och respondenter 

inte kan kommunicera med varandra. “Och kan jag inte förstå så tar jag hjälp utav 

ja våran nystartsarbetare att jag verkligen vill visa att jag vill ju förstå dig (barn). Att 

jag inte bara struntar eller låtsas att jag förstod vad han sa så gick jag därifrån å jag fatta 

inte nånting” [P4]. Att ha flerspråkiga personer i förskoleverksamheten är 

                                                 
4 Personer med utländsk bakgrund som arbetstränar i syfte att lära sig det svenska 

språket och få erfarenhet av arbetslivet inom förskolan under ett år. 
5 Personer som är anställda för att stödja barnen i deras modersmål. 
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värdefullt och skapar en trygghet hos både barn och vuxna. Det leder till att 

kommunikationen mellan pedagoger, barn och föräldrar fungerar smidigare 

och en trygghet bildas, menar våra respondenter. 

 

5.1.4 Att uppmärksamma olika kulturer i förskoleverksamheten 
Förskolan ska uppmärksamma olika kulturer och dess högtider och inte enbart 

fokusera på de svenska högtiderna. Respondenterna uttrycker att de vill få en 

större förståelse för föräldrarnas olika kulturer. De vill gärna ta reda på hur 

barnen har det hemma och vilka kulturer de kommer ifrån, vilken musik som 

spelas, vilken mat de äter och vilka högtider de firar i hemmet. 

 
Jag tycker det är väldigt spännande med kulturerna just, språket är så påtagligt som sagt 

men det finns ju andra saker som man gör olika också. Man kanske bara äter med höger 

hand eller man äter med fingrarna eller med pinnar eller alltså bara en sån, alltså det där 

tycker jag är häftigt [P2]. 

 

Och detta menar respondenten är viktigt för att bättre kunna anpassa verksam-

heten och belysa mångkulturaliteten i barngruppen. Respondenterna tycker att  

mångkulturalitet är både spännande och utmanande, då de behöver vidga sina  

tankesätt och prata med föräldrar som inte alltid har det svenska språket eller 

något annat gemensamt språk som pedagogerna kan uttrycka sig på. Respon-

denterna menar även att man bör visa föräldrarna respekt och ha en förståelse 

för vilka som vill berätta om sin kultur och vilka som inte alls vill berätta. 

 
Och sen just att använda föräldrarna mycket mer än vad vi gör. Fråga dom helt enkelt 

och så får man ha respekt att vill dom berätta eller vill dom inte berätta. För samtidigt kan 

det vara några som säger att det där är vårat och privat och tänk vad dom bara frågar å 

frågar hela tiden. Så man måste vara lite lyhörd där också vilka föräldrar är det som är 

positiva till det här och ger mig svar och så [P5]. 

 

Några slutsatser vi kan dra av ovanstående svar från respondenterna är att alla 

tycker att det är roligt, spännande och utmanande att arbeta med flerspråkiga 

barn. De vill alla uppmärksamma barnen på de olika kulturerna som finns i 

förskolan och visa att mångfald är något vackert som vi ska bejaka i största all-

mänhet.   
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5.2 Olika tillvägagångssätt i arbetet med flerspråkiga barn 

Det finns inget rätt eller fel arbetssätt när det kommer till flerspråkiga barns 

språkutveckling, det gäller bara att använda sin fantasi och hitta en fungerande metod. 

Här nedan kommer vi presentera det som våra respondenter tycker är fungerande 

arbetssätt kring språkutveckling. Detta utvecklade sig till fem underkategorier som vi 

fick fram genom en analys av vårt datamaterial utifrån vår andra frågeställning: Vilka 

metoder och arbetssätt använder pedagoger sig av för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling och lärande? 

5.2.1 Repetition och benämning är nyckeln 
Pedagogerna vi har intervjuat nämner alla vikten av att repetera och benämna 

så många saker som möjligt, för att barnen ska kunna skapa sig ett rikt ordförråd 

som det bara går. Genom att repetera det man säger och benämna alla ordklasser 

i vardagen och inte bara objekten och hur de ser ut. Om detta görs skapas en 

begreppsförståelse och barnen lägger till nya ord i sitt ordförråd. Att benämna 

vad saker är och hur de ser ut är vanligt att man gör med alla små barn oavsett 

om de har svenska som modersmål eller inte. Dock menar respondenterna att 

någonstans i 2-3 års ålder slutar man att benämna ting, då man tror att barnen 

förstår mer än de gör bara för att de pratar själva. Detta är något som 

respondenterna tycker är tråkigt då de ser att många barn, flerspråkiga eller inte, 

behöver höra dessa repetitioner längre som en ytterligare hjälp med sin 

ordförståelse. 

 
Annars så tänker jag när man har flerspråkiga barn eller vad som gäller över huvud taget 

när man har barn som inte ääh har språket ordentligt så handlar det mycket om att 

benämna hela tiden. Precis som man gör med ett litet barn en ett-åring kanske du säger: 

nu kommer den här blåa bollen rullandes mot dig kan du fånga den? Och sen slutar man 

med det någonstans när de är två och tycker att nu ska de kunna det, men med språkbarn 

så är det viktigt att ge dem de där orden ändå. Liksom att, att även berätta att nu häller 

jag mjölken till dig eller ja ska vi ta på dig din gula tröja nu? Vi tar den här högra armen 

först och bara ösa på med en massa ord för att vi har ju fyra åringar som inte kunde så 

mycket svenska men nu kan det ju mycket och de kan ju på sitt språk men de har inte 

orden på vårt språk så det gäller ju för oss att ösa på med ord ord ord [P2]. 

 

Detta är något som vi även kan utläsa ur P5:s citat där hen talar om hur viktigt 

det är att benämna alla ord och att det egentligen är det som är det viktigaste 

redskapet kring flerspråkiga barns språkutveckling. 

 
Men då är det ju de här att tänka på att benämna och benämna och liksom ge arbetslagen 

den pushning att – tänk på att benämn allt vad du gör, för det är egentligen det som är 

det viktigaste. Så att man får ord, ord, ord hela tiden och höra [P5]. 

 

Genom att dela upp barnen i mindre arbetsgrupper kan man som pedagog 

lättare se och höra hur barnen ligger till språkmässigt, menar respondenterna. 

De barn som är blyga och kanske inte vågar tala i en stor grupp kan känna sig 

tryggare i en mindre grupp där det är accepterat att alla talar på sina villkor och 

då våga tala mer. 

 
Det beror lite på, vad vi ska göra åh vad syftet är med övningen sådär, jag tänker i mindre 

grupp så kan det vara lättare att våga prata. Om du är lite blyg och kanske inte riktigt 
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hittar orden så behöver du kanske lite mer tid att tänka, och då är det bra om du inte har 

en stor grupp där hälften kör över och säger svaret innan de ens har hunnit tänkt [P2]. 

5.2.2 “Lek det är A & O, liksom ” [P2] 
Alla respondenterna tycker att leken är ett utav de viktigaste verktygen de har. 

De påpekar att deras roll i leken är otroligt viktig oavsett om leken är 

pedagogstyrd eller om det är barnens självvalda lek. “Leken är ju viktig, leken är 

nästan viktigast! En utforskande lek eller en nyfiken lek” [P1]. För att få till en 

utforskande eller nyfiken lek krävs en närvarande pedagog, menar 

respondenten. Det är viktigt att vara närvarande som pedagog för att kunna 

utmana och stötta barnen i leken både språkligt och innehållsmässigt. En 

utvecklande fri lek kräver att pedagoger är med och stöttar upp och visar barnen 

hur de ska leka tillsammans eller med saker. Respondenterna påtalar vikten av 

att alltid ha ett öra med i barnens lek för att kunna utmana dem framåt eller 

enbart observera vad barnen leker och höra deras språkbruk.   

 
[…]Om fri lek ska vara utvecklande så behöver du som pedagog vara med och stötta upp 

lite, det går inte att sätta fram ett spel framför barnen och tror att de ska lösa själva hur 

de ska göra. Och det samma gäller ju vad de än ska leka med att det är inte självklart hur 

man leker med dockor om man inte riktigt sett någon göra det. Men om nån kan hjälpa en 

och visa lite hur man kan göra eller sådär. Det är då man ser och det är då barnen lär 

väldigt mycket, vad de behöver, vad de förstår och ah. Man är ju med hela tiden och 

observerar, frågar, är nyfiken åh (hostar) sådär […] [P2]. 

 

Om man ibland får gå in i en annan roll och slippa vara sig själv så kan det 

emellanåt vara både nyttigt och förlösande. Då kan man koppla bort vardagen 

och kanske våga det där man annars inte vågar. Genom att leka rollekar kan  det 

vara lättare att lära sig ett språk, eftersom att man måste tala för att andra ska 

förstå vad eller vem jag är och vad som ska hända härnäst i leken. Till detta 

behövs kommunikationen och barn som inte har ett fullt utvecklat språk får 

chansen att öva sig tillsammans med sina kamrater och de pedagoger som är 

närvarande i leken. Att då välja att leka rollekar i mindre grupper så att de blyga 

barnen får en chans att komma fram och prata utan att någon tar över helt, är ett 

alternativ som respondenterna rekommenderar att börja med. 

 
Jag tänker på att de älskar att leka bockarna bruse, det är en sån hära saga som fastnar hos 

alla barn tror jag och kommer upp lite då och då till ytan. Bara sånt att få va en annan 

roll, att få va det här läskiga trollet ibland, ibland vill man vara den lilla bocken och sådär 

att få ta en annan roll, att få ta i en annan roll än sig själv är väldigt nyttigt och bra tror 

jag. Eller det vet jag [P2]. 

5.2.3 Att samtala kring matbordet 
Måltidssituationer är ett bra tillfälle enligt respondenterna att sätta sig ner med 

barnen och samtala med dem. Respondenterna menar att detta ger en bra inblick 

i var barnen befinner sig språkligt. ”Det är ju verkligen en bra stund å få grepp om 

också hur mycket barnen förstår åh vad de är intresserade av och vad de kanske behöver 

träna mer på” [P2]. Pedagogerna återberättar mycket som kan ha hänt under 

dagen och frågar barnen vad de har gjort. Måltiden anser de är den enda 

stunden de verkligen har tid att sitta ner och prata alla tillsammans. Både 

pedagoger och barn får ibland påminna varandra om att de måste äta också. 
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Respondenterna ser måltidssituationerna som ett tillfälle att diskutera och ta 

upp frågor som kanske barnen funderar på. Att sitta ner vid matbordet ger en 

positiv stund och det blir många och långa samtal om allt mellan himmel och 

jord. Barnen får även en möjlighet att rikta fullt fokus på varandra och prata 

med varandra och skapa goda relationer. ”Alltså det kan vara precis vad som helst, 

det är en otroligt viktig stund att ha en dialog, att ha en stund med barnen där du och 

dom har fullt fokus på varann liksom” [P2]. Respondenterna uppger att de har 

prioriterat samtalen kring matbordet och inte håller på och tjatar på barnen att 

de ska äta upp maten, utan ser det istället som en språkutvecklande aktivitet. En 

respondent påpekar att det gäller att ha synen på att alla aktiviteter kan vara 

språkutvecklande och inte bara planerade språkaktiviteter. 

 
Få ett levande språk i hela området eller att få alla som jobbar här å tänka liksom att allt 

vi gör är språkutvecklande det är inte bara nån liten samling vi har utan det är vid 

påklädningen det är språkutveckling, det är vid skötbordet när jag byter blöja på nån det 

är också språkutvecklande. Att vi får den synen allihopa och att det är det som gäller här 

[P5]. 

5.2.4 Musik och sång kan alla vara med på 
Vi tolkar att våra respondenter tycker att musiken är ett ypperligt verktyg för 

språkstimulerande övningar där alla oavsett språknivå kan vara med och delta 

på sina villkor. Barn utan det svenska språket kan vara med och sjunga även fast 

det bara blir nonsens ord. Barnen kan använda sångerna till hjälpmedel för att 

förklara vad de ser för något, till exempel om de sjunger om lilla snigel så kan 

sedan barnen ute koppla ihop sången med att de kanske hittar en snigel ute och 

uttrycker då lilla snigel. Respondenterna ser även att barnen ibland inte har 

riktigt kläm på vad ordet snigel är för konkret djur, utan alla djur utomhus är 

sniglar. 

  
[…]Men vi sjungar mycket. Och de kan dom ju, de är lite roligt för en del barn som inte 

har nått språk annars kan ju hänge med i sångarna. Dom orden kan dom ju, men då har 

dom inte den förståelsen av vad det är för ord. Det är mer, alltså om man plockar fram en 

spindel så sägar dom ju imse vimse spindel eller lilla snigel akta dig, men då var det bara 

det, så ute på gården så kanske de ser en gråsugga så är det lilla snigel akta dig också, så 

jag tror inte man riktigt har kläm på vad orden betyder, men man hänger med i sången, 

men det är väl också språkutvecklande. Man kan sätte ihop sen vise, det är väl sen när de 

börjar förstå när man ser en snigel att ah det stämmar överens med den snigeln som vi 

hade i samlingen […] [P3].  

 

Pedagoger och barn dansar till musik som kommer ifrån olika kulturer och 

länder för att de ska få prova på och känna hur rytmen i kroppen skiljer sig åt 

mellan de olika musikstilarna. Genom att klappa stavelser tillsammans med 

barnen får de bra redskap med sig till skolan när barnen ska börja läsa och 

skriva. ”[…]det är jätteviktigt när du kommer till skolan och ska lära dig att stava och 

de. Då är det bra att kunna klappa stavelser och läsa i stavelser […]” [P5]. För att få in 

flera språk i sångerna, kan man fråga barnen vad till exempel spindel heter på 

bosniska, menar en respondent. En respondent berättar om mini-röris6 där det 

är viktigt att de vuxna tar sig tid och förklarar orden som sjungs och visar vad 

                                                 
6 En skiva med sånger och rörelser. 
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till exempel studsa på rumpan innebär. Att sjunga sångerna långsamt och 

plocka ut vissa ord för att fråga barnen till exempel i sången ”huvud, axlar, knä 

och tå”, vart är huvudet någonstans? Detta för att tydliggöra för barnen vart 

kroppsdelarna sitter någonstans och det leder till att barnen skapar en större 

förståelse för vad orden egentligen betyder. 

 
[…]Att man studsar när man gör så där (visar studsa på rumpan) i kors å (visar benen i 

kors) och vissa grejer som höger arm och vänster arm. Och sånna grejer är viktiga i vårt 

område. Att vi förtydligar också så att man får höra det vad är det för nånting och vad 

betyder det och sen kör vi. ….  Ja men att man kan ju ta det väldigt långsamt och så bara 

plocka ur nåt ord ur texten och uppfattar man vad det är eller är det bara att armarna går 

så här (visar sången fort med sina armar) […] [P5]. 

 

Det som alla respondenterna är överens om är att musik är ett verktyg där alla 

barn kan delta på lika villkor och ingen behöver känna sig utanför på grund av 

språkbrist. Det går att använda sånger och ramsor som ett språkutvecklande 

verktyg för flerspråkiga barn, genom att de får lära sig med hela kroppen så 

lagras språket bättre när de använder muskelminnet. Det som våra respon-

denter saknar är att modersmålsstödjarna kunde vara mer delaktiga i verk-

samheten, de uttrycker att modersmålsstödjarna kunde vara med i till exempel 

en samling och sjunga sånger från andra länder.  

 
Mm äh det är ju, vi har ju för det förste hemspråkslärare.7 Men vi har ingen på just min 

avdelning nu, men jag har haft på asplövet som gick över till lönnlövet äh nu efter 

sommarn och då kom de en gång i vecken. Men då jobbar de mer med det specifike barnet 

och sittar själv och jobbar och det har dom väl sagt lite att man tycker att de ska gå in mer 

i vår verksamhet så att de är med i nån samling och gör sånne sakar [P3]. 

 

5.2.5 Tecken som stöd och bilder som hjälpmedel 
Pedagogerna använder tecken som stöd, bilder och konkreta material för att 

tydliggöra vad som menas och att barnen ska kunna förstå vad de till exempel 

sjunger eller ramsar om. Tecken som alternativ kommunikation är ett mycket 

värdefullt hjälpmedel för alla typer av barn som lär sig sitt språk. Ett tecken är 

lättare att memorera än ett ord eftersom du gör tecken med kroppen och det 

lagras i muskelminnet. Respondenterna ser tecken som alternativ kommu-

nikation som något positivt och att barnen kan göra sig förstådda på något sätt. 

“Just när du inte har språket än att du åtminstone på nåt vis göra dig förstådd även fast 

du inte lärt dig orden” [P5]. Det är bättre att använda tecken istället för att stå och 

upprepa samma ord flera gånger och kanske bli irriterad på barnen. 

 
Man kan ju säga hur många gånger som helst: -sätt på dig mössan! Och barnen bara står 

och funderar. Men i och för sig har det blivit lite mer nu sen jag gick teckenspråk. Att jag 

ibland försöker använda det som mössa så gör jag det tecknet. Dom grejerna jag kommer 

ihåg från kursen, man förstärker orden med tecken. Använder tecken som stöd även för 

dom som lär sig svenskan också de får de med sig å. Sen blir det ju att man får gå och 

hämta grejerna [P4]. 

 

                                                 
7 Samma sak som modersmålsstödjare. 
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Respondenterna berättar om att de använder bilder som stöd för flerspråkiga 

barns språkutveckling. “Och även att vi använder bilder man förstärker ju språket 

med bilder, saker. Eftersom dom kanske inte förstår om jag säger hund utan man kanske 

lär visa bild” [P4]. I de pedagogiska aktiviteterna så används bilder för att 

förstärka sånger, ramsor, uppdragskort, spel och sagor. Bilder ses som ett 

komplement till talet, samt tecken som stöd är också ett komplement. Bilder och 

tecken som stöd används för att göra det så tydligt som möjligt för barnen vad 

orden betyder, då barnen har lättare att anamma bilder och tecken. Men det 

finns även en risk i att vara övertydlig påpekar respondenterna, för det kan leda 

till att barnen slutar lyssna på vad som sägs. Barnen har lärt sig att de ändå kan 

titta på bilderna eller tecknen istället för att lyssna på den information som ges. 

Att istället för att vara övertydlig med bilder så kan dessa barn utmanas ännu 

mer genom att till exempel uppdragskort (ställ dig på tå) där barnen får lyssna 

till en instruktion. Barnen behöver utmanas i att lyssna till instruktioner för när 

barnen börjar skolan och ska ta sig an olika lästal i matematiken är det viktigt 

att barnen förstår vad som står i beskrivningen.  

 
[…]För det som jag ser att vi tappar är ju där vi tror att barnen kan jättemycket för dom 

pratar så här vanligt, men sen till exempel har jag ett spel där dom får fiska uppdragskort 

(ställ dig på tå ett exempel på ett uppdrag) och det händer ingenting då. P5 beskriver hur 

hen frågar barnen vart har du tårna någonstans? (Barnen vet inte det). Det var bland 

annat så idag och sen lite så att lägg dig på rygg på golvet (barnen vet inte) kan du 

blunda? Nej det heter stänga (barnen svarar P5 det) det är mycket sånt där när man inte 

har något stöd utan man bara ska lyssna. Och det är de jag menar med att det är så viktigt 

att dom får träna i det där att lyssna också. För att vi tror att dom kan mycket mer än vad 

dom kan och sen kan dom ju samtidigt mer än vad dom kan uttrycka själva också att det 

får man ju tänka på. Att barn förstår ju mer än vad dom kan säga i den här första fasen 

när dom lär sig språket. Men att vi inte blir lurade att dom kan jättemycket när dom inte 

har något stöd (bildstöd eller visa) och så. Och det visar sig sen i skolan också där dom 

säger när barnen börjar i trean och det kommer till matten och dom här talen man ska 

läsa. Då har man ju tappat många ord […][P5]. 

 

För att kommunikationen ska etableras mellan alla barn och vuxna så använder 

pedagogerna tecken som stöd och bilder som hjälpmedel i den dagliga peda-

gogiska verksamheten. Respondenterna ser dessa kommunikationssätt som 

något positivt för att flerspråkiga barn ska utveckla sitt språk framåt. 

 

 



  

 

22 
 

 Diskussion 
I följande avsnitt kommer vi diskutera utifrån den problematik vi beskrev i vår inledning, 

där vi ville undersöka mer kring hur erfarna pedagoger tar sig an flerspråkiga barns 

språkutveckling och vilka utmaningar och metoder som dessa pedagoger har. Vi kommer 

att ta stöd i tidigare forskning när vi diskuterar studiens resultat.  

 

Något som blev tydligt i denna studie var att arbetet  med flerspråkiga barn 

upplevs som något spännande och givande. Det som ses som något positivt är 

att barnen gör framsteg i sin språkutveckling både på sitt modersmål samt det 

svenska språket. Dock är det just det svenska språket som hamnar mycket i 

fokus, då ett av verksamheternas mål är att lära barnen tillräckligt bra svenska 

för att klara sig genom skolan och resten av sitt liv i det svenska samhället. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framhåller att barn med utländsk 

bakgrund behöver lära sig sitt modersmål för att bättre kunna lära sig det 

svenska språket och att detta var något som ansågs problematiskt enligt vår 

undersökning. Mycket av ansvaret med att utveckla barnens modersmål verkar 

hamna hos modersmålsstödjarna, medan det svenska språket utvecklas av 

pedagogerna i verksamheterna. Genom vår studie har vi kunnat utläsa att 

pedagoger gärna vill integrera modersmålsstödjarna mer i verksamheterna så 

att de tillsammans kan arbeta mer med språkstödjande aktiviteter på flera språk. 

Däremot tolkar vi det som att pedagoger ställer sig kritiska till just detta 

läroplansmål, då de menar att det inte är deras roll att lära barnen andra språk 

än svenska och till råga på allt ett språk de inte behärskar “ De är ju inga språk-

vetare [P2]”. Björk-Willén (2008) uttrycker i sin forskning att det är en trygghet 

för barnen om pedagoger håller sig till det språk de behärskar för att undvika 

förvirring i barngruppen, då barnen inte vet vilken språknorm som ska 

användas. Detta är även något som Skans (2011) har sett ute i pedagogiska 

verksamheter. Vi ser likheter med detta utifrån vår studie, att barnens 

modersmål blir ett konsekvent och funktionellt komplement till svenskan som 

är det normstarka språket i de pedagogiska verksamheterna. Något som 

pedagogerna i vår studie framhåller som ett stöd i verksamheterna är 

modersmålsstödjarna, nystartsarbetarna och pedagoger som talar andra språk 

än svenska i verksamheterna. De tycker att de har hjälp utav dessa personer i 

den dagliga kontakten med barnen, samt att det finns någon som kan förmedla 

deras tankar kring barnen och vad de gjort under dagen till föräldrar och 

vårdnadshavare som kanske inte har ett fullt utvecklat svenskt språk. För det 

anses vara en stor utmaning i verksamheterna, att nå fram till föräldrar och barn 

där kommunikationen inte fungerar fullt ut då pedagoger och familjer talar 

olika språk. Skans (2011) finner detta som ett exempel på hur språklärandet kan 

stödjas när det finns en bred språkkompetens bland personal som kan matcha 

barnens hemspråk8 i största möjliga mån. 

 

För att ta sig an arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling så fanns det 

vissa tillvägagångssätt, som används mer flitigt än andra i verksamheten. Det 

                                                 
8 Samma sak som modersmål. 
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som framhölls som viktigast är repetition, vikten av att benämna så många saker 

som möjligt. För att barnen ska kunna skapa sig ett så rikt ordförråd som det 

bara går. Genom att repetera det som sägs i vardagen och benämning av alla 

ordklasser och inte bara benämna hur objekten ser ut, och att använda sig av 

detta arbetssätt så skapas en begreppsförståelse och barnen lägger till nya ord i 

sitt ordförråd. Det är även något som Schieffelin och Ochs i Wedin (2011) ser i 

sin studie att vuxna använder dessa fem punkter: 

-     Uppmärksamma barnet på vad som ska hända, exempelvis 

       Nu ska vi läsa i den här boken och Snart kommer tåget. 

-      Erbjuda ledande frågor som visar vad barnet bör säga så som 

Vad säger man? när barnet fått någonting. 

-     Förenkla innehållet och den språkliga strukturen när det 

gäller uppmaningar, tillkännagivanden om händelser och 

aktiviteter och liknande som Inte röra! Och Titta, pappa 

kommer! 

-       Repetera yttranden eller hela verbala aktiviteter med barnet 

som observatör. 

-      Utvidga barnets yttrande till ett som är mer  lämpligt, som 

exempelvis när ett barn säger: Hund äta och den vuxne 

svarar: Ja, hunden äter mat (Wedin, 2011, s.30-31). 

 

Vi kan se en skillnad mellan det som vi fick fram av vår undersökning och de 

fem punkterna som Schieffelin  och Ochs i Wedin (2011) beskriver ovan. De ut-

trycker det som att det ska användas ett förenklat språk och korta uppmaningar 

till barnen, men att den vuxne ska fylla i barnens yttranden (Schieffelin & Ochs 

i Wedin, 2011). Vår undersökning påvisar att det även gäller att lära barnen 

ordklasser och ändelser på ord och inte bara använda sig av uppmaningar. 

Barnen behöver få en bred språkutmaning som leder till att deras ordförråd blir 

välfyllt. Skolverket (2013a) skriver att förskolans verksamhet bör organiseras på 

ett sådant sätt att alla barn varje dag får talutrymme och det ligger på 

pedagogernas ansvar att uppmuntra barnen att tala genom att ta till vara på 

deras uppfattningar och erfarenheter. De centrala faktorerna i alla barns 

språkutveckling är att ta tillvara på alla tillfällen som interaktion och samtalande 

där samtalspartnerna är andra barn och vuxna, där de vuxna intar en lyssnande 

roll så att barnen får möjlighet att leda samtalet (Skolverket, 2013a). Detta är 

något vi ser att måltidssituationerna används till och att samtalen blir en 

värdefull stund, där barnen får lyfta sina frågor och funderingar i en positiv 

atmosfär. Barnen får även en möjlighet att rikta fullt fokus på varandra och prata 

med varandra och skapa goda relationer. Skolverket (2013a) skriver att barn ska 

få möjlighet att delta i meningsfulla sammanhang där språket är den centrala 

mittpunkten och barnen även ska praktisera språket i vardagen på flera olika 

sätt. Ett sådant tillfälle är bland annat när musik och sång används i förskolan, 

då kan även de barnen som inte har det svenska språket vara med på sina 

villkor. De kan vara med och sjunga nonsensord och samtidigt lyssna på hur 

orden är uppbyggda. Det blir en rolig och språkstödjande stund på dagen där 

alla barn kan känna glädje och gemenskap, samtidigt som de får lära sig språket 

med hela kroppen påvisar vår undersökning. Detta är något som Kultti (2013) 

beskriver som en språkstödjande och lustfylld stund på dagen som stödjer 

barnens språkutveckling och talproduktion. Att då också lägga till konkreta 

bilder eller föremål till sångerna blir något som både vår undersökning och 
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forskare (Bagga- Gupta & Carlsson, 2006) menar förtydligar för barnen vad de 

sjunger om och att det kan skapa en annan begreppsbildning av ordens 

betydelse för barnen. Genom att introducera sånger som man både kan läsa som 

sagor, visa bilder till och leka så kan man ytterligare öka ordförståelsen i det 

man sjunger. Ta till exempel sagan om ”De tre bockarna Bruse”, genom att låta 

barnen lyssna på sagan, sjunga den och gå in i en rollek tillsammans med sina 

kamrater och pedagogerna. Allt detta leder till att barnen får använda flera olika 

sinnen för att utveckla sitt språk framåt. Utifrån vår bakgrund så beskriver 

forskarna (Cekaite, Blum-Kulka, Grøver & Teubal (ed.) (2014) att det är barnen 

som deltar i leken och det är i det samlärandet som språkutvecklingen sker. 

Forskarna (Cekaite et al., 2014) talar väldigt lite om pedagogernas roll i leken, 

även vi kunde se att leken är en otroligt viktig del i flerspråkiga barns 

språkutveckling men att det krävs att pedagogerna är närvarande och lekfulla 

för att kunna hjälpa och stödja barnen. Även Björk-Willén (2008)  nämner 

väldigt lite om pedagogers roll i leken, det tycker vi känns lite konstigt då vi fick 

fram att pedagogerna har en viktig roll i leken för att den ska vara utvecklande 

för barnen. 

Avslutande diskussion 

Det som vi finner intressant efter vår genomförda studie är att arbetet med 

flerspråkiga barns språkutveckling är kantat av glädje men också en hel del 

utmaningar som till exempel kommunikationen mellan pedagoger, barn och 

föräldrar. I vår undersökning har vi sett olika pedagogiska lärandeaktiviteter 

som alla barn kan delta i oavsett deras språkliga nivå. Exempel på dessa 

aktiviteter är lek, musik och måltidssituationer där barnen får delta i 

meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra individer i förskolan, för att 

barnens lärande och språk ska vidareutvecklas. Det som vi känner som något 

positivt är att det finns välarbetade metoder enligt vår undersökning, som 

utvecklar barnens språk och lärande framåt. För att ta sig an och få in barnens 

modersmål på ett enkelt sätt i pedagogiska aktiviteter, gäller det att tänka att allt 

inte behöver vara så komplicerat. Oftast är det de enkla medlen som är de bästa, 

till exempel att använda sången ”lilla snigel” och sedan fråga barnen vad heter 

snigel på ditt språk? Utifrån vår studie kan vi se vikten av att barnen får delta i 

meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra individer i förskolan, för att 

barnens lärande och språk ska vidareutvecklas. Detta är även något som Wedin 

(2011) beskriver som det sociokulturella perspektivet där just lärande och språk 

sammanlänkas på ett naturligt sätt. Det allt handlar om i slutändan är att 

synliggöra och tydliggöra att vi alla är olika och att det är bra att vara olika. 
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Vårt bidrag till vidare forskning 

Det står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att barn som utvecklar sitt 

modersmål har lättare att lära sig svenska, men detta stämmer inte överens med 

den forskning som har kommit på senare år att barn kan visst lära sig svenska 

även fast de inte har ett fullt utvecklat modersmål. Och även vår undersökning 

påvisar att det funnits en tro att flerspråkiga barn måste lära sig sitt modersmål 

korrekt innan de kan lära sig ett nytt språk, fram till dagens forskning som visar 

att barn kan lära sig flera språk parallellt med varandra. Att göra en studie på 

hur det egentligen är med barn och deras modersmål om de måste ha ett fullt 

utvecklat modersmål för att ta sig an ett nytt språk. Detta finner vi som något 

intressant att forska vidare i.   

 

 

 

 

Tack! 
Vi vill tacka de pedagoger som ställde upp på våra intervjuer. Vi vill även tacka 

förskolecheferna för att vi fick intervjua deras personal. Till vår handledare 

Anneli Hansson vill vi också skicka ett stort tack till alla tänkvärda och 

utvecklande kommentarer du gett oss. Det har gjort det möjligt för oss att 

utveckla vår uppsats och utmana vårt tankesätt. 

Vi vill avslutningsvis tacka vår närmaste krets som fått stått ut med oss under 

den här uppsatsskrivningen. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej och tack för att du vill vara med på denna intervju och hjälpa oss med vårt 

examensarbete. Vi går sista terminen på förskollärarutbildningen på Mittuni-

versitetet. Vi har valt att fördjupa oss inom arbetet med barns flerspråkighet och 

är nu intresserad av dina erfarenheter kring detta arbete. Intervjun kommer att 

ta ungefär 45-60 minuter. Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att du som informant kommer vara 

anonym i största möjliga mån och att deltagandet är helt frivilligt. Det innebär 

att du när som helst kan avbryta intervjun och ditt deltagande. Vi kommer att 

spela in det som du berättar för oss och det kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och raderas när examensarbetet är färdigt och godkänt. 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar! 
Med vänliga hälsningar 
Sofia Nilsson och Mikaela Hammerin 
soxx@xxx.xxx.xx och mixx@xxx.xxx.xx 
 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjuguide 

Pedagogens bakgrund: 

·         Utbildning? 

·         Fortbildning? 

·         Hur länge de arbetat med flerspråkiga barns språkutveckling? 

Arbetsbeskrivning: 

·         Hur de arbetar? 

·         Hela barngruppen? 

·         Plats? 

·         Målsättning 

Erfarenheter av arbetet: 

·         Upplevelser av arbetet? (Hur upplever du att det är att arbeta med 

flerspråkiga barns språkutveckling). 

·         Utmaningar? 

·         Lösningar? 

·         Ändras förhållningssättet över tid? 

·         Lärdomar? 

 


