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Förord 
 

Denna uppsats har vi under dagar, kvällar, helger kämpat med. Känslorna för 

arbetet har varierat kraftigt, där både skratt och tårar varit inblandade. Det har 

även funnits frustration över all tid vi missat med våra barn på grund av arbetets 

omfång. Men trots ett kämpigt arbete har det bidragit till mycket glädje och ny 

kunskap. Det goda samarbetet oss emellan har bidragit till att vi har haft 

givande diskussioner. 

Vi vill tacka våra män som ställt upp oändligt mycket och tagit hand om det 

mesta under denna tid samt även våra familjer som varit ett stort stöd när 

motivationen varit som sämst. Tack till Lars Sandin som genom handledning 

gett oss tips och råd genom detta examensarbete.   

 
Självklart ska förskolorna och förskollärarna som ställt upp också ha ett stort 

tack, utan er hade det inte blivit något arbete. 

 
Tina Forsberg och Benita Höglund 
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Abstrakt 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka vilka uppfattningar förskollärarna 

har gällande språkutveckling hos nyanlända barn samt vilka uppfattningar de 

har kring hur språkutveckling sker. För att uppnå studies syfte använde vi oss 

av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer användes. Vi 

intervjuade sex stycken förskollärare gällande språkutveckling, under sex 

tillfällen i tre olika förskolor. Vi fann i vårt resultat att det fanns några faktorer 

som utmärkande utifrån deras upplevelser av språkutveckling. Dessa faktorer 

var följande: Modersmålsträning, som uppfattades som grunden för att svenska 

språket ska kunna intas. Sagor, som utspelar sig i varierande arbetsformer som 

exempelvis teater, böcker och flanosagor. Samspel, samtliga förskollärare 

uppfattade att det var en viktig del för nyanlända barn att kunna samspela med 

andra barn för att nå språkutveckling. Tydlighet, att vara tydlig i talet och 

benämna föremål skapade hos barnet en förståelse för ordets betydelse. Vi kom 

i vår analys fram till att det fanns skillnader och likheter i förskollärarnas 

uppfattningar gällande hur språkutveckling främjas. Det som skiljde sig mest 

var följande faktorer: deras uppfattningar om ett speciellt arbetssätt behövs för 

flerspråkiga barn, samt huruvida modersmålsträning fanns i förskolorna trots påtalad 

vikt av att det behövs för att ta sig an ett nytt språk.  

 

Nyckelord 
 

Arbetssätt, integrering, nyanlända barn, pedagogik, språkutveckling 
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Inledning 
 

År 1998 kom den första läroplanen ut för förskolan som reviderades 2010, 

(Skolverket,  2010). I läroplanen för förskolan går det att läsa om olika mål och 

riktlinjer som förskolorna ska uppfylla. Det som däremot inte går att utläsa i 

läroplanen är hur målen ska uppnås, det är upp till verksamheten i sig att 

utforma arbetssätten och arbetsmetoderna (Skolverket, 2010). Ett av alla mål 

som finns beskrivet i Lpfö98 (rev 2010) handlar om språkutveckling: 

 

               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)  

 

Med andra ord har förskolan enligt skollagen en skyldighet att se till att barn 

med annat modersmål än svenska både ska få modersmålsträning och utveckla 

det svenska språket. Men som det beskrivs i texten ovanför står det inte hur 

språkutvecklingen ska stimuleras, bara att den ska stimuleras. 

 

Det finns olika teorier gällande hur språkutveckling sker hos barn, dessutom 

framträder det teorier gällande hur språkutveckling kan främjas hos barn som 

redan erhåller ett annat modersmål än svenska. Noam Chomsky (1928 -) är en 

av de personer som står bakom en teori som menar att språket är 

förprogrammerat och kommer av sig självt, medan Jean Piaget (1896-1980) och 

Lev S. Vygotskij (1896-1934) motsätter sig den teorin, se Vygotskij (2001) och 

Svensson (2009). Vygotskij och Piaget har många likheter i deras teorier gällande 

språkutveckling men det vi tänkte ta upp till en början är snarare deras olikheter 

för att få en vidare bild gällande att det finns flera olika sätt att se på hur 

språkutveckling kan ske. 

 

Piaget menar att barnet i sig skaffar sig kunskap genom dess aktiviteter samt att 

det är tanken som leder till talet. Vygotskij däremot menar att den främsta 

nyckeln till språket sker i samspel med andra individer som redan behärskar 

språket och i sin tur förmedlar den kunskap tillbaka till individen (Svensson, 

2009). Ytterligare en man vid namnet Jerome Bruner (1915-) är ett intressant 

namn gällande barns språkutveckling då han menar att det är av stor vikt att 

vuxna stöder, leder och hjälper barnen mot att utveckla ett språk. Han menar att 

språket är en viktig del i det sociala sammanhanget, därav också att det finns ett 

driv i människan mot att lära sig ett språk för att kommunicera med andra 

(Svensson, 2012). Även Lunneblad (2013) samt Angel och Hjern (2009) menar att 
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språket är en viktig del i det sociala sammanhanget och även för att förena två 

världar. Angel och Hjern (2009) menar att det är av stor vikt att personen som 

ska språkutveckla utländska barn erhåller en stor kompetens gällande arbetet 

med språkutveckling. 

 

Denna studie bygger på förskollärarnas upplevelser av språkutvecklande 

arbetssätt gentemot nyanlända barn i förskolan som redan erhållit ett annat 

verbalt modersmål. Att det är av intresse för oss att undersöka är utifrån att det 

sägs ta omkring fem till åtta år för ett barn med ett annat modersmål att uppnå 

samma språkliga kompetens som ett barn som enbart erhåller svenska som 

första språk. Detta kan i sin tur påverka hur hög utbildningsgrad de uppnår, 

(Svensson, 2012). För oavsett vilka tidigare kunskaper ett barn erhåller ska alla 

barn få samma chans att lyckas både i sociala sammanhang, utbildningsmässigt 

samt även karriärmässigt. Dessutom vill vi undersöka detta ämne då Sverige i 

fjol tog emot 80.000 fler flyktingar än året dessförinnan, se (Migrationsverket 

[MG], 2016) och av den anledningen skulle ett rimligt antagande kunna vara att 

barn med annat modersmål än svenska kommer att öka både inom en kortsiktig 

och- en långsiktig period i förskolorna. 

 

Det finns olika sätt att se på hur ett barn lär sig ett språk, förutom de teorier som 

står skrivna ovanför menar Svensson (2012) att språkutveckling kan ske genom 

att pedagogerna läser och samtalar om sagornas innehåll tillsammans med 

barnen. Att lära sig ett andra språk tar olika lång tid och Ladberg (2003) menar 

att en förståelse måste infinna sig hos pedagogerna varför vissa barn lär sig 

svenska fort medan andra tar längre tid på sig. 

 

Människor har invandrat till Sverige sedan medeltiden, men fram till förra 

seklet var utvandringen högre än invandringen. Invandringen nådde sina 

toppar  under 1960- 1970 talet där arbetskraftinvandringen var den andel som 

utgjorde topparna (Lunneblad 2013). Idag däremot är det inte invandrarna som 

utgör topparna utan det gör flyktingarna. Flyktingar är också invandrare, men 

alla invandrare är inte flyktingar (Angel & Hjern, 2003). De som söker asyl i 

Sverige idag är främst från krigsdrabbade länder. År 2014 var 16 % av Sveriges 

befolkning födda utomlands och var femte barn i Sverige hade minst en förälder 

som är född utomlands (Migrationsverket [MG], 2016).  

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar i förskolan, uppmärksammade 

vi båda att det inte verkade finnas ett speciellt utarbetat arbetssätt för nyanlända 

barn vad gäller språkutveckling. Förskollärarna arbetade snarare på samma sätt 

oavsett modersmål barnet talade. Detta i sin tur fick oss att fundera över hur 

förskollärare uppfattar att språkutveckling sker med nyanlända barn. 

 

Mot bakgrund av att det finns olika sätt att se på hur barn lär sig språk ställer 

vi oss därför frågan: Vilka arbetssätt använder förskollärarna i arbetet med 

språkutveckling?  
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Bakgrund 

 

I bakgrunden börjar vi med att förklara några av de begrepp som används i 

studien. Därefter behandlas metoder för språkutveckling, vikten av att arbeta 

språkutvecklande och även de orsaker som kan drabba de flerspråkiga barnen om 

de inte får med sig ett starkt ordförråd i svenskan till grundskolan. Mot slutet 

presenterar vi avsnitten inte forskningsbaserad litteratur och inte forskningsbara 

metoder men som kan stödja språkutvecklingen. Avsnitten ger tips från litteraturen 

som inte är vetenskapliga men som ändå har valts att ta med eftersom vi anser 

att de är intressanta för studien, med anledning att de är utgivna från skolverket 

för att agera som stöd för förskolan i arbetet med språkutveckling (Skolverket, 

2013). Vi avslutar med avsnitten förskolan som en välfärdsinstitution med en 

nationell inramning med anledning dels för att synliggöra historiken kring 

invandringen till Sverige och dels för att synliggöra hur invandringen till 

Sverige ser ut idag.  Avslutningsvis behandlas teorier om språkutveckling, med 

anledning av att vi vill undersöka om förskollärarnas uppfattningar gällande 

språkutveckling bottnar sig i någon av de teorier som finns i ämnet.  

 

Begreppsförklaring 
 

Här nedan följer begrepp som vi använder i vår studie för att visa vår definition 

av begreppen med stöd av den litteratur som finns.   

 

Invandrare: Vi definierar ordet invandrare som människor som kommit till 

Sverige från ett annat land eller barn som är födda i Sverige av utländska 

föräldrar. Flyktingar kan också räknas som invandrare, men alla invandrare är 

inte flyktingar (Angel & Hjern, 2003). 

 

Nyanlända: Vi definierar ordet för de barn som befinner sig i förskolan som 

ännu enbart talar sitt modersmål. Lunneblad (2013) menar att nyanlända är de 

som föds utomlands som sedan enligt folkbokföringen har vistats i Sverige 

mindre än två år. 
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Metoder för språkutveckling 

 

Vi vill börja med att dela med oss av det skolverket presenterar på deras 

hemsida med  tips på över 90 stycken appar som finns att ladda ner till 

förskolornas surfplattor. Det har visat sig att surfplattor är speciellt bra för barn 

som är flerspråkiga, vilket Petersen (2015) belyser under sin licentiatavhandling 

från Uppsala universitet. Surfplattorna är nämligen ett bra redskap för att kunna 

träna sitt modersmål menar Petersen (2015). Apparna som skolverket tipsar om 

ska fungera som språkstimulerande för flerspråkiga barn och många av apparna 

finns dessutom på flera olika språk. Apparna finns att köpa i lite olika 

prisklasser, från några tior till ett par hundralappar per app.   

 

Att använda böcker och litteratur är något som Svensson (2012) menar vara 

positivt för barn, speciellt flerspråkiga barn. Genom att förskollärare inte bara 

går igenom en bok utan bjuder in det flerspråkiga barnet till diskussion och 

frågor under läsningen uppstår samtal som kan leda till ett ökat ordförråd hos 

barnen. Men det viktigaste enligt Svensson (2012) är inte att som pedagog att gå 

igenom bok efter bok, utan det som är mest gynnsamt för språkutvecklingen är 

pedagogen låter läsningen ta sin tid för att släppa in barnen med deras 

funderingar och deras kommentarer om boken och dess innehåll. Det handlar 

om att skapa en konversation där barnet tillåts att utveckla sina funderingar. 

Som nämnts ovan menar Svensson (2012) att det är av stor vikt till att öka de 

flerspråkiga barnens ordförråd så mycket som det går medan barnen går i 

förskolan, just för att de flerspråkiga barnen sedan när de börjar skolan ska vara 

på samma nivå som de övriga  klasskamraterna. 

 

Kultti (2014) menar likt Svensson (2012) att det svenska språket kan tränas med 

hjälp av böcker och läsning. Men det är inte bara genom att läsa som 

språkutveckling kan ske, utan språkutveckling är något som också finns i de 

vardagliga rutiner som förskolans verksamhet kan bjuda på, som exempelvis 

sångsamling, lunch samt som redan nämnts, sagostunder. 

 

Kultti (2014) menar att språket kan förstärkas genom olika lekmaterial, hon 

nämner som exempel både böcker och bokstäver. Både Svensson (2012) och 

Kultti (2014) menar att arbetet kring böcker, läsning och samtal är viktigt för 

flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015) menar att förskolans språklärande sker genom lek och  att pedagogen 

varierar sitt arbetssätt gällande innehållet i verksamheten, som tillexempel att 

lärandet även kan ske genom musik: 

 
Använda alla sinnen i kommunikation och samspel, att lyssna, läsa av, 

gissa, svara och bekräfta de olika ljud, ord och signaler som barnen 

uttrycker. Ju fler sinnen som aktiveras, desto mer lär man sig. (2015 s.194). 
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att pedagogerna i förskolan kan 

använda sig av tre metoder för att öka lärandet kring språkutveckling: dialog, 

läsning och barnens aktiva deltagande. Dessa beskrivs här nedan: 

 

                     Dialogen hjälper barnen att uttala de nya orden i sin kommunikation, 

vilket har ökat ordförrådet hos barnen. Läsningen stimulerar barnens 

fantasi och skapar intresse för att läsa böcker, att peka på och sätta ord på 

bilderna och att ställa frågor. Upprepning av ord förstärker barnets 

kunskap om orden. Barnens receptiva och expressiva ordförråd ökar och 

utvecklas från passivt till aktivt. Metoden att låta barn aktivt delta bidrar 

till att barnen får gemensamma erfarenheter. Barn som är blyga kan känna 

sig trygga i gruppen. De kommunicerar mer verbalt med sina kamrater 

när de kan använda samma ord. De gemensamma orden blir initiativ till 

lekar, där alla kan känna igen sig.  (2015 s. 209).   

 

Med citatet anses dessa tre inriktningar på arbetssätt vara till bra hjälp för att nå 

ut med kunskap till så stor skala av barngruppen som möjligt. Alla barn likt 

vuxna lär sig på olika vis vilket i sin tur menas att pedagogerna inom förskolan 

måste, om vi ser till Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) skapa ett arbetssätt 

som innehåller ett varierat tillvägagångssätt. 

 

Björk-Willén et al. (2013) beskriver en förskola som de valt att kalla för kastanjen 

som valt att satsa på förskolebarnets flerspråkiga utveckling, genom ett så kallat 

språkotek. Språkoteket liknar ett bibliotek i det avseende att det lånar ut något 

som sedan skall återlämnas, men förutom böcker finns det även annat material 

som finns till hands för förskolor runt om i kommunen att låna. Materialet är 

tänkt att fungera som stöd för pedagogerna så de ska kunna stimulera de 

flerspråkiga barnen mot att lära sig svenska. Studier har visat att dagliga samtal 

mellan barn och pedagoger är av stor vikt och dessutom finns även en viss 

förväntan på förskolan som verksamhet att föra det flerspråkiga barnet mot ett 

svenskt språk som är en tillgång för barnet senare i skolan: 

 

                   Förskolan förväntas förse invandrarbarnet med det språk som är en 

förutsättning för dess skolgång i Sverige. Detta inbegriper även 

ambitionen att invandrarbarnet vid skolstart ska vara i kapp sina svenska 

kamraters nivå i det svenska språket och därmed ges jämlika villkor och 

möjligheter i sin utbildning (Björk-Willén et al. 2013 s. 28).   

 

Vår studie har inte som avsikt att undersöka vikten av att syna ett samband 

mellan språklig kompetens och studier, men vi ser däremot det vara av stor vikt 

att synliggöra sambandet mellan studieresultat och språklig kompetens, som vi 

skriver om i kommande avsnitt. 
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Vikten av att arbeta språkutvecklande 

 

Vi har skrivit att flerspråkiga barn som erhåller ett mindre utvecklat språk i 

svenska än övriga klasskamrater kan komma få det tufft i utbildningssyfte 

(Lunneblad, 2013). Som tidigare nämnts avser inte studien att ta reda på 

sambandet mellan språkligkompetens och utbildningsnivå i samhället. Men  

finner det däremot intressant för studien att kort presentera en orsak till att 

språkutveckling kan vara viktigt att arbeta med, ur den synvinkeln att alla barn 

är lika värda och ska ha samma rätt till utbildning.   

 

Som tidigare nämnts är förskolan en viktig arena och insats för barnen mellan 

ett och fem år, kanske också den viktigaste insatsen för barnen som är 

flerspråkiga menar Lunneblad (2013) och Svensson (2012). Renblad och Brodin 

(2012) menar att det är i förskolan som grunden läggs för barnens framtida 

möjligheter ute i samhället. Även Svensson (2012) menar att det är viktigt för 

barnen som är flerspråkiga att förskolan stimulerar deras språk mot ett starkt 

ordförråd med anledning till att de sedan börjar i grundskolan, där de ska vara 

på samma språknivå som sina kamrater. Svensson (2012) menar: ”Det är 

speciellt angeläget att öka kunskapen om de flerspråkiga barnens situation och 

hur man kan förbättra deras möjligheter att utveckla såväl modersmålet som 

svenska språket.” (s.29). Att lära sig ett nytt språk är inte helt lätt, Salameh (2005) 

menar att lära sig ett nytt språk givet kan variera från individ till individ, men 

vanligen brukar det ta cirka ett till två år för att barnet ska kunna kommunicera 

i vardagen. Som nämndes i inledningen menar Svensson (2012) att det tar 

omkring fem till åtta år för ett barn med ett annat modersmål än svenska att 

uppnå samma språkliga kompetens som för ett barn som enbart erhåller 

svenska som första språk. Svensson (2012) menar även att det finns globala 

studier som visar att många invandrare har lägre utbildning och lever i mer 

socialt utsatta miljöer än övriga befolkningen, (s.29). 

 

Inte forskningsbaserad litteratur med metoder för språkutveckling 
 

Det finns både teorier och sätt att se på hur språkutveckling kan utvecklas av 

forskare. Det finns även tips att finna gällande hur förskolan kan arbeta 

språkutvecklande från litteratur och hemsidor som inte är vetenskapliga eller 

forskade kring. Vi ser det som intressant för denna studie då Calderon (2004) 

ger konkreta tips på hur pedagogerna kan arbeta med språkutveckling med 

hjälp av olika verktyg. Calderons litteratur finns som stöd och hjälp för 

förskollärarnas arbetssätt, den är utgiven av skolverket där tanken är att 

litteraturen ska finnas som stöd för personalen i förskolorna att använda sig av 

vid arbetet för språkutveckling. Vi ser litteraturen som intressant att använda 

oss av och därför kommer den att presenteras nedanför. 
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I förskolorna kommer pedagogerna dagligen i kontakt med barn och många 

som dessutom talar ett annat modersmål än svenska. Det finns inga bestämda 

arbetssätt som forskare vet fungerar bäst för att språkutveckla barn utan varje 

individ behöver enligt Calderon (2004) sitt individuella stöd i språkutveckling. 

Calderon (2004) menar att förskolans verksamhet ska anpassas efter varje barns 

behov och förutsättningar: “Det innebär att förskolan ska anpassas till att barn 

är olika, snarare än att barnen ska anpassas till förskolan.” (s.9). Myndigheten 

för skolutveckling finns till för att stödja utvecklingen i förskolan för en 

eftersträvan att de nationella målen och likvärdigheten i verksamheten och 

utbildningen uppnås. Stödmaterial finns till hjälp för pedagogerna och ett av 

materialen heter Komma till tals: Flerspråkiga barn i förskolan, som handlar om 

det viktiga språket. Calderon (2004) skriver: “Språket är en oupplöslig del av 

identiteten. Det ger självkänsla och utvecklingsmöjligheter. Språket gör att vi 

kan tänka, drömma, lära och uttrycka oss. Att kunna ett språk är att fungera i 

den kultur man befinner sig.” (s.7). Calderon (2004) och Skolverket (2013) menar 

att pedagogernas förhållningssätt och kunskaper spelar en stor roll för barnens 

språkutveckling i hur de blir bemötta och vilken språklig stimulans de får. 

Genom att visa sig intresserad av vem barnet är och var de kommer ifrån kan 

vara av stor vikt (Calderon, 2004).  

 

Skolverket (2013) skriver följande om vad personalen ska ha i åtanke när de 

arbetar språkutvecklande: “Hur snabbt ett barn lär sig ett nytt språk har att göra 

med en rad faktorer som barnets ålder, personlighet, hur motiverat barnet är att 

lära sig det nya språket, och även hur mycket barnet exponeras för det nya 

språket.“ (s.25).  Skolverket (2013) och Calderon (2004) menar att flerspråkig 

personal i förskolan som ett arbetssätt har visat sig vara mycket värdefullt för 

barnens identitets- och språkutveckling. Däremot har Skolverket (2013) stött på 

kritik: “Idén att modersmålspedagogen ska träffa barnen vid en tidpunkt och på 

en plats utanför förskolegruppen har kritiserats för att vara diskriminerade.” 

(s.51) Kritikerna menar hellre: “Att det bästa sättet att organisera tiden barnet är 

tillsammans med modersmålspedagogen är att integrera den i förskolans 

vardagliga aktiviteter.”(s.50).  

 

Det finns enligt Calderon (2004) fyra kategorier på olika arbetssätt som gynnar 

barnens språkutveckling och dessa är lyssna och prata, leka och fantisera, läsa och 

berätta samt observera och dokumentera. Vardagssamtal vid måltider om olika 

ämnen samt sagostunder och sångsamlingar är viktiga enligt både Skolverket 

(2013) och Calderon (2004). Däremot belyser Skolverket (2013) att mera fokus på 

så kallade kognitivt utmanande samtal borde ske vilket innebär: “Förklaringar, 

personliga berättelser och låtsaslek där barn skapar och återskapar händelser, 

analyserar erfarenheter och delar åsikter och idéer.” (s.65). Detta arbetssätt som 

pedagogerna använder sig av kommer att vara av stor vikt och framgång för 

barnets språk, läs och skrivutveckling. De skriver också att det är mycket fokus 

i förskolorna på vilka pedagogiska verktyg som bör användas och hur de ska 

användas när det kan uppkomma givande samtal ur det som är oplanerat. 

Genom de oplanerade aktiviteterna kan spontana samtal utvecklas vid 
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tillexempel påklädning, blöjbyte och dukning men detta arbetssätt gör att det 

förutsätter att tålamod och tillit till varandra finns mellan samtalsparterna 

(Skolverket, 2013). De menar att: ”Trygghet är viktig för alla barn men när det 

gäller barn som utvecklar tvåspråkighet i förskolan behöver personalen tänka 

extra på hur mycket mod och tillit till den egna kommunikationsförmågan det 

krävs för att våga tala ett språk som man är andraspråkstalare av.” (s.71). De 

hävdar att till en början när ett barn ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att 

tala till barnet utifrån det som är konkret här och nu, för att sedan allt eftersom 

tiden går börja utmana barnet till att samtala om det som skett eller ska hända. 

 

Om barnen däremot inte kan någon svenska alls kan pedagogerna enligt 

Calderon (2004) ta hjälp av föräldrarna genom att fråga dem efter ord som 

barnet kan på sitt modersmål. Som arbetssätt kan pedagogerna intressera sig för 

barnets kultur och modersmål genom att: ”Fråga vad olika saker heter, resonera 

om betydelser och leta efter översättningar tillsammans. På så sätt stödjer 

pedagogerna språkutvecklingen både på modersmålet och på svenska. En bra 

ide´ är att anteckna ord som barnet säger i en dagbok, som både föräldrar och 

pedagoger skriver i.” (s.53). Som skrivits ovanför menar Calderon (2004) att 

pedagogerna bör observera och dokumentera som en del i arbetet. Detta 

arbetssätt möjliggör för pedagogerna en kartläggning om vart barnen är i sin 

språkutveckling och vad de behöver mer språkstimulans och språkutveckling 

med. Som arbetssätt kan en så kallad portfolio vara till bra hjälp enligt Calderon 

(2004) där personalen samlar alla barnets bilder, teckningar, berättelser och 

annan dokumentation.   

 

Förskolan som en välfärdsinstitution med en nationell inramning 
 

Björk- Willén (2013) menar att det var under föregående sekel som förskolan 

växte fram som en välfärdsinstitution med en nationell inramning. Som nämnts 

ovanför var det under 1960 och 1970 talet som invandringen nådde sina toppar 

till Sverige och det var även under början på 1970 som barnstugeutredningen 

uppkom (Lunneblad, 2013). Barnstugeutredningen uppkom med anledning att 

ta fram förslag på teoretiska utgångspunkter och arbetssätt. Det som låg till 

grund för förslagen uppkom genom att pedagogerna under slutet av 1960 talet 

uppmärksammat att invandrarbarnens situation inte var hållbar. Utifrån de 

kommunikationssvårigheter som fanns kunde barnen varken göra sig förstådda 

på sitt modersmål eller på svenska. Ett förslag blev då att invandrarbarnen 

skulle på ett varsamt sätt slussas in i det svenska samhället och genom leken 

sade man att barnen skulle stimuleras mot att lära sig det svenska språket men 

också fortsätta utvecklingen av sitt modersmål. 

 

Under föregående år (2015) skedde ytterligare en ökad invandringstopp 

gällande asylsökande till Sverige där drygt 74.000 fler människor än året 

dessförinnan flydde till Sverige. Hittills fram till dagens datum (7/5-16) har totalt 

4382 barn kommit till Sverige, enligt (MG, 2016).  Lunneblad (2013) menar att 
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för barn i förskoleåldern är förskolan den viktigaste insatsen för barn med 

flyktingbakgrund. I förskolan omfattas barn mellan ett till fem år och över 

hälften av barnen har ett annat modersmål än svenska (Salameh, 2005) och 

därför är språkstimulansen av stor vikt för barnens språkutveckling menar 

(Renblad & Brodin, 2012). Andelen barn som idag är inskrivna vid den svenska 

förskolan uppkommer till 84 % enligt den svenska centralbyrån (SCB). Med 

andra ord, är förskolan idag fylld av olika nationaliteter och barn som har olika 

modersmål och utifrån att presentera dessa siffror menar vi att det kan 

synliggöra vikten av att uppmärksamma de olika arbetssätt som finns gällande 

språkutveckling. Då andelen barn med utländsk bakgrund ökar i förskolorna 

vill vi hävda att en medvetenhet om språkutveckling kan behöva synliggöras 

hos pedagogerna, för att omfamna fungerande arbetssätt och metoder. 

 

Teorier om språkutveckling   
 

Här nedan kommer vi att presentera några av de centrala teorier som finns 

gällande hur språkutveckling sker. Det kommer att synas att teorierna påminner 

om varandra, vilket vi vill påstå beror på att när teoretikerna utarbetat deras 

teorier har de utgått från en annan redan tidigare skriven teori. Där har det 

funnits sådant som de själva upplever som sanningsenligt och givet men även 

sådant som de kunnat motbevisa eller upplevt som felaktigt och därefter också 

format sin egen teori. 

 

Piagets teori gällande språkutveckling 
 

Jean William Frits Piaget (1896-1980) är Piagets fullständiga namn och han 

kunde titulera sig som dels pedagog och filosof. Piaget menar att den kognitiva 

utvecklingen ligger till grund för språket (Svensson, 1998). Han kom även att 

sätta en historisk betydelse för sättet att se på barnet, då han fann ett intresse 

över att se på vad som finns hos barnet och vilka utmärkande egenskaper deras 

tänkande förfogar (Vygotskij, 2001). Piaget menade att barnet skulle stå i 

centrum för sitt eget lärande. Han menade också att talet framkommer dels 

genom att barnet verbalt härmar ord det hör, men också genom den kognitiva 

förmågan. Att tanken kommer före talet och när ett barn börjar tala kan talet 

begränsas genom att tanken inte hunnits tänka klart (Halpenny & Pettersen, 

2015). Han menar även att när barnet är omkring två till sex-sju år utvecklas 

barnets förmåga att kunna tänka över möjligheter samt uttrycka sig gällande 

diverse saker och händelser, och det är då också viktigt att som vuxen låta barnet 

tala till punkt (Vygotskij, 2001). Svensson (2009) menar att en nackdel med 

Piaget teori ur en pedagogisk synvinkel är att barnet behöver få väldigt mycket 

tid för utforskning av omgivningen, men även tid för reflektion dels på egen 

hand men även med andra människor.   
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Vygotskijs teori gällande språkutveckling 

 

Lev S Vygotskij (1896- 1934), var under sin verksamma tid både filosof, psykolog 

och pedagog. Vygotskij och hans teori om språkutveckling är beroende av 

flertalet faktorer, både biologiska och sociala. Däremot ställer han sig emot 

Piaget och menar på att språkets utveckling inte är en medfödd kompetens, utan 

att språkutveckling sker i samspel med andra. Genom att umgås med andra 

människor, både vuxna som barn kan språket få hjälp att utvecklas vidare mot 

en ny nivå (Svensson, 2009). Vygotskij menar således också att språkutveckling 

sker genom rika upplevelser, alltså att barnet får delta i upplevelser som barnet 

sedan vill berätta om. Han menar också att tanken leder till språket, men 

betonade även att tanken inte är språket, då tanken främst visar sig i bilder. De 

står bara i nära relation till varandra (Vygotskij, 2001). Han betonar att språket 

är av stor betydelse för lärandet och utvecklingen och av den anledningen ser 

han det som viktigt att barnet omges av vuxna och kunniga kamrater (Halpenny 

& Pettersen, 2015). Vygotskij menar att språket till en början är ett socialt 

fenomen, men ju mer tiden går blir språket allt mer egocentriskt, vilket skulle 

kunna förklaras genom att språket binds samman med det som rör en själv 

(Vygotskij, 2001).  

 

Bruners teori om språkutveckling 
 

Jerome Bruner (1915-) är psykolog och har vissa likheter i sina teorier med både 

Piaget och Vygotskij då hans teori gällande språkutveckling grundar sig i att 

barn lär i samspel med andra. Han menar att genom att barn får umgås med 

andra får de även chans att öva på talet. Den sociala miljön ett barn får umgås i 

hjälper dels barnet att tala men även barnet vilka språkregler som gäller. Ett sätt 

att komma över är att använda ett arbetssätt som kallas för scaffolding, vilket 

handlar om att utmana barnet på en nivå som ligger över deras kunskap. Han 

menar att det finns två krafter som får barnet att vilja tala, dels menar han att 

barnet har medfödda drivkrafter för att lära sig ett språk och dels utgår det från 

att bekanta ansikten finns i barnets omgivning och agerar stödjande och 

stimulerande för barnet, (Svensson, 2009). 
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Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar förskollärarna har 

gällande hur språkutveckling sker, hos nyanlända barn som redan erhåller ett 

annat verbalt modersmål än svenska. 
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Metod 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har 

gällande hur språkutveckling sker. Studien är gjord med en kvalitativ ansats, 

där Ahrne och Svensson (2012) beskriver att bland annat intervjuer, fallstudier 

och observationer kan ingå. I vår studie kommer enbart intervjuer att användas 

som metod, utifrån att det är förskollärarnas uppfattningar som är det 

väsentliga för studien. I texten nedan kommer vi beskriva metoden närmare och 

därefter presenteras urval, genomförande, analys och tolkning samt etiska aspekter, 

tillförlitlighet och finns metoddiskussionen. 

Metodval 

För att uppnå vårt syfte på bästa sätt har vi valt att använda oss av intervjuer 

som metod. Anledningen till vald metod baserar sig utifrån att vi ville nå fram 

till förskollärarnas uppfattningar gällande hur de upplever att språkutveckling 

utvecklas och sker i förskolan. 

Även om Ahrne och Svensson (2012) menar att enbart använda intervjuer som 

metodval kan ge ett begränsat material att arbeta med, och därav också att en 

till metod kan behövas för att komplettera materialet. Men då vi i vår studie ville 

undersöka just förskollärarnas uppfattningar, ansåg vi inte att ett till metodval 

skulle kunna uppfylla studiens syfte.  

Intervjuer 

Våra frågor är utarbetade utifrån vårt syfte. Ofta när man arbetar utifrån en 

kvalitativ metod fokuserar man inte på mängden respondenter, utan på att de 

respondenter som väljs ska bli intervjuade djupgående (Bryman, 2011). 

Vi har inför våra intervjuer inspirerats av en så kallad semistrukturerad metod 

som är en metod inom kvalitativa intervjuer. Ahrne och Svensson (2012) menar 

att man kan genomföra kvalitativa intervjuer på olika vis, som exempel kan man 

variera hur många fasta frågeformuleringar man vill använda sig av samt också 

hur frågorna ställs samt till vilken grad öppna frågor ska användas. Att vi valde 

denna metod var främst för att vi ville komma åt en konversation med 

respondenten och undvika en så kallad "svara på frågorna intervju". En 

semistrukturerad intervju kännetecknas som sagt att frågorna som ställs är 

öppna, men också att frågorna som ställs kan anpassas efter vem man talar med. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en spontanare intervjuprocedur ökar 

sannolikheten för spontana och oväntade svar från den intervjuade. 

Det handlar om att vi vill undersöka uppfattningarna förskollärarna har 

gällande språkutveckling hos flerspråkiga barn och därför är också 

intervjufrågorna skrivna för att komma åt svar som beskriver deras arbetssätt 

och upplevelser (se bilaga 3). Frågorna är öppna och under intervjuernas gång 

har många följdfrågor ställts. Vid intervjuerna spelade vi också in dialogen med 



  

 

13 

 

respondentens tillåtelse för att kunna gå tillbaka och lyssna på det inspelade 

materialet. Då vi delat upp intervjuerna efter en geografisk uppdelning, så fann 

vi också det till vår fördel att spela in intervjuerna av den anledningen av att vi 

senare har kunnat lyssna igenom varandras intervjuer för att kunna tolka och 

analysera data tillsammans. 

Urval 

Studien är genomförd på tre förskolor som vi valt utifrån kännedom kring att 

antalet barn med utländsk bakgrund var något högre än på andra förskolor vi 

hade inblick i. Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att siffran för respondenter 

bör uppgå till minst sex personer för att nå ett svar som inte enbart baserar sig 

utifrån enskilda individers uppfattningar. 

Namn 

förskollärare 

Erfarenhet 

år 

Antal barn i 

barngrupp 

Antal barn med 

annat 

modersmål än 

svenska 

Ålder 

barngrupp 

 

Anna 7 år  22 barn 15 barn 2-4 år  

Bea 1.5 år 22 barn 17 barn 4-5 år  

Cattis 8 år 22 barn 13 barn 5-6 år  

*Diana 8 år 41 barn 20 barn 3-5 år  

*Eva 20 år 41 barn 20 barn 3-5 år  

Freja 25 år 21 barn 5 barn 3-5 år  

*Diana och Eva arbetar i samma förskola och på samma avdelning. 

I urvalet av de deltagande förskollärarna har deras förskolechefer kontaktats 

genom ett missiv i form av ett e-postmeddelande (se bilaga 1). I det har vi önskat 

deras samtycke till att studera vilka uppfattningar förskollärarna använder i sitt 

arbete med att språkutveckla de barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Vi bad förskolecheferna bekräfta mailet som en säkerställa att de läst det samt 

för att tacka ja eller nej till deltagandet i studien. När det var dags att kontakta 

förskollärarna gjordes det dels via telefonsamtal och även direkt kontakt (se 

bilaga 2).  
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Genomförande 
 

Vi valde inför vår studie att genomföra intervjuer för att på så vis få brett 

underlag som utgår från förskollärarnas uppfattning.  

Inför vårt uppsatsarbete började vi med att samla in litteratur och läste in oss på 

artiklar gällande vårt valda ämne. Den kunskap vi läste in oss på blev också en 

grund att stå på inför skrivandet av våra  intervjufrågor. Inför intervjuerna valde 

vi att inte delge våra intervjufrågor till förskollärarna men däremot förklarade 

vi lite närmre för dem vad vårt syfte med studien var, för att på så vis synliggöra 

vad intervjuerna skulle handla om. Förskollärarna informerades om att 

intervjuerna skulle kunna ta mellan 30 – 45 minuter. Nu tog intervjuerna något 

kortare då den kortaste blev på 15 minuter och den längsta på 32 minuter. 

Intervjuerna skedde vid sex olika tillfällen, vilket betyder att de intervjuades en 

och en. De genomfördes i en lugn miljö där intervjuerna kunde genomföras 

ostört från både barn och personal på deras arbetsplatser .  Under intervjuernas 

gång ställdes öppna frågor (Se bilaga 3), frågorna ställdes inte heller alltid i den 

ordningen som finns att läsa i mallen utifrån att en fråga ofta ledde 

respondenten in på en annan fråga. 

Intervjuerna kom alla att spelas in via våra mobiltelefoner vilket gjorde att vi 

kunde helt och hållet kunde koncentrera oss på respondenten. De spelades in 

utifrån att Zetterqvist och Ahrne (2011) menar att det är en bra metod att 

använda sig av då hela fraser och meningar finns kvar efter genomförd intervju. 

Men de poängterar även vikten av att samtidigt använda sig av papper och 

penna under intervjun då tekniken inte alltid fungerar som den ska. Genom att 

använda papper och penna kan man även fånga upp sådant som ljudinspelaren 

missar, som exempelvis gester och grimaser. Efter samtliga intervjuer har 

transkribering skett, vilket varit oerhört positivt för oss som bor i olika delar av 

Sverige. Med denna metod kunde vi efter genomförandet ta del av varandras 

material. 

Analys och tolkning  

Nedan kommer vi presentera analysen och tolkningen av våra intervjuer. 

Vårt första steg i analysen var att transkribera ljudfilerna, vi valde att 

transkribera allt i ljudinspelningarna. Ahrne och Svensson (2012) menar att 

första omgången av en etnografisk studie bör skrivas ut i sin helhet för att skapa 

ett bra underlag för den första tolkningen. Men därefter är det okej bara skriva 

ut de centrala delarna som framkommit i intervjuerna. Vi skrev däremot ut allt 

vårt material för att lättare kunna se framför oss i text, när vi skulle sortera ut 

vilka delar som för vårt arbete som var centrala. Vi sorterade vårt material 

genom att markera stycken vi fann intressanta för vår studie, vilket är ett av tre 

grundläggande arbetssätten för att skapa samhällsvetenskapliga analyser 

(Ahrne & Svensson, 2012). När vi sorterade vårt material såg vi till att de centrala 

delarna skulle innehålla en viss variation i svaren, då Ahrne och Svensson (2012) 
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hävdar på att det inte är mängden data som är det viktigaste, utan variationen i 

svaren som bör synliggöras.  

Etiska aspekter 
 

Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav som fungerar som 

grundläggande forskningsetiska principer som alla forskare ska bedriva för alla 

som är inblandade i studien, vilka kommer att beskrivas här nedan. 

Informationskravet: Vi har varit noga med att informera både förskolecheferna 

och förskollärarna gällande syftet med vår studie. I informationen har det också 

framgått att deltagandet är frivilligt. 

 

Samtyckeskravet: Vi har varit noga med att förklara för respondenterna att 

intervjuerna är frivilliga samt att de när som helst under intervjuns gång kan 

avbryta intervjun.  

Konfidentialitetskravet: Vi har varit noga med att informera både förskolechef, 

förskollärare och vårdnadshavare att namnen i studien kommer vara fiktiva och 

dess innebörd. Detta gäller även förskolans namn. 

Nyttjandekravet: Vi har varit noga med att informera att den insamlade 

materialet endast kommer att användas för vår studie och att materialet kommer 

att förstöras efter att examensarbetet blivit godkänt. 

Tillförlitlighet 
 

När forskning skrivs är det viktigt att det både finns validitet och reliabilitet. Vi 

anser genom att vi har använt oss av en kvalitativ ansats där intervjuer använts 

för att uppnå studiens syfte finns en reliabilitet. Inför våra intervjuer skickades 

inte intervjufrågorna ut i förväg till förskollärarna eftersom vi inte ville att de 

skulle kunnat tänka igenom svaren och förbereda sig för vad de skulle svara 

(Bryman, 2011) också Kvale och Brinkmann (2014) menar att sannolikheten för 

spontana och oväntade svar från den intervjuade ökar genom att 

intervjufrågorna inte delas ut i förväg. 

Materialet vi samlat in har givit oss ett varierat underlag att arbeta med, vilket 

Ahrne och Svensson (2012) menar är mer viktigare än att ha en stor mängd 

material. Om vi ser till den valda metoden och det insamlande materialet vi 

fångat in med hjälp av metoden så anser vi att metodvalet hjälpt oss att uppnå 

vårt syfte och givit oss ett tillräckligt  material att arbeta med.   

Vi upplever att studien undersöker det den påstår sig göra. ”Validitet har inom 

samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstås 

undersöka” (Kvale & Brinkmann, 2014, s, 296). Intervjumallen som används 

består av ett antal öppna frågor som bidrar till att förskollärarna delger mer av 

deras upplevelser i arbetet med språkutveckling, än om frågorna hade varit 

stängda. Frågorna som finns i mallen behöver inte ställas i en förbestämd 
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ordning, och egentligen skulle också vissa av frågorna kunna tas bort utifrån att 

en fråga ofta leder in på en annan fråga, (se bilaga 3). Utifrån vår mall och 

beskrivning av genomförandet finns en möjlighet till att reproducera resultatet 

vid ett annat tillfälle. 

 
Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och 

tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Det handlar 

om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en 

intervju och huruvida de kommer ge olika svar till olika intervjuer. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s 295). 

Metoddiskussion 

Vi har i denna studie undersökt förskollärarnas uppfattningar gällande 

språkutveckling hos nyanlända barn. Studien genomfördes som tidigare 

nämnts baserad på en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Vi upplever 

metodvalet som positivt för vår studie, då troligen ingen annan metod hade 

kunna visat just förskollärarnas uppfattningar. 

Vi valde i vår studie att intervjua sex förskollärare, från en början hade vi även 

tänkt intervjua barnskötare för att nå upp till tio respondenter. Men utifrån 

Zetterqvist och Ahrne (2011) som menar att siffran för respondenter bör ligga 

på mellan sex till tio personer, så kände vi att vi kunde stanna vid sex 

respondenter, då vi bestämde oss för att det var förskollärarnas utsagor vi fann 

mest intressanta för vår studie. Vi upplever att vårt insamlande material gav oss 

ett varierat underlag vilket vi också var ute efter i enlighet med att Ahrne och 

Svensson (2012) som menar att ett varierat underlag är viktigare än mängden 

data. 

Inför intervjuerna uppmärksammade vi att några av våra respondenter 

upplevde en nervositet. Nervositeten märktes dels genom att några  i förväg 

ville veta frågorna för att kunna fundera ut svaren, och även genom att en 

respondent påtalade sin nervositet med rädsla för att svara fel och sväva iväg i 

allt för hög utsträckning. Vi har i efterhand tolkat att deras nervositet inför 

intervjuerna berodde på att vi var något otydliga med vårt syfte för studien. De 

upplevde troligen att studien byggde på deras arbetssätt och inte deras 

upplevelser av språkutvecklande arbetsätt.  

Vi trodde att det skulle bli svårt för oss att analysera materialet vi samlat in 

eftersom det finns en geografisk uppdelning mellan oss. Men utifrån att 

ljudfilerna lagts över på våra datorer samt skickats till varandra, kunde vi 

genom det ta del av varandras intervjuer. Transkriberingarna kom också de att 

skickas mellan oss. Utifrån denna metod anser vi att vi kunnat sätta oss i 

varandras datainsamling mer än väl, och i efterhand känns det nästan som vi 

båda utfört intervjuerna tillsammans och inte var för sig. 
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Resultat och analys 
 

I följande avsnitt kommer vi redovisa det empiriska materialet vi samlat in och 

analyserat. Underrubrikerna vi kommer att använda oss av är utifrån vårt syfte. 

Upplevelser om  språkutveckling  i förskolan 
 

Under denna rubrik kommer vi först att presentera olika arbetssätt som 

förskollärarna upplever som positiva för barns språkutveckling samt vilka 

metoder de använder för språkutveckling. Därefter behandlar vi pedagogernas 

uppfattningar om språkutveckling bör ske i grupp eller inte. Avslutningsvis 

presenteras hur arbetssätten ser ut i förskolan då det kommer helt nyanlända 

barn som ännu inte lärt sig ett ord på svenska, för att underlätta deras vardag. 

Förskollärarna menar samtliga att det är viktigt att variera arbetssätten för 

språkutveckling då de upplever att det är genom ett varierande arbetssätt som 

kunskapen förmedlas till flest barn. Centralt på alla förskolor är att de arbetar 

med sagor i olika variationer, där både böcker, sagopåsar, flanosagor och teater 

bland annat ingår:  

 
(Diana) Å vi dramatiserar eh vi har haft sagostunder i vårat sagorum alla 

fall 1 gång i veckan där vi riggar upp masser med material så att det blir 

som en teater(…)  

 

Något som vi tolkat centralt från samtliga förskollärare är fördelarna med att 

utgå från en saga eftersom den kan användas på ett varierande sätt. Några av 

förskollärarna utgår för stunden från sagan om Bockarna Bruse. Genom att 

sagan varieras och återkommer utifrån barnens intresse har även förskollärarna 

märkt en språkutveckling hos barnen med annat modersmål än svenska. 

(Anna) absolut! Då kan det som exempelvis vara bockarna bruse som 

barnen är jätte intresserad av. Då har vi en tygpåse där vi lägger in 

rekvisita, riktiga figurer som man kan spela upp sagan med. Vi har ju 

sagan om vanten också. Och då kan barnen också vara och återberätta 

själva. Man spelar upp sagan, nästan som man leker upp sagan. I för sig 

det är också språkutvecklande, ja eftersom barnen är intresserade av 

bockarna bruse har vi även tryckt upp masker med bockarna bruse. Där 

märker man också barn som inte är så verbala eller pratar så mycket, men 

märker att barnen skiner upp och vågar säga replikerna i alla fall för de 

gillar sagan så mycket. Alla får vara med på sina villkor. 

Citatet ovanför tolkar vi som att förskollärarna många gånger utgår från barnens 

intressen i deras arbete, vilket också förstärks ytterligare i kommande citat: 

(Cattis).. om vi backar tillbaka till förra året då jag var själv.. och visste 

inte riktigt hur jag skulle bemöta barnen… så gjorde jag en observation 

över vad barnen hade för intresse, jag provade med bilder..  och enkla 

saker men det var inget intresse, men jag såg att dem gillade bilar och vi 
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gjorde mjölkpakets bilar och då fick vi in språket där och fick in andra 

barn med och då fick vi igång en process och språket blev naturligt(…) 

Genom att göra en observation fann förskolläraren barnens intressen som också 

blev starten till ett lustfyllt lärande. Vi ser det som att det är lika viktigt att ha ett 

varierat arbetssätt för att nå ut till så många barn som möjligt. Men även lika 

viktigt att skapa arbetssätt utifrån barnens intressen för att kunskapen som ska 

förmedlas ska kännas lustfylld. 

Gällande att använda surfplattor och appar som metod för språkutveckling 

används det olika på olika förskolor och avdelningar. Från att användas väldigt 

lite till att användas flitigt. Surfplattor menar förskollärarna både kan användas 

för att spela spel för språkutveckling, lyssna på sagor på sitt modersmål men 

också för att ta fram ord på barnens modersmål när kommunikationen brister: 

(Bea) Vi har ju använd.. öh vi har ju använt oss av t.ex. iPaden. Både 

genom spel.. där igenom lyssna på sagor, där vi också fått hjälp av 

föräldrar och modersmålspedagog med sagor på andra språk.. där man 

kan få lyssna på bockarna bruse både på både somaliska, arabiska och 

svenska som är de stora språken inne hos oss.. Även att jag inte kan 

arabiskan kan de även få sagan på deras modersmål. 

Genom att använda sig av hjälpmedel kan språk tränas även om förskollärarna 

inte kan barnens modersmål. Detta arbetssätt gör att fler barn kan använda sig 

av surfplattan för att nå språkutveckling. 

 

Uppfattningar om tecken och bilder som stöd för språkutveckling 
 

Det finns barn som kommer till förskolan som ännu inte kan tala eller förstå det 

svenska språket. För att skapa en trygghet hos barnet till den nya miljön 

används tecken och bilder. Det är till för att fungera som stöd för barnet, och 

skapa en förståelse över vardagen i förskolan. Tecken och bilder kan också 

användas för att skapa en bild av vad förskollärarna och pedagogerna menar i 

samtalen till barnen: 

(Bea)… dels så… dels så använder vi tecken som stöd. Där har vi ju vår 

barnskötare som har det som sin spetskompetens.. hon har teckenspråks 

utbildning har hon…, så hon lär ju också ut till oss dom enklaste 

grunderna… Sedan försöker vi använda oss av bilder. …  

Att använda tecken som stöd för språkutveckling menar förskollärarna inte 

enbart är till att finnas som stöd för barn med annat modersmål än svenska. Utan 

det är något som är genomgående i verksamheten för att vara stöd för alla barn. 

Däremot används bilder flitigt hos de flesta förskollärarna. Bilderna kunde 

exempelvis föreställa en toalett, för att barnet skulle kunna peka på toaletten om 

han eller hon behövde uppsöka den. De satt också upp bilder på väggen som 

visade vad som skulle hända under dagen för att skapa tryggheten de menar är 

så viktigt för barnen, speciellt för de barn som ännu inte erövrat svenskan. 

Teckenspråk är ingen genomgående kunskap som finns på alla avdelningar. Vi 
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tolkade det som att förskollärarna lär av varandra samt ser varandras olika 

kunskaper som en viktig del för den sammansatta kompetensen de i arbetslagen 

bildar: 

(Diana) Här måste man ju ta tillvara på pedagogernas kunskaper det dom 

är bra på det ska dom ju använda i i arbetet så det innebär ju att alla jobbar 

ju inte på samma sätt, jag kanske använder dator rätt mycket medans nån 

annan kanske då använder stödtecken . Så alltså det, det man är bra på 

det ska man använda sig av.  

Det verkar som att förskollärarna snarare föredrar ett arbetslag där varierande 

kunskaper ingår, för att fånga upp varandras olika kompetenser. Detta utgör 

sedan tillsammans grunden för ett varierat arbetssätt där deras varierande 

kunskaper istället blir en styrka för deras arbetssätt.  

Tydlighet i talet och bekräftelse mot språkutveckling 

Vi frågade förskollärarna huruvida de ansåg att bekräftelse och stimulans hörde 

samman med språkutveckling: 

(Anna) det beror på, jag tycker om bekräftelse men! det beror på vad man 

bekräftar. Om man säger gud vad du är duktig. Vad är det man 

egentligen säger? Det kan ju betyda att jag egentligen trodde att det här 

var något du aldrig skulle klara av. Åh vad duktig du är minsann, och då 

kan ju bekräftelse bli negativt. Eller att man använder berömmet för att 

leda barnet på ett visst spår. Men bekräftelse behöver ju alla, men jag 

försöker tänka såhär, om istället för att säga vilken fin teckning du gjort, 

å att man kan säga å, att man utvecklar hela tiden. Jag ser att du använt 

röd och blå hur tänkte du nu? Att man.. det man säger.. har betydelse. Att 

det betyder något. Att man kan förstärka barnen och inte bara ytligt. 

Förstår du vad jag menar? 

Uttalandet ovanför synliggör att en viss försiktighet kring att ge berömmelse till 

barn bör infinna sig hos förskollärare, då det både kan medföra något positivt 

för självkänslan och språkutvecklingen, men samtidigt också bli fel om 

berömmelsen används på fel sätt och istället vändas till något negativt.  

Samtliga förskollärare upplever att språkutveckling sker genom att vara tydlig 

i sitt tal. Att benämna föremålen flera gånger och utmana barnen i deras språk 

för att våga pröva att benämna föremålen på egen hand. Förskollärarna 

upplever att det är viktigt att utmana barnen utifrån den nivå dem ligger på. 

Stunder under dagen som fruktstund, lunch och mellanmål är några av de 

tillfällen där språkutveckling kan ske med hjälp av att benämna föremål och 

vara tydligt i sitt arbetssätt. 
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Upplevelser om ett individuell eller gruppvist arbetssätt 
 

Då det gäller att arbeta individuellt eller gruppvis svarar pedagogerna olika. 

Vissa upplever att det kan vara bra att jobba individuellt till en början, för att 

sedan mer jobba gruppvis. Men också att variera mellan att arbeta individuellt 

och gruppvist, detta höll inte (Anna) med om: 

(Anna) Vi jobbar alltid i hela gruppen, man ska inte särskilja barnen här, 

här här är barnen med språksvårigheter, vi tänker hela tiden på att jobba 

tillsammans samtidigt hela tiden (…). 

Anledningen till att vi tog med detta citat var för att visa på att det finns en 

uppfattning hos några av förskollärarna där det rent av kan vara kränkande för 

barn som behöver träna språkutveckling att arbeta individuellt. 

Att språkutveckling också sker gruppvis på de flesta förskolor som vi undersökt 

är utifrån att det inte finns något speciellt utvecklat arbetssätt för flerspråkiga 

barn, utan arbetet sker gruppvis med alla barn.  

(Diana) Eh, Vi jobbar ju inte direkt riktat mot dom som har annan 

härkomst, Eh, vi jobbar på ungefär samma sätt med alla barn. 

En del av respondenterna upplevde att språkutveckling inte behöver något 

speciellt utarbetat arbetssätt för språkutveckling hos flerspråkiga barn. Däremot 

kommer det synas nedan att alla förskollärare inte har samma uppfattningar 

gällande om ett speciellt arbetssätt för nyanlända behövs för att språkutveckla 

barnen. 

Under intervjuerna uppkom en fråga gällande huruvida de fann att speciella 

arbetssätt behövdes för att en språkutveckling skulle ske, eller om det räcker 

för ett barn att befinna sig i en miljö där språket talas för att ta vid det: 

 
(Anna) (...).För jag tror absolut att man påverkas av det som talas runt 

omkring en att man suger åt sig, men sen.. tänker jag att som det gäller 

allt annat, asså, jag tror absolut att man kan påverka det genom att vara 

en närvarande pedagog. Och kunna vara där och stötta barnet. Och det 

tro jag behövs i alla situationer. Och nu är det ju språkutveckling i 

allmänhet. Ja men jag tror det är jätte viktigt hur man är som pedagog för 

språkutvecklingens skull, annars skulle ju inte vi behövas. Sedan som du 

tog upp tidigare, hur snabbt tar det? Det går nig snabbare om man är där 

som pedagog.  

Ovanstående citat tycker vi synliggör att det finns olika uppfattningar hos 

förskollärarna gällande vikten av att inta ett speciellt språkutvecklande 

arbetssätt mot nyanlända barn. Några av förskollärarna upplever utifrån att ett 

språkutvecklande arbetssätt används, att språkutvecklingen både tar sig till en 

högre nivå och dessutom går det snabbare än om inget arbetssätt finns.  
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Språkets betydelse för skolåren 
 

Som följdfråga fick förskollärarna frågan gällande om det finns en fördel för 

barn med annat modersmål än svenska att få ett starkt ordförråd i förskolan för 

att ta sig till en högre utbildningsnivå: 

(Anna) Nu ska.. ju inte förskolan ett mål så.. men det tror jag. Öh.. men 

om man tänker absolut inför skolstart, absolut då blir det enklare om de 

har språket.  

Förskollärarna menar att språket är av vikt för att lyckas utbildningsmässigt 

men samtidigt är det inte riktigt ett av förskolans mål att uppnå upplever dem. 

Att lära sig ett nytt språk kan variera kraftigt hos barnen i förskolan, från att 

redan under första veckan pröva att använda enstaka ord på svenska, till att tala 

bra svenska på ett par månader. Sedan finns det barn som efter ett helt år ännu 

inte lärt sig att tala svenska och enbart en begränsad förståelse av svenska. 

Utifrån förskollärarna har vi tolkat det som att ordförrådet är en viktig del av 

språkutvecklingen och ett starkt ordförråd skulle kunna bidra positivt inför 

skolåldern. För att återkomma till sagor som verktyg för språkutveckling så 

menar en förskollärare att sagor också är på ett vis en nyckel till ett starkt 

ordförråd hos barnen vilket hon nyligen fått kännedom kring utifrån en artikel 

hon läst.  

Modersmålet som en naturlig del av arbetssättet för språkutveckling 
 

Något som tydligt markerades under intervjuerna var sambandet mellan 

modersmålet och det svenska språket. Modersmålsträning upplevdes som 

nyckeln till utvecklandet av det svenska språket. Förskollärarna fick samtliga 

frågan om tillgång till pedagoger med annat modersmål än svenska fanns både 

på avdelningen och i förskolan, där alla svarade att det fanns tillgång till det i 

verksamheten. På en av förskolorna menade en förskollärare att när en tjänst 

skulle tillsättas fanns ett krav om att personen som skulle få tjänsten skulle 

erhålla  arabiska som modersmål, för att kunna modersmålsträna förskolans 

arabisktalande barn. 

 
(Eva) Mm det har vi ju då med arabiska. Och hon tar ju också alltså hon 

läser ju också sagor för de som är arabisktalande, så vi har haft varje 

fredag ett tag nu så får våra barn gå över till henne som är på lillsidan och 

så sitter hon och läser böcker då på Arabiska och de pratar om allt  det i 

vardagen så här så, ja. 

Intressant utifrån citatet ovanför är att en förskollärare anställd vid samma 

förskola och dessutom på samma avdelning hade en helt annan upplevelse 

kring modersmålsträningen i deras förskola: 

(Diana) Nej vi, har inget sånt. Eh, vi har ju varit på väg men nu vet jag 

inte, har väl inte riktigt kommit igång än men biblioteket har ju sagor på 

andra språk som vi skulle kunna låna. 
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Här ovanför visades skilda uppfattningar gällande om modersmålsträning 

förekommer på deras avdelning för de arabisktalande barnen, vilket vi valt att 

tolka som modersmålsträningen på den förskolan är något nytt. Men oavsett hur 

nytt det var med modersmålsträning eller inte på den förskolan, underströk 

samtliga förskollärare att det var oerhört viktigt med modersmålträning för att 

lära sig det svenska språket: 

(Diana) Ska man lära sig svenska bra måste man prata sitt eget språk 

också.  

Det fanns via kommunen tillgång till så kallade språkpraktikanter, vilket är 

personer som flytt eller flyttat till Sverige som arbetsförmedlingen placerar ut 

på olika arbetsplatser. Där får de göra praktik och samtidigt träna det svenska 

språket: 

 (Freja) (…) Det är så många som ska ut på praktik som vi har kunnat 

börja utnyttja deras kunskap å deras språk för att ta hjälp här i förskolan, 

sen jag vet att på andra ställen stämmer att de har barn som pratar 

arabiska tillexempel å så får de en språkpraktikant som pratar arabiska, 

så får de en språkpraktikant som pratar arabiska, så har det blivit en vinn 

vinn situation, eh så att vi har ju önskat nu rå att kommer det några fler 

så har vi ju önskat, ja finns det somaliska så vill vi ju ha somalisk 

språkpraktikant. 

Ett rimligt antagande utifrån dessa citat är att förskollärarna anser att barn med 

annat modersmål än svenska bör träna språket i en viss följd med modersmålet 

först och sen det svenska språket. Modersmålet betonas som nämnts innan ha 

en stor inverkan för språkutvecklingen av det svenska språket, därav också att 

det är viktigt för barn att ha tillgång till modersmålsträning:   

(Cattis) ja det är det. Alla kanske inte förstår det. Men det roliga är ju 

när man ser att barnen utvecklat svenska och inte de vill använda sitt 

hemspråk. Säger att dom inte kan sitt första språk längre. Så kommer 

föräldrarna och frågar hur är det nu, hon eller han vill ju inte prata 

somaliska längre. Men lugn lugn!! hon förstår, men just nu har hon 

märkt att hon kan tala svenska och då är det hon vill ha ut. Det kommer 

att komma tillbaka, och det är jätte viktigt att dem fortsätter prata 

somaliska där hemma. Det är viktigt att man har en kommunikation 

med föräldrarna(…) har du problem med ditt första språk, så är det ju 

klart att andra språket Svenska blir ännu svårare. Och då måste man ju 

lägga krut på förstaspråket så barnet lär sig det. Det är ju jätte viktigt. 

Det upplevdes som negativt bland förskollärarna att modersmålsträningen 

enbart är en dag per vecka, då de menar att barn med annat modersmål borde 

få mer modersmålsträning än så. Därför  upplevs språkpraktikanterna som en 

tillgång för verksamheten då de kan finnas med dagligen och hjälpa barnen 

utveckla deras modersmål till en högre nivå. Modersmålträning innebär att 

barnen som ska modersmålsträna får gå iväg med modersmålspedagogen för 

att läsa och samtala på sitt modersmål: 
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(Cattis) Ja men det gör dom, och även om de kommer för att läsa med 

barn från olika avdelningarna så går det ju undan till ett rum eller ett hörn 

eller går mellan avdelningarna, just för att nu ska det vara VI. Och då blir 

ju de svensktalande barnen nyfikna och funderar vad ska dom göra. Får 

vi vara med. Nu ska dom prata somaliska. 

Modersmålsträning fanns som sagt inte i alla förskolor beroende på vilken 

förskollärare som tillfrågades. Där modersmålsträning fanns som en tillgång 

upplevde förskollärarna att tiden för modersmålsträning är för sällan, och 

dessutom fanns det barn som inte fick modersmålsträna då det barnet var ledig 

just den dagen modersmålsträning skedde: 

(Bea) tyvärr är det ett barn som inte får som talar arabiska.. det för han är 

ledig de dagarna men vi ska försöka lösa det.. men annars är det väl alla 

barn. 

Det positiva med citatet ovan är att förskollärarna ska försöka lösa situationen 

för att alla barn ska få sin nödvändiga modersmålsträning. För som vi tolkat det 

utifrån förskollärarna så är modersmålsträningen det som också bidrar till en 

utveckling av det svenska språket. 

Genom att ha personal i förskolan som talar andra språk än svenska upplevdes 

det som tidigare nämnts att det är av vikt för barnens modersmålsträning i den 

vardagliga miljön.  

 

Kompetensutbildning 
 
Den sista frågan alla våra respondenter blev tillfrågad om handlade om de eller 

någon på deras avdelning blivit tillfrågad eller gått någon kompetensutbildning 

gällande språkutveckling för flerspråkiga barn. Vilket egentligen alla svarade 

nej på utom en person, här följer ett utdrag: 

 
(Bea) ja, och det har vi ju också eftersökt hos vår chef, då den här förskolan 

har mycket nyanlända men främst barn med annat modersmål.. så tänker 

jag att.. nog många av oss vidareutveckling.. i detta. För det handlar ju 

också om bemötande.. för vi bemöter ju andra kulturer.. för det handlar 

ju inte bara om språk. För jag möter ju också någon som har en. 

Förskollärarna uppgav om man bortser från själva förskollärarutbildningen att 

de inte blivit erbjuden någon särskild kompetensutveckling i språkutveckling 

hos flerspråkiga barn. Däremot hade en broschyr från Skolverket dykt upp med 

information gällande språkutveckling. De andra förskollärarna menade att de 

upplevde  att det skulle vara bra med kompetensutveckling i ämnet, då det alltid 

kan vara bra att utvecklas speciellt utifrån att de antalet nyanlända barn ökar i 

deras barngrupper. 

 



  

 

24 

 

Resultatsammanfattning  
 

Det vi kunnat synliggöra är att förskollärarnas uppfattningar gällande hur 

språkutveckling sker med barn med annat modersmål än svenska sker utifrån 

ett varierande arbetssätt. Ett arbetssätt där arbetslagens kompetenser står till 

grund för vilka metoder de använder sig av. Arbetssätten innehåller främst 

sagor i olika former och uttryck då förskollärarna upplevde sagor som positiva 

för språkutvecklingen genom att sagor kan uppkomma i många olika uttryck. 

Men kanske viktigast uppfattar förskollärarna modersmålet som en avgörande 

faktor för att det svenska språket ska kunna utvecklas. Det svenska språket kan 

barnen lära sig utan något arbetssätt men genom att vara en närvarande 

pedagog med ett språkutvecklande arbetssätt uppfattar några förskollärarna att 

det svenska språket både går att lära sig fortare och även uppkommer till en 

högre nivå än om inget särskilt arbetssätt alls finns i verksamheten. Något 

utmärkande utifrån förskollärarnas uppfattningar var att de alla uppgav att det 

är en förutsättning att träna modersmålet för att kunna ta sig an det svenska 

språket. 

 

Tecken och bilder som arbetssätt fann vi också var något som förskollärarna 

upplevde vara en nödvändighet i arbetet med språkutveckling. Bilder som 

arbetssätt uppfattades som en nödvändighet för att skapa en trygghet för barnen 

i förskolan när ännu barnen inte lärt sig svenska. Som redan nämnts är arbetet 

med sagor något som är genomgående för att språkutveckla barn genom att 

sagor både kan läsas i böcker och finns som tillgång på surfplattan både på 

svenska och på barnens modersmål. Sagor kan alltså användas i varierade 

former, och oavsett hur sagorna framträdde på de olika förskolorna så var det 

gemensamt att sagor var en återkommande metod för att språkutveckla barn.  
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Diskussion 
 

Målet med studien har varit att undersöka förskollärarnas uppfattningar 

gällande arbetet med språkutveckling hos nyanlända barn i förskolan. Vi ville 

undersöka hur förskollärarna uppfattar att språkutveckling sker och deras 

erfarenheter av arbetsmetoder som de uppfattar som främjande i arbetet med 

språkutveckling. Under detta avsnitt kommer vi att diskutera vad vi funnit i vår 

studie utifrån tre aspekter som varit utmärkande i analysen vi utförde. De 

kategorier vi i detta avsnitt kommer diskutera är följande: Skillnader och likheter 

i förskollärarnas uppfattningar, upplevelser om modersmålet som en betydande faktor 

för språkutveckling och slutligen förskollärarnas uppfattningar utifrån de teorier som 

finns gällande språkutveckling. Avslutningsvis presenteras slutsats och vidare 

forskning. 

 

Skillnader och likheter i förskollärarnas uppfattningar 
 
I analysen som utfördes kunde vi se en variation gällande förskollärarnas 

uppfattningar gällande huruvida ett speciellt utarbetat arbetssätt för 

språkutveckling uppfattades som nödvändigt. Samtliga förskollärare uppfattar 

att språkutveckling är något som sker i samspel med hela barngruppen, och 

några av dem uppfattar därför inte att det behövs ett speciellt arbetssätt för 

nyanlända barn. Vi kunde däremot urskilja att några av förskollärarna istället 

upplever det som en nödvändighet att arbeta språkutvecklande med nyanlända 

barn. Dels för att barnen både snabbare ska kunna ta sig an det nya språket men 

också för att ta sig till en högre nivå i språket än om inget speciellt arbetssätt 

finns.  

 

Något som upplevdes av samtliga förskollärare vara positivt var att de påtalade 

vikten av ett varierande arbetssätt. Att variera arbetssätten gör att de upplever 

att kunskapen förmedlas till fler barn än om ingen variation finns.  Det arbetssätt 

som upplevdes som mest centralt och varierbart var användandet av 

sagoböcker. Sagoböcker upplevdes som positivt då de kan användas som bland 

annat teater, flanosagor, sagopåsar samt skapa diskussioner utifrån innehållet. 

Svensson (2012) och Kultti (2014) anser att böcker skapar möjligheter till läsning 

och samtal, vilket de menar vara av stor vikt för barn med flera språk och deras 

språkutveckling. Att använda sig av en surfplatta som arbetssätt, menar även 

Petersen (2015) vara ett bra hjälpmedel vid språkutveckling på ett annat språk. 

Förskollärarna upplever sagoböckerna som ett bra stöd i deras arbete för att 

språkutveckla, men menar också att språket på sagorna kan vara viktigt att 

variera för de nyanlända barnen då deras modersmål upplevs av förskollärarna 

som grunden till att lära sig ett nytt språk.  
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Upplevelser om modersmålet som en betydande faktor för 

språkutveckling 
 

Samtliga förskollärare vid vår studie betonar vikten av att barnen ska få tillgång 

till att utveckla sitt modersmål och menar att utan modersmålet kan inte ett nytt 

språk främjas på ett bra sätt. Trots det gav bara två av tre förskolor denna 

möjlighet till att språkträna de flerspråkiga barnen på deras modersmål, även 

fast de betonat vikten av modersmålets betydelse för att utveckla det svenska 

språket. Där modersmålsträning fanns upplevdes det dock att tiden för den 

både var för kort och för sällan. Hur ofta modersmålsträning bör ske uppgavs 

inte, bara att den var för sällan. Något som däremot förskollärarna upplevde 

vara positivt att inta i arbetssättet för de flerspråkiga barnens skull, var att låta 

barnen på surfplattorna höra sagor eller lyssna på musik på deras modersmål. 

En annan positiv faktor med surfplattorna som förskollärarna kunde använda 

sig av var att ta fram ord på barnets modersmål. 

 
Då modersmålsträningens schemalagda tid upplevdes vara för sällan enligt 

förskollärarna, uppgav de en positiv inställning till de språkpraktikanter som 

arbetsförmedlingen sände ut till dem. Genom språkpraktikanterna kunde också 

barnen få modersmålsträning i den vardagliga förskolemiljön och använda 

modersmålet till att kommunicera när svenskan inte räckte till. Det framgick inte 

om förskolan kunde önska en språkpraktikant med ett visst modersmål för att 

anpassas efter barngruppen. Det framgick inte heller om de önskade en 

språkpraktikant som talade det språk majoriteten av barnen talade vilket var 

arabiska, eller en som talade ett språk som minoriteterna talade som exempelvis 

romani. 

 
Att anställa personal som erhåller ett annat modersmål än svenska var också 

något som upplevdes positivt bland förskollärarna. Skolverket (2013) och 

Calderon (2004) menar att flerspråkig personal i förskolan som arbetssätt har 

visat sig vara mycket värdefullt för barnens identitets- och språkutveckling. 

Däremot stötte Skolverket (2013) på kritik: “Idén att modersmålspedagogen ska 

träffa barnen vid en tidpunkt och på en plats utanför förskolegruppen har 

kritiserats för att vara diskriminerande.”(s.51).  Kritikerna menar hellre: ”Det 

bästa är att organisera tiden barnet är tillsammans med modersmålspedagogen 

genom att intrigera dem i förskolans vardagliga aktiviteter.” (s.50). Samtliga 

förskollärare berättade att de helst ansåg att ny personal som skulle anställas vid 

förskolorna skulle erhålla ett annat modersmål än svenska. De upplevde att en 

fördel med att anställda pedagoger med annat modersmål var att de hela tiden 

fanns till hands vid behov där den svenska personalen inte räckte till när den 

språkliga kommunikationen brast mellan barn och pedagog. 

 
När barn som inte talar svenska börjar i den svenska förskolan, har de inte 

många år i förskolan innan de ska börja i skolan. Björk-Willén et al. (2013) 

skriver: “(..) att invandrarbarnet vid skolstart ska vara i kapp sina svenska 
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kamraters nivå i det svenska språket och därmed ges jämlika villkor och 

möjligheter i sin utbildning.”(s.28). Går det att komma i kapp de svenska 

kamraterna redan vid skolstart i det svenska språket och om inte det går, hur 

mycket av skoltiden blir då drabbad? undrar vi. Svensson (2012) menar att det 

tar omkring fem till åtta år för ett barn med ett annat modersmål än svenska att 

uppnå samma språkliga kompetens som för ett barn som enbart erhåller 

svenska som första språk. Om vi utgår ifrån denna vetskap, om barn börjar i den 

svenska förskolan som fyra åringar kan ett rimligt antagande vara att barnet 

kommer att vara mellan nio och tolv år innan det svenska språket är på samma 

nivå som barnen som enbart har svenska som modersmål.   

 

Förskollärarnas uppfattningar utifrån teoretiska perspektiv om 

språkutveckling 
 
Nedan kommer vi utifrån förskollärarnas upplevelser om språkutveckling, 

synliggöra dess koppling som finns beskrivna tidigare avsnitt i denna studie. 

 
Chomsky (1958-) menar att språkutvecklingen sätter igång av sig själv och att 

inget speciellt arbetssätt för språkutveckling behövs. Utifrån de intervjuer vi 

gjort menar alla utom en av förskollärarna att ett arbetssätt för språkutveckling 

behövs för att den språkliga förmågan ska kunna växa sig starkare och utvecklas 

till nya höjder. Arbetssättet behöver dessutom varieras utifrån att den språkliga 

förmågan förbättras och på detta sätt upplever förskollärarna att de når fram till 

samtliga barn. Vygotskij (1896- 1934) ställde sig likt de flesta förskollärarna emot 

Piagets teori gällande att språkutveckling kommer av sig självt. Han menade 

snarare att det sociala samspelet bidrar till den språkliga förmågan samt att 

barnet får närvara vid rika upplevelser som barnet sedan vill berätta om 

(Svensson, 2009).  

 

Några av förskollärarna uppmärksammade genom att berätta en saga på olika 

vis att det bidrog till att barnen senare försökte att återberätta sagan, och ju mer 

tiden gick desto fler ord kom på rätt plats i sagan. Vilket då upplevdes som 

mycket positivt enligt förskollärarna. Något som också upplevdes som viktigt 

bland förskollärarna var att språkutveckla barnen gruppvis. Dels på grund av 

att de inte menade att en särskiljning skulle ske, men också för att barnen kan ta 

lärdom av varandra. Vygotskij, menade likt förskollärarna  att språkutveckling 

är något som sker i samspel med andra, både vuxna och barn (Svensson, 2009). 

Förskollärarna upplevde att barnen i samspel med andra barn kunde ta lärdom 

av varandra och tillslut också börja använda orden dem hört, något som Piaget 

menar beror på att barnen härmar varandra verbalt, (Kalpenny & Pettersen, 

2015).  

 
Bruner (1915-) har en likartad syn med både Piaget och Vygotskij på hur 

språkutveckling sker, då han grundade sin teori utifrån dem. Han menar att en 

av de två krafterna som finns för att få ett barn att tala utgår från att bekanta 
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ansikten finns i barnets omgivning och agerar stödjande och stimulerande för 

barnet, (Svensson, 2009). Förskollärarna nämner vikten av en närvarande 

pedagog, som skapar trygghet för barnet i verksamheten och utifrån barnets 

intressen upplever förskollärarna också att språkutveckling kan grundas. Att 

vara en närvarande pedagog kan också innebära att vara en stödjande pedagog 

menar förskollärarna. En stödjande pedagog till barn som ännu inte lärt sig det 

svenska språket kan innebära att som pedagog finnas nära barnet och använda 

mycket tecken och bilder, för att försöka skapa en förståelse för verksamheten 

hos barnet. Tecken används hela tiden men bilder används främst till en början 

då barnet är ny i förskolan och ny i det svenska språket. Att använda bilder kan 

också enligt en förskollärare utgöra att barnet skapar en förståelse snabbare för 

tinget och därav också uppmärksammar betydelsen för föremålet. 

 
Det finns delade meningar gällande huruvida språkutveckling behöver ett 

speciellt utarbetat arbetssätt för de flerspråkiga barnen eller om språket kommer 

av sig självt, vilket Chomsky hävdar (Svensson, 2009). Samtliga förskollärare 

menar att språket kan komma av sig själv men att frågan då istället blir hur lång 

tid tar det och till vilken nivå i språket de kommer till. Därav också att några 

förskollärare ansåg som tidigare nämnts att ett språkutvecklande arbetssätt 

behövs i förskolan. Då barn likt vuxna är individer som lär sig på olika sätt gäller 

det utifrån några av förskollärarnas uppfattningar att arbetssätten de använder 

sig av är varierande för att alla barn ska få tal del av kunskapen de vill förmedla. 

De arbetssätt som förskollärarna använder sig av bör också arbetas fram utifrån 

barnets nivå och intressen, menade förskollärarna. 

 

Slutsats 
 

Förskollärarna vid denna studie uppfattar samtliga att språkutveckling är något 

som sker i samspel med andra barn. Med andra barn avser förskollärarna hela 

barngruppen. Att lära sig ett nytt språk menar förskollärarna kan ta olika lång 

tid men grunden för att lära sig ett nytt språk handlar om att förskolan måste 

förse barnen med mängder av ord. Ju fler gånger barnen också hör orden, desto 

tydligare skapas också förståelsen för innebörden av orden. Även om 

förskollärarna upplever det viktigt att berömma barnen i deras språkutveckling, 

menar de också att det måste ske varsamt då fel signal till barnet kan sändas ut 

och berömmelsen istället blir något negativt. När barnen sedan börjar prata lite 

svenska är det viktigt att utifrån barnets nivå försöka utmana barnet i talet för 

att barnet ytterligare ska utvecklas i språket, vilket enligt Bruner (1915-) kallas 

för scaffolding (Svensson, 2009). 

 

Det finns som tidigare nämnts olika uppfattningar kring hur språkutveckling 

sker. Beroende på vilken uppfattning personen själv har verkar det också stå till 

grund för vilket arbetssätt som används för språkutveckling i förskolan. 

Förskollärarna som upplevde att språkutveckling sker i samspel med andra 

skapade också arbetssätt som anpassades för hela barngruppen. Skillnaderna 
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som synliggjordes i studien var att förskollärarna hade delade meningar 

gällande om ett speciellt utarbetat arbetssätt för språkutveckling behövs i 

förskolan för de nyanlända barnen. Vi har inte funnit forskning som säger att ett 

arbetssätt för språkutveckling är bättre än ett annat. Inte heller att det bör ske 

individuellt eller gruppvist. Däremot att ett arbetssätt som innehåller sagor i 

olika former, är av stor vikt för att de nyanlända barnen ska få ett berikande och 

innehållsrikt ordförråd inför skolstart.  

 

Förskollärarna upplevde samtliga att modersmålet var en avgörande faktor för 

att ett nytt språk skulle kunna främjas. Däremot skilde modersmålsträningen 

sig åt beroende på vilken förskollärare som intervjuades, och utifrån till vilken 

grad modersmålsträningen skedde i dess förskola. Läroplanen ger inga verktyg 

över hur dessa mål och riktlinjer ska uppfyllas utan varje förskola får 

tillsammans utforma sina egna arbetssätt (Skolverket, 2010). Förskollärarna 

utarbetade deras arbetssätt utifrån arbetslagets kompetenser och kunskaper, 

och genom det skapades ett bra och varierande arbetssätt upplevde dem. Att 

arbeta språkutvecklande med barn som inte erhåller det svenska språket alls är 

inte alltid helt lätt upplevde de flesta förskollärare. Därav också att de flesta 

förskollärarna har ansökt till förskolechefen om kompetensutbildning, för att på 

så vis kunna utveckla deras nuvarande arbetssätt till en högre nivå. Utifrån den 

invandring som skett till Sverige och det antagande vi tidigt i denna studie 

gjorde gällande de ökande barngrupperna med nyanlända barn, kan ett rimligt 

antagande vara att förskollärarna kan komma behöva mer kompetens i sitt 

arbete för att språkutveckla barn som nyligen anlänt till Sverige. 

 

Vidare forskning 
 

Inom studiens valda ämne ser vi att det skulle kunna finnas lite olika 

inriktningar på tänkbar vidare forskning. Som exempel skulle det enligt oss 

kunna vara av intresse att jämföra flera förskolor utifrån andelen barn med olika 

kulturella bakgrunder för att eventuellt kunna synliggöra om arbetssätten 

varieras utifrån antalet barn som är flerspråkiga. Vi ser det även som intressant 

att undersöka förskolans arbetssätt utifrån ett annat perspektiv, som barn- eller 

föräldraperspektiv. Det hade varit intressant att i en större studie följa barnen 

och även föräldrarna under en längre tid för att undersöka deras upplevelser av 

det språkutvecklande arbetssättet som förskolorna använder sig av. 
  



  

 

30 

 

 

Källor och referenser: 
 

Angel, B. & Hjern, A. (2004). Att möta flyktingar. (2., [utök. och uppdaterade] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björk-Willén, P, Gruber, S och Pukas T. (Red). (2013). Nationell förskola med 

mångkulturellt uppdrag. (1 uppl.) Stockholm: Liber 

 

Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: 

Liber. 

 

Calderon, L. (2004). Komma till tals: flerspråkiga barn i förskolan. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling. 

 

Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.) (2015). Att bli förskollärare: 

mångfacetterad komplexitet. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Eriksson-Zetterqvist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. 

Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (pp. 36-57).  Malmö: Liber. 

Halpenny, A.M. & Pettersen, J. (2015). Piaget och det tänkande barnet i utveckling. 

(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2013). Svenska som andraspråk: i forskning, 

undervisning och samhälle. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kultti, A. (2014). Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett andra 

språk. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk: tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 

förskola, skola och samhälle. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod 

och vetenskapsteori. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

         Lunneblad, J. (2009). En målsättning för de andra. Nordic early childhood edaucation 

research VOL 2 NR 3 2009 2 (3), 115–125 issn 1890-9167 

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli Svensk: en studie av mottagandet av nyanlända 

barn och deras familjer i den svenska förskolan. VOL.6, nr. 8, p. 1-14, 



  

 

31 

 

Lunneblad, J. (2013) Den mångkulturella förskolan; motsägelser och möjligheter. 

2./(rev) uppl. Lund; studentlitteratur. 

 

Migrationsverket. Antal asylsökande – aktuell statistik. 

[Kan hämtas på http://www.migrationsverket.se/] [Hämtad 070516] 

 

Petersen, P. (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. 

Lic.-avh. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2015. Uppsala.  

 

Renblad, K. Brodin, J. (2012). Kvalitén i förskolan påverkar barns 

välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan. 

Socialmedicinsk tidskrift 4-5/2012 , 416-424. 

 

Salameh, E.K. (2005). Hur förskola och skola kan stödja flerspråkiga barns 

språkutveckling. Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens 

tidskrift. Nr 4, 1-5. 

 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. Spel och appar. 

[Kan hämtas på 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersprakighet/spel-

och-appar-1.198262] [Hämtad 070416] 

 

Skolverket (2013). Flera språk i förskolan: teori och praktik. Stockholm: 

Skolverket.¨ 

 

Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. (2., omarb. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Svensson, A.K. (2012). Med alla barn i fokus – om förskolans roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. PAIDEIA nr 4 :2012. 29-37.   

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällssvetenskaplig forskning. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  [Hämtad190416] 

 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Wedin, Å (2009). Monologen som resurs för språkutveckling i klassrummet i förskola 

och skola. ASLAs skriftserie. Vol. 22, 57-69

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersprakighet/spel-och-appar-1.198262
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/flersprakighet/spel-och-appar-1.198262
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  

 

0 

 

 

Bilaga 1- Missiv till förskolechef 
Hej! 

Vi heter Tina Forsberg och Benita Höglund och vi läser vår 7: e termin på 

förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand. Som avslutning på 

våra studier ska vi genomföra ett mindre forskningsobjekt, vårt examensarbete. 

Vi skriver en C-uppsats om språkutveckling i förskolan, med fokus mot hur 

pedagogerna arbetar språkutvecklande med nyanlända barn. Vi kontaktar er 

eftersom vi i vårt uppsatsarbete behöver intervjua 2 pedagoger.  Intervjuerna 

kommer att ta ca 40-60 min per person. 

Under hela vårt arbete kommer vi att följa vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och 

berörda parter kan när som helst under observationen avbryta sin medverkan. 

Materialet som vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och syftet med 

materialet är att enbart använda det till vår studie. Alla som deltar i vår studie 

kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer att använda fiktiva namn 

på förskolan, pedagogerna och barnen. Efter att examensarbetet blivit godkänt 

kommer materialet att förstöras enligt lag. De barn som inte tillåts delta i 

undersökningen kommer vi naturligtvis inte att observera eller ta med i vårt 

material. 

Vi söker efter en förskola med en avdelning som kan tänka sig att delta i vår 

studie. Om du som förskolechef är förskolechef för fler än en förskola skulle det 

vara av intresse för oss att få besöka två av dem? 

Undersök gärna om det är möjligt att få göra detta i er verksamhet, helst så tidigt 

som möjligt, men senast vecka 15. 

Vi ser gärna att du svarar på detta mail så vi får en bekräftelse både på att 

informationen nått fram och om ni vill delta eller inte. Tackar ni ja kontaktar vi 

er för vidare samtal och hör vi inget kommer vi ta ytterligare kontakt via telefon 

för en ny förfrågan Onsdag den 6 April. Föreslå gärna en annan dag som 

eventuellt passar er bättre för samtal. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Tina Forsberg 

0730xxxxxx 

Tinxxxxxxx@hotmail.com 

Benita Höglund 

070xxxxxxxxx 

bexxxxxxxxx@hotmail.se 

mailto:Tinxxxxxxx@hotmail.com
mailto:bexxxxxxxxx@hotmail.se
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BILAGA 2- Missiv till förskollärare 

Hej! 

Vi heter Tina Forsberg och Benita Höglund och vi läser vår 7: e termin på 

förskollärarutbildningen vid Mittuniversitetet i Härnösand. 

Vi skriver en C-uppsats om språkutveckling i förskolan, med fokus mot hur 

pedagogerna arbetar språkutvecklande med nyanlända barn. Vi kontaktar er 

eftersom vi i vårt uppsatsarbete behöver intervjua 2 pedagoger.  Intervjuerna 

kommer att ta ca 40-60 min per person. I det färdiga examensarbetet kommer 

förskola samt namn på respondenterna att få fiktiva namn. 

Under hela vårt arbete kommer vi att följa vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vilket innebär att det är helt frivilligt att delta i en intervju och att den 

intervjuade har rätten att avbryta sin medverkan när som helst under arbetets 

gång utan att ha en motivering till detta. 

Materialet som jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och syftet med 

materialet är att enbart använda det till min studie. Efter att examensarbetet 

blivit godkänt kommer materialet att förstöras enligt lag. 

Vi ser gärna att Du deltar i vår undersökning. 

Observera att det inte behöver vara samma dag som intervjuerna sker. 

Undersök gärna om det är möjligt att få göra detta i er verksamhet, helst så tidigt 

som möjligt, men senast vecka 15. 

Vi kommer att kontakta er måndag vecka 14 för att höra när och om detta kan 

genomföras. 

Tack på förhand för er medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Tina Forsberg¨ 

073xxxxx 

Tinxjxxxxxx8@hotmail.com 

Benita Höglund 

070xxxxx 

bexxxxx@hotmail.se

mailto:Tinxjxxxxxx8@hotmail.com
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till pedagoger 

Bakgrundsfrågor om pedagoger 

1. Vilken är din högst avslutade utbildningsnivå? 

2. Vilken yrkesbenämning har du? 

3. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

4. Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

5. Hur länge har du jobbat på avdelningen du arbetar på nu? 

Bakgrundsfrågor om förskolebarn 

1. Hur många barn finns det på avdelningen? 

2. Hur gamla är dem? 

3. Hur många av barnen är av annan etnisk härkomst? 

     

Språkutveckling 

1. Hur ser ert arbetssätt ut för att lära barnen det svenska språket? 

2. Hur anser/upplever ni på er avdelning att barn lär sig ett språk bäst? 

3. Finns det några metoder (exempelvis bok, lek osv som ni upplever 

positivt/negativt för barns språkutveckling) 

4. Arbetar ni individuellt eller gruppvis med barnen gällande 

språkutveckling? 

5. Kan du berätta hur kommunikationen går till mellan er och de barn som 

ännu inte lärt sig svenska språket? (Gester, kroppsspråk, kollega) 

6. Märker ni av att barnen upplever svårigheter i verksamheten på grund 

av att de inte bemästrar språket? (Om ja, hur märker ni det?) 

7. Hur lång tid brukar det ta innan barnen lär sig tala språket och förstå 

det? 

8. Har ni alla i arbetslaget samma arbetssätt för att språkutveckla utländska 

barn? (Om nej, vilka fördelar respektive nackdelar tror du det finns 

genom att arbeta på olika vis?) 

9. Era arbetsmetoder ni använder er av, hur har dem utarbetats? 

10. Finns det tillgång på förskolan till pedagoger med annat modersmål än 

Svenska? 

11. Finns det tillgång till modersmålsträning för barnen? 

Kunskap 

1. Har du fått eller blivit erbjuden någon utbildning om hur du som 

pedagog kan språkutveckla barn med svenska som andraspråk? (Om ja 

utveckla…, Om nej, utveckla?) 

 

 

 


