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Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga barn stimuleras i sin 

språkutveckling i förskolan. Studien är uppbyggd på kvalitativa intervjuer som 

genomförts med fyra verksamma pedagoger. Resultatet är sedan analyserat 
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1 Inledning  

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) hänger språk, lärande och 
identitetsutveckling samman. Därför är det enligt läroplanen viktigt med ett 
språkutvecklande arbetssätt, som tar tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för 
språket. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att ”den som inte kan uttrycka 
sina tankar och upplevelser i tal och skrift eller kan läsa, är på många sätt utestängd från 
gemenskapen med andra människor” (s.71). Sandvik och Spurkland (2015) menar att det 
sociala samspelet är viktigt för barnets språkutveckling. De nämner att en sociokulturell 
syn på lärandet, gör språket till kärnan i lärprocessen. Därmed blir språket viktigt för ett 
fortsatt lärande i alla ämnen och sammanhang. Sandvik och Spurkland (2015) nämner 
också att ett barn som precis börjat lära sig ett andraspråk, ofta kommer in i en tyst period. 
Det betyder inte att barnet inte förstår, istället observerar barnet språket runt omkring sig. 
Enligt Vygotskij (1995) bevarar och reproducerar hjärnan våra tidigare erfarenheter, 
intryck och handlingar. Hjärnan tar således in alla språkliga intryck och när barnet är redo 
kommer hen att göra egna försök i att erövra språket i samspel med andra.  

Skolverket (2013) har tagit fram statistik som visar att nästan vart femte förskolebarn idag 
pratar två eller fler språk. Det skolverket sett i sin undersökning är att pedagogens 
förhållningssätt och kunskap om språkutveckling hos flerspråkiga barn, är avgörande för 
vilka språkutvecklingsmöjligheter barnet får. Detta gäller både utvecklingen av det svenska 
språket samt barnets modersmål. Idag får enbart 10% av barnen i förskolan 
modersmålsstöd i Malmö, i Göteborg är siffran 20% och i Stockholm 25% (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Det betyder enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att en 
överhängande del av alla barn i Sveriges tre största städer, inte får tillgång till en 
modersmålsstödjare. Istället är det förskolans pedagoger som har i uppdrag att stödja 
barnet i dess språkutveckling. Därför ser jag det som spännande att få ta del av vilket 
arbetssätt som har utvecklats på några av våra förskolor.  

Förskolans läroplan beskriver uppdraget så här:  

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, 2016, s.7) 

Skolverket (2013) menar att andraspråksinlärningen är en mycket mödosam process för 
barnet. Barnet måste få möjlighet att både lyssna till och prata på sitt andraspråk i en 
stimulerande miljö och meningsfulla sammanhang för att bygga på sitt ordförråd. Resultat 
från Skolverket (2013) visar att barn som får utveckla sin flerspråkighet dels ökar sin 
kognitiva och sociala färdighet, samtidigt som det också utvecklar en större språklig 
medvetenhet, vilket i sin tur utvecklar exempelvis läsfärdigheten.  
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1.1 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med studien är att undersöka och få fördjupad kunskap i hur pedagoger i förskolan 
arbetar för att stötta flerspråkiga barn i både modersmål och andraspråk.  

Studiens övergripande fråga: Hur stimuleras flerspråkiga barns språkutveckling i 
förskolan? 

1.2 Disponering  

Uppsatsen disponeras i fem olika kapitel där varje kapitel i sin tur är uppdelat i olika 
delavsnitt. I kapitlet bakgrund presenteras styrdokument, begreppsdefinition, 
tidigare forskning samt valt teoretiskt perspektiv. Kapitlet syftar till att ge läsaren 
information om rådande forskning som rör studiens syfte och forskningsfråga. Nästa 
kapitel är metod. Där presenteras metodval, urval av respondenter, studiens 
genomförande, datainsamlingsmetod, databearbetning, tillförlitlighet samt de etiska 
överväganden som studien vilar på. I kapitlet resultat redovisas, för studien, 
relevanta delar av den empiri som framkommit genom intervjuer. Nästföljande 
kapitel är analys. I analysen tolkas den empiri som redovisat i resultat med stöd ifrån 
rådande forskning samt det valda teoretiska perspektivet. Det sista kapitlet är 
diskussion. Kapitlet innehåller delavsnitten metoddiskussion, resultatdiskussion, 
slutsats, studiens betydelse samt vidare forskning.  

2 Bakgrund   

I detta kapitel kommer jag att presentera vad förskolans läroplan, skollagen, tidigare 
forskning, samt valt teoretiskt perspektiv visar utifrån studiens syfte och 
forskningsfråga.   

2.1 Styrdokument  

Alla barn i förskolans verksamhet har enligt Skollagen (2010:800) rätt till 
språkutveckling i det svenska språket. De barn som har ett annat modersmål ska få 
språkstimulans även på sitt modersmål. Enligt Skolverkets (2013) beräkningar är 
nästan vart femte förskolebarn idag flerspråkigt. Det gör att det i en generell 
barngrupp rör sig om nästan 20%, som enligt lag har rätt till språkutveckling på sitt 
modersmål under vistelsetiden i förskolan.  Skollagen (2010:800) säger även att 
förskolans verksamhet ska vara likvärdig oavsett geografisk placering, sociala och 
ekonomiska förhållanden. Det får enligt Skollagen (2010:800) heller inte göras någon 
skillnad med hänvisning till att verksamheten är kommunal eller privat.  

2.2 Begrepp 

Flerspråkighet, modersmål, förstaspråk och andraspråk 
Definitionen av flerspråkighet utgår från Skans (2011) som menar att flerspråkighet 
syftar på ett barn som i sin vardag pratar två eller flera språk. Modersmål och 
förstaspråk är enligt Skans (2011) två olika definitioner på samma sak. Med 
modersmål och förstaspråk syftas det till det språk som barnet lär sig först i hemmet. 
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Med andraspråk åsyftar Skans (2011) det språk som barnet lär sig efter sitt 
modersmål.  

Mångkulturell- och interkulturell förskola 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skiljer på dess två begrepp och anser att en 
mångkulturell förskola är en plats där barn och familjer med olika etnicitet, språk och 
trosuppfattning möts varje dag. Det finns en strävan i det mångkulturella perspektivet att 
vi ska lära oss mer om varandras olika kulturer, utan närmare interaktion med varandra. 
Ur ett interkulturellt perspektiv menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att det finns 
en öppenhet mot familjens språk och kultur. Det förutsätter enligt Engdahl och Ärlemalm-
Hagsér (2015) att pedagogen blir medveten om sina egna normer och värderingar, för att få 
en förståelse för någon annans livssituation och kunna förmedla den vidare.   

Respondent och pedagog 
Med respondent åsyftar jag den/de specifika personer som medverkat i de intervjuer som 
lett fram till studiens resultat. Pedagog används som ett allmänt samlingsbegrepp över 
verksamma medarbetare i förskolan. Förskollärare och barnskötare inkluderas.  

2.3 Förutsättningar  

Duek (2017) har i sin doktorsavhandling fått fram ett resultat som pekar på att en 
större andel barn i förskolan och skolan som har ett annat modersmål än svenska, 
desto större chans är det att barnet får stimulering och/eller undervisning i sitt 
modersmål. På förskolor och skolor där barnantalet med annat modersmål är lägre, 
eller där det finns få barn med samma modersmål förekommer språkutveckling på 
modersmålet i lägre grad. Det betyder enligt Duek (2017) att förskolan/skolan redan 
tidigt bestämmer vilken grad av språkutveckling barnet får på sitt modersmål. Souto-
Manning (2016) menar att förskolan inte ska ses ur ett perspektiv där allt ska vara 
rättvist i den bemärkelsen att alla barn ska få allt tillhandahållet på samma sätt. 
Istället är det barnets individuella behov som bör styra. Enligt Souto-Manning (2016) 
ska likvärdig behandling tillämpas, inte likabehandling.  

Enligt Skans (2011) tar det i genomsnitt 1–2 år för ett barn att lära sig ett nytt språk 
som barnet kan kommunicera med. Att kunna kontrollera ett nytt språk på ett sådant 
sätt att den kognitiva funktionen för kunskapsinhämtande hänger med tar 2–8 år 
(Skans, 2011). För att kunna tillgodogöra sig ny kunskap på ett andraspråk behöver 
barnet ha en exakt förståelse för ordens mening. Med det menar Skans (2011) att 
barnet behöver få tillgång till ett stort ordförråd på både modersmål och andraspråk 
för att få en dubbeltydighet och djupare förståelse för sammanhanget i en 
inlärningssituation.  

Flerspråkiga barns möjlighet till ett rikt språk är till viss del beroende på lärarens och 
ledningens inställning. Det gör att en lärare eller ledning som inte fullt ut ser 
meningen med språkutveckling av barnets alla språk kan bromsa in barnets totala 
utveckling (Duek 2017).  

Kultti (2012) menar att det finns studier som visar att personer med utländsk 
bakgrund lever i mer socialt utsatta områden och att individerna generellt sett har 
lägre utbildning än etniskt svenskar. För barnens del är det en betydande riskfaktor 
för deras möjlighet till att lära sig det svenska språket. Att inte exponeras för det 
svenska språket i lika stor utsträckning som det enspråkiga barnet kan enligt Kultti 
(2012) medföra att det flerspråkiga barnet får ett mindre ordförråd, vilket gör att 
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barnets möjlighet till att utrycka sig minskar. Samtidigt finns det studier som pekar 
på att det är positivt att vara flerspråkig. Kultti (2012) menar att ett flerspråkigt barn 
ofta har en större kognitiv förmåga samt att de presterar bättre på metalingvistiska 
test, än vad ett enspråkigt barn gör. Ett metalingvistiskt test mäter bland annat 
fonologisk medvetenhet.  

Enligt Svensson (2012) pekar forskning på att ett flerspråkigt barn är i stort behov av 
alla sina språk för att kunna utvecklas maximalt inom alla ämnen. Språket är även en 
stor del av identitetsutvecklingen, därför behövs nya riktlinjer kring hur den 
pedagogiska verksamheten kan utformas för att stödja alla barns språkutveckling. 
Svensson (2012) menar att det viktigaste för ett flerspråkigt barn är att utvidga deras 
ordförråd på både modersmål och svenska, för att barnet ska kunna kommunicera 
och förmedla det hen vill. Enligt Svensson (2012) tar det tid att utveckla sitt 
ordförråd, vilket gör att barnet behöver få möta ett variationsrikt språk på både 
modersmål och svenska under en lång tid. Samt under former som passar barnet. 
Förskolans roll enligt Svensson (2012) är att vara en god språklig lärandemiljö, där 
förskollärarna har det övergripande ansvaret i att skapa ett stimulerande klimat ur ett 
språkutvecklingsperspektiv.  

Kultti (2012) anses det svenska språket ha högst status i Sverige. Världsspråk så som 
engelska, franska och tyska har även de generellt sett hög status, medans många 
minoritetsspråk inte alls har samma ställning. En pedagog som har positiv attityd till 
barnets flerspråkighet och ser alla språk som en tillgång kan hjälpa barnet till bättre 
resultat (Kultti 2012). Att framhäva barnets kunskap i modersmålet kan enligt Kultti 
(2012) höja språkets status.  

Duek (2017) har i sin studie fått ett resultat som pekar på att det inte finns tillräckligt 
med utbildad personal inom området flerspråkighet för att möta efterfrågan. Studien 
visar enligt Duek (2017) att sannolikheten för att barnet ska få modersmålsstöd ökar 
om det finns flera barn med samma modersmål. I flera verksamheter blev barnet av 
med sitt modersmålsstöd efter en tid, trots att behovet kvarstod, på grund av att ett 
annat barn var i större behov av platsen. Det är därmed blir det enligt Duek (2017) 
inte behovet som läroplanen föreskriver som ligger till grund för riktad 
språkstimulans utan det är efterfrågan, kostnad och kompetens som styr.  

Sjöberg (2018) gör en liknelse mellan ett flerspråkigt barns språkutveckling och två 
träd som växer. Sjöberg (2018) skriver att ett träd som får näring och gott om vatten 
växer sig starkt och yvigt med många grenar och blad. Ett träd som får lite näring blir 
därmed tvärtom litet och inte lika varierat. Likadant är det med ett barn. De språk 
barnet får höra under dagen samt dess kvalité och kontext sätter ramarna för barnets 
språkutveckling. Det språk som får mest tid är det som oftast blir mest utvecklat och 
de språk barnet får möta under mindre tid blir oftast mindre utvecklat (Sjöberg, 
2018).  

2.4 Pedagogens roll  

Kultti (2012) har i sin studie sett att deltagande i en variationsrik verksamhet där alla 
barn deltar på sina egna villkor, ofta leder till ett positivt resultat i form av 
språkutveckling hos både en och flerspråkiga barn. En gruppaktivitet med språkligt 
och fysiskt deltagande där en handling upprepas och bearbetas ger ett språkligt 
sammanhang som stimulerar till språkutveckling på ett positivt sätt. I detta 
sammanhang kan pedagogen rikta sin uppmärksamhet, systematiskt peka ut och 
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utmana de barn som behöver det. Även Skans (2011) är inne på samma linje och ser 
samspelet som en nyckelfaktor tillsammans med pedagogens förhållningssätt till 
språkutveckling. Skans (2011) menar dessutom att interaktion med flerspråkiga barn 
ska ses i två delar. Dels ur ett språkutvecklande perspektiv samt ett 
identitetsstärkande perspektiv. Genom att stärka barnets identitet och visa att 
flerspråkiga barn är en tillgång för gruppen skapas enligt Skans (2011) ett klimat som 
positivt påverkar barnens språkliga förmåga. Samtidigt så kommer Skans (2011) fram 
till att det är lättare att skapa acceptans kring ett språk om en pedagog har kunskap i 
samma språk, eftersom det då går att arbeta med språket på ett variationsrikt sätt, 
samt att språket status höjs. Tvärtom blir det då med ett språk som inte är 
representerat bland pedagogerna, då barnet som har det modersmålet aldrig kan få 
samma positiva känsla och känna att deras modersmål blir accepterat fullt ut (Skans, 
2011).  

För att skapa en verksamhet med hög kvalitet utifrån ett språkutvecklande perspektiv 
behöver pedagogerna enligt Kultti (2012) skapa utmanande lärarorienterade 
miljöer. Med det menar Kultti (2012) att en pedagog behöver fokusera både på 
riktade språkutvecklande aktiviteter, men också se återkommande rutiner/aktiviteter 
som ett tillfälle att utveckla barnens språk. Ett tillfälle som ofta glöms bort är 
måltider. Kultti (2012) skriver att måltider tar upp 10–15 timmar i veckan. I Dueks 
(2017) studie arbetar en av pedagogerna med måltidspedagogik som en 
språkutvecklande metod. Respondenterna nämner för Duek (2017) att små grupper 
generellt ger pedagogerna en större möjlighet att möta alla barn på den nivå de är 
just nu. Souto-Manning (2016) anser att flerspråkiga barn ska inkluderas i 
verksamheten, men att det kan krävas en omställning för pedagogen i hens 
arbetssätt. Flerspråkiga barn bör ses som en tillgång för gruppen, inte en börda.  

Sandvik och Spurkland (2015) poängterar att det är pedagogen som ska vara ett 
samtalsstöd och hålla dialogen med barnet flytande. Det är enligt Sandvik och 
Spurkland (2015) upp till pedagogen att hålla sig till en röd tråd och använda sig av 
strukturerade frågor, som hjälper barnet att sålla viktig information från den 
oviktiga.   

2.4.1 Lek och språkutveckling  

Sjöberg (2018) menar att litet barn upp till ca 2-3års ålder inte är så beroende av 
språket i leken, då stor del av kommunikationen består av små utrop eller 
kommentarer som visar att barnet är med i leken. När barnet närmar sig 3 år märks 
det tydligare att leken ofta kräver ett verbalt språk, för att leken ska utvecklas. Från 3 
års ålder leker barnet mer rollekar vilket gör att barnen behöver kunna förstå 
varandra, ge och ta information och instruktioner om hur leken ska lekas samt vem 
som ska göra vad. För en 4–5 åring har leken utvecklats till att innehålla en ständig 
diskussion där argument och kompromisser är vanligt förekommande. I och med att 
språket är en så stor del av leken menar Sjöberg (2018) att det krävs mycket av barnet 
för att aktivt kunna delta. Ett barn med stor språklig förmåga har bättre 
grundförutsättningar till att få ta mer plats i leken, medans ett barn med sämre 
språkutveckling kommer ha det svårare att delta på samma villkor.  

Enligt Bruce (2010) är de barn som har en god språkförmåga, de som först blir 
inbjudna i leken. Bruce menar dessutom att det är mer komplicerat för ett barn med 
språksvårigheter att starta en egen lek som attraherar andra barn att delta i, än vad 
det är för barn med god språkförmåga. Samtidigt menar Pramling Samuelsson och 
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Sheridan (2006) att leken är en viktig aktivitet för barnet, där språkutvecklingen kan 
stimuleras under rätt förutsättningar. I leken utvecklar barnen varandras 
kommunikativa kompetens och dess subtila signaler. Därför är språkstimulerande lek 
en framgångsfaktor i språkutvecklingen enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006).  

Den deltagande pedagogen behöver vara lyhörd för barnets intention till 
kommunikation i leken. Skans (2011) såg i sin studie att pedagogerna ibland kan vara 
lite snabba i att se lek och lekutveckling ur sitt eget perspektiv och inte genom ett 
barnperspektiv. Skans (2011) anser att pedagogerna ibland drar en förhastad slutsats 
kring en lek och därför avbryter en kreativ och språkutvecklande lek, istället för att 
haka på barnets inbjudan till leken där en språkstimulerande situation hade kunnat 
skapas.  Även Strid (2016) menar att det är viktigt att pedagogen tidigt är observant 
på barnens lek och att pedagogen agerar kommentator och därmed sätter ord på 
barnets handling. Att vara en aktiv och entusiastisk lekdeltagare leder enligt Strid 
(2016) ofta till fler låtsashandlingar och därmed språkliga handlingsförslag, vilket ger 
näring till barnets språkande och språkutveckling.  

2.4.2 Litteratur i förskolan  

Sandvik och Spurkland (2015) menar att litteratur som ett språkstimulerande medel i 
förskolan är ett bra material, då det kan varieras och användas på flera olika sätt för 
att möta alla barns skiftande behov. Enligt Sandvik och Spurkland (2015) pekar 
forskning idag på att det är viktigt att barn får tillgång till böcker och att förälder eller 
pedagog läser för barnen varje dag. Det finns även forskning som pekar på vikten av 
att välja en bok med omsorg, har större påverkan på barns språkutveckling än vad 
tidigare forskning visat. Mängden böcker är inte längre det intressanta utan kvalitet 
och variation står i fokus.  

Enligt Svensson (2011) är det viktigt att fundera över i vilka situationer pedagogen 
läser böcker för barnet. Att läsa är som Sandvik och Spurkland (2015) skriver viktigt 
för barnet språkutveckling, men om det görs under fel tidpunkt och/eller fel 
förutsättningar menar Svensson (2011) att det kan inverka negativt mot målet att 
vara språkstimulerande. Att använda högläsning i väntan på annan aktivitet 
signalerar att läsning inte är speciellt viktigt, utan förväntan byggs upp mot vad som 
kommer senare. Svensson (2011) menar att högläsning ur ett språkstimulerande 
perspektiv skulle få större effekt om det planeras ur perspektivet att ge barnet 
litterära erfarenheter, än att tillexempel vara ett medel för att lugna ner barnen vid 
vilan.  

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Vygotskijs (1995) sociokulturella teori har en utgångspunkt i att ett lärande sker i två 
steg. Det första steget sker mellan två människor och det andra steget inuti individen. 
Den sociala processen som sker mellan individerna är ett startskott för en 
lärandeprocess som transformeras och omgestaltas i den enskilda individen, ett inre 
tänkande har föregåtts av ett yttre tänkande i samspel med andra. Den 
sociokulturella teorin gör därmed alla i en grupp värdefulla. Alla har något de är extra 
bra på och som de kan vidarebefordra och lära ut till andra. Vygotskij benämner 
tvåstegslärandet som den proximala utvecklingszonen och lär ha sagt ”What a child 
can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow” (Strandberg, 
s. 52). Förutom att ett lärande sker i två steg kännetecknas en lärandeaktivitet av fyra 
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olika parametrar. En av parametrarna tas upp redan i Vygotskijs tvåstegs teori, det är 
det sociala. I det sociala mötet kan individen lära sig nya saker tillsammans med 
andra människor. Den andra parametern är medierade. Vygotskij menade att en 
människa och dess möte med världen kräver medierade artefakter -verktyg och 
tecken – som hjälper människan att lösa problem, minnas och utföra arbetsuppgifter. 
Det krävs hjälp av ett yttre verktyg, innan människan kan lösa en uppgift på egen 
hand genom enbart inre tankearbete. Den tredje parametern är situerade. Ett lärande 
sker alltid i specifika situationer, kulturella kontexter och platser. En pedagogisk 
viktig fråga är ”var är du nu”? Det är lättare att lära sig i en miljö som stimulerar det 
tilltänkta lärandet, till exempel är det lättare att lära sig svenska i Sverige än i Norge, 
eller att skapa i en ateljé än i ett vilorum. Den fjärde parametern är det kreativa. En 
lärandeaktivitet som leder till utveckling är i den kreativa processen, en aktivitet där 
människan överskrider givna gränser. I en kreativ process utnyttjar människan sina 
relationer, hjälpmedel och situation och omskapar dessa vilket gör att människan tar 
ett stort kliv i sitt lärande och utveckling. Människan tar steget in i den proximala 
utvecklingszonen (Strandberg, 2017).  

Ur ett sociokulturellt synsätt inväntas inte barnets mognad eller kompetens, istället 
finns det en tilltro på vad andra kan och kan lära ut. Barnet som ännu inte har 
kunskap inom ett område får känna tilltro till sin egen förmåga, genom att imitera 
och kommunicera med andra mer erfarna barn eller vuxna. Därmed blir barnet inte 
bundet till vad de kan idag, utan kan röra sig mellan olika världar med vad de kan nu 
och vad de kommer kunna i framtiden (Strandberg, 2014).  

Vygotskij (1995) beskriver den proximala utvecklingszonen som det närmast 
kommande utvecklingsstadiet. Strandberg (2014) menar att det behövs tre förmågor 
som alla ingår i det sociala samspelet för att ett lärande ska ske i den proximala 
utvecklingszonen. Den första förmågan beskriver Strandberg som en förmåga att vara 
nära. Eftersom lärandet enligt den sociokulturella teorin kräver att två personer 
möts, behövs en social färdighet i att förmedla, anknyta och närvara i varandras 
närhet. Den andra förmågan är deltagande, där närvaro är en grundförutsättning, 
men individen behöver också delta aktivt och själv våga pröva sina färdigheter. Den 
tredje förmågan är att själv bidra. Det bästa sättet till att få mycket ny kunskap, är att 
också ge mycket ny kunskap till andra.  

Vygotskij (1995) anser att mycket av vår kompetens kommer utsprunget ur fantasi 
och kreativitet. Enligt Vygotskij finns en kreativ process i varje barn från tidig ålder 
och när ett barn får utlopp för ett kreativt skapande, så har det stor betydelse för 
barnets allmänna utveckling och mognad. Om den kreativa processen ska iakttas görs 
det lättast i barnets lek. I leken bearbetar och härmar barnets sådant som hen har 
upplevt blandat med föreställningar om något nytt, vilket leder till ny kompetens. 
Vygotskij menar att leken är ett eko av tidigare upplevelser, men upplevelserna 
reproduceras aldrig exakt så som de var, utan de bearbetas genom kreativiteten.  

3 Metod   

I kapitlet presenteras avsnitten 3.1 Metodval, 3.2 Urval, 3.3 Genomförande, 3.3.1 
Datainsamlingsmetod, 3.3.2 Databearbetningsmetod, 3.4 Tillförlitlighet, 3.5 Etiska 
överväganden. 
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3.1 Metodval 

Enligt Bryman (2011) finns det två olika forskningsstrategier - kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Bryman menar att en kvantitativ forskning ofta utgår från en kvantifierad 
insamling och analys av data. En kvalitativ forskning utgår istället från respondenters egna 
ord och uppfattningar i relation till forskning. Studien startas med en undersökning som 
har utgångspunkt i frågan Hur stimuleras flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan? 
Respondenternas egna tankar och göranden i förhållande till aktuell forskning är det som 
står i fokus för studien. Tanken är att få ta del av respondentens arbete i just den kontext 
(aktuell förskola) som hen befinner sig i. Därmed blir forskningsstrategin i denna studie 
kvalitativ enligt Brymans klassificering. 

Intentionen var att hålla semi-strukturerade intervjuer, där det fanns flexibilitet i 
frågeställningar och dess ordningsföljd. Som stöd utformades en intervjuguide (se bilaga 
2). Alla frågor i intervjuguiden ställdes, men kontrollfrågor och/eller fördjupande frågor 
användes där det behövdes.  

3.2 Urval  

Urvalet av respondenter utgick från ett målinriktat- och tillgänglighetsurval (Bryman, 
2011). Bryman (2011) menar att ett målinriktat urval kan användas som metod för att hitta 
respondenter som är relevanta för studien. För studiens del betydde det att barnskötare 
och förskollärare som tillfrågades arbetade på en mångkulturell förskola, där majoriteten 
av barnen var flerspråkiga. Anledningen är att studien krävde respondenter med erfarenhet 
inom forskningsfrågan. Det fanns även begränsat med tid, vilket gjorde att ett urval som är 
representativ för alla förskolor inte hanns med. Det betyder att resultatet av studien inte 
nödvändigtvis är typiskt för genomsnittsförskolan, men resultatet kan ändå ha stor 
betydelse för förskolor som har flerspråkiga barn i verksamheten. Bryman (2011) menar att 
det med ett tillgänglighetsurval inte går att generalisera, men att det ändå kan vara 
accepterat. Detta då den insamlade datan kan ha betydelse för aktuellt forskningsämne, 
samt möjliggöra fortsatta studier inom ett specifikt område (Bryman, 2011).   

Antalet intervjuer var enligt studiehandledningen begränsade till 4–5 stycken. Fyra 
interjuver genomfördes med två barnskötare och två förskollärare. Valet föll på att tillfråga 
både förskollärare och barnskötare då båda yrkesgrupperna representerar en del av 
förskolans mångfald av pedagoger. De fyra respondenterna arbetade på tre olika förskolor. 
En barnskötare och en förskollärare arbetade på samma förskola, men på olika avdelningar 
och med barn i olika åldrar. Alla respondenter fick tillgång till studiens missivbrev, samt 
intervjuguide cirka en vecka innan intervjun ägde rum.  

3.3 Genomförande  

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

Sex stycken pedagoger tillfrågades om de ville vara respondenter i studien. De fick på 
en gång ta del av studiens syfte och forskarfråga. Därefter fick de tillgång till mitt 
missivbrev och intervjuguide som skickades via mail. Efter cirka tre dagars 
betänketid gjordes en återkoppling via telefon, därefter bokades en intervju in. Alla 
pedagoger tackade till en början ja till medverkan. Två pedagoger valde senare att 
avböja sitt deltagande med hänvisning till tidsbrist.  
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Alla intervjuer gjordes på respondenternas respektive arbetsplats för att underlätta 
deltagande. Intervjuerna gjordes i avskildhet, i syfte av att ge respondenten möjlighet 
att svara sanningsenligt utan att någon annan medarbetare skulle kunna ta del av 
respondentens svar. Innan intervjun startade gick jag igenom de etiska 
ställningstaganden jag gjort samt frågade om jag fick spela in intervjun, vilket alla 
respondenter sa ja till. Ljudinspelning valdes som metod för att möjliggöra ett större 
fokus på intervjufrågorna för både mig och mina respondenter, än vad jag ansåg att 
till exempel antecknande skulle göra. Ljudinspelning möjliggjorde också 
transkribering av samtalet, vilket minskar risken för felmarginal enligt Bryman 
(2011). Intervjun började med frågor angående förskolans grundförutsättningar. 
Sedan ställde jag de frågor som fanns i intervjuguiden, men frågade inte i den 
ordning som de står, utan de har ställts med hänsyn till samtalets utveckling. Även 
fördjupande frågor, kontrollfrågor, samt förfrågan om beskrivande aktiviteter, tog 
plats i dialogen när jag ansåg att mer information var relevant för studien, eller när 
förtydligande behövdes. Intervjuerna varade totalt i cirka 30 minuter.  

3.3.2 Databearbetningsmetod  

Min empiri grundar sig på de transkriberade intervjuerna. Jag var noggrann i mitt 
arbete med att transkribera ljudfilerna för att minska risken för felmarginal. I 
transkriberingen skrev jag noggrant och ordagrant ner den dialog som uppstod 
mellan mig och respondenten. Jag markerade och antecknade när pauser gjorts, vid 
skratt, allvarlig ton, när någon annan kommit in i rummet och så vidare. För mig var 
det viktigt att få med alla små detaljer då de kan vara avgörande för min tolkning av 
empirin.  

Transkriberingen är gjord efter en metod som Bryman (2011) beskriver som en 
kontinuerlig analys. Det betyder att jag inte väntat med att transkribera ljudfilerna till 
dess att alla intervjuer gjorts. Istället har jag transkriberat intervjuerna vartefter de 
var klara. I samband med transkribering startade, började även kodningen av all 
data. Arbetet med att koda datan har kontinuerligt fortsatt under studiens gång, för 
att ge möjlighet att jämföra resultaten från intervjuerna med varandra, tidigare 
forskning och valt teoretiskt perspektiv. Ett exempel är att det i den första intervjun 
framkom att respondenten arbetade mycket med QR-koder. Det var inget som jag 
tänkte på under intervjun utan det framkom när jag transkriberade ljudfilen. 
Respondentens arbete och tankar tog jag sedan med mig till nästa intervju vilket 
gjorde det lättare för mig att upptäcka de artefakter som används i arbetet för barns 
språkutveckling.  

Ett kodningsschema upprättades för att sortera all kodad data. Till en början fanns 
där fyra rubriker – förutsättningar, riktad språkutveckling, lek och sociokulturellt 
perspektiv. I samband med att all data kodades skapades fler rubriker och 
underrubriker. Texten kodades i olika färger för att tydliggöra likheter och skillnader 
samt markera vissa delar som extra viktiga. Under studiens gång har rubriker och 
underrubriker byts ut. Det har också gjorts förändringar i den färgkodade datan, 
vartefter mer material blivit transkriberat. När allt material var transkriberat och 
kodat gjordes urval av den empiri som jag såg som mest relevant för studien. Den 
empirin presenteras i arbetet under avsnitt resultat.  
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3.4 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att beakta en studies validitet (trovärdhet) och 
reliabilitet (pålitlighet). Jag har i min studie beaktat Brymans (2011) kriterier från första 
början i uppbyggnad av min studie till mitt slutliga resultat. Tillvägagångssätt är noggrant 
redovisat i avsnitt genomförande, för att göra studien transparant. Studien är uppbyggd på 
semi-strukturerade intervjuer. Under intervjuerna ställde jag frågor från min 
intervjuguide, fördjupande frågor samt bad om exempel när det behövdes. Det finns en risk 
att respondenten inte talar sanningsenligt i en intervju. Genom att avvika från min 
intervjuguide och ställa olika kontrollfrågor samt be om exempel kunde jag se att svaren 
överensstämde med varandra.  Svaren från intervjuerna gav mig en bred bild av 
respondentens arbete med flerspråkiga barns språkutveckling vilket kollaborerar med min 
forskningsfråga. Innan intervjun startade var jag noga med att poängtera att det inte finns 
några rätta svar att jag inte ville få en drömverksamhet uppmålad utan att jag var ute efter 
respondenternas ärliga svar för att kunna göra en studie med hög validitet.  

Bryman (2011) anser att ljudinspelning under en intervju som sedan transkriberas kan 
minimera risken för feltolkning, gentemot om en intervju görs där respondentens svar 
enbart antecknas. Därför har jag valt att göra ljudinspelning och sedan transkribera dessa. 
I samband med transkriberingen har jag även kunnat ta kontakt med mina respondenter 
när jag känt att det behövs ytterligare förtydligande.  

Mina förbestämda intervjufrågor finns tillgängliga för att möjliggöra en upprepning av 
studien. Däremot finns inte mina följdfrågor, då dessa inte var generella utan ställdes till 
mina respondenter när behovet uppstod, för att få ett tillförlitligt resultat. I en kvalitativ 
intervjustudie anser Bryman (2011) att den mänskliga faktorn spelar in i de resultat som 
framkommer vid intervjun. Därmed blir jag själv en del av studiens diskurs, men min 
intervjuguide finns tillgänglig för att möjliggöra en ny studie.  

3.5 Etiska överväganden 

I mitt arbete har jag beaktat de forskningsetiska principerna som Bryman (2011) och 
Vetenskapsrådet (2017) beskriver. De forskningsetiska principerna är uppdelade i fyra 
olika delar och innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. I mitt missivbrev (se bilaga 1) som jag skickat ut cirka 1 vecka i förväg, 
får alla tillfrågade respondenter ta del av de etiska överväganden som jag gjort. 
Respondenterna fick vid samma tillfälle även ta del av vilka intervjufrågor (se bilaga 2) som 
skulle ställas. Innan vi startade intervjuerna har jag även muntligt kommunicerat mitt 
ställningstagande till de forskningsetiska principerna, samt frågat om respondenten 
fortfarande är intresserad av att delta i intervjun. För att uppfylla informationskravet och 
samtyckeskravet, har jag meddelat vilket syfte mitt arbete och intervjun har, arbetets 
generella forskarfråga. Jag har också informerat om att allt deltagande är frivilligt, samt att 
de när som helst kan avsluta studien utan att ange orsak om de så önskar. Enligt 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har jag meddelat hur all data kommer samlas 
in, hur datan kommer bearbetas, förvaras, användas samt att all insamlad data kommer att 
förstöras när arbetet är examinerat och godkänt. Jag försäkrade även att alla personliga 
uppgifter kommer behandlas konfidentiellt, varken namn på respondent, förskola eller 
kommun kommer figurera i arbetet eller i den transkriberade texten.  

 



 11 

4 Resultat  

I detta avsnitt kommer jag att presentera, för studien, relevanta delar av den empiri 
som jag fått fram genom intervjuer.  

4.1 Stöttning från ledning och föräldrar 

På två förskolor förekommer få skrivna och/eller oskrivna regler gällande 
användning modersmål/andraspråk. Ledningen uppmuntrar pedagogerna att 
använda de resurser som finns tillgängliga. Ett exempel är när en pedagog har 
kunskap inom barnets modersmål, den pedagogen uppmuntras då till att agera tolk 
för barnen när det behövs. En respondent säger:   

Meningen inte är att pedagogen ska översätta allt men i början när barnet inte har utvecklat sin 
kunskap i det svenska språket än kan det ändock vara nödvändigt. I takt med att barnet 
utvecklar sin förståelse samt sitt ordförråd inom det svenska språket minskar behovet av 
översättning, då är de det mer betydande orden som översätts och förklaras.  

På de två ovan nämnda förskolorna uppmuntrar ledningen till att pedagogerna tar 
fram material i samverkan med föräldrar på barnets modersmål. Material de idag har 
tagit fram är bildstöd, informationsbroschyrer, översättning av barnböcker, QR-
koder med sagor, sånger samt spelregler.  

Båda respondenterna på den tredje förskolan berättar oberoende av varandra att 
ledningen muntligt gått ut med information som reglerar användandet av annat 
språk än svenska. Andra språk är enbart tillåtet att använda under 
modersmålsundervisning vilket endast anordnas för skolans elever, ej för förskolans 
barn. Reglerna gäller för både barn och pedagog. Enligt respondenterna har 
ledningen godkänt översättning av enstaka ord för de barn som inte ett än har ett fullt 
utvecklat svenskt språk men det har poängterats att det enbart ska ske i 
undantagsfall.  

Flera av respondenterna berättar att det har förekommit klagomål från föräldrar 
angående användning av annat språk än svenska. En respondent säger: 

Det har införts en viss reglering kring användning av andraspråk på vår förskola. Så här i 
efterhand kan jag känna att vi varit dåliga på att informera föräldrarna om varför det är viktigt 
att barnen får tillgång till sitt modersmål. Efter det att vi gått ut med tydlig information har 
föräldrarna fått en större förståelse för det viktiga språkutvecklingsarbetet. Jag får mer respekt 
nu. Föräldrarna har förstått vad mitt uppdrag är.   

En respondent berättar att det förekommit klagomål från föräldrar kring hur 
pedagoger talat på sitt modersmål sinsemellan och över huvudet på barnen. Det är 
enligt respondenten en av anledningarna till att ledningen valde att begränsa både 
pedagoger och barn i användning av modersmål. Respondenten säger att det inte 
känns bra för hen att gå in och avbryta de barn som pratar med varandra på sitt 
modersmål men att hen måste följa de riktlinjer som idag finns. Respondenten har 
funderar på vilka signaler det sänder till barnen när de får höra att deras språk inte är 
godkänt att tala i förskolan.  

4.1.1 Interkulturell eller mångkulturell?  

Alla respondenter arbetar på en mångkulturell förskola där flertalet barn är två eller 
flerspråkiga. Två av respondenterna säger att de vill gå från att vara en mångkulturell 
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förskola till att vara en interkulturell förskola. Ena respondenten tycker att de har 
arbetat på bra och att de inom en snar framtid kan byta ut ordet mångkulturell till 
interkulturell. Den andra respondenten tycker att de inte har kommit så långt i 
arbetet. Bland annat krävs det en större förståelse för barnets kultur och att alla 
pedagoger börjar ta tillvara på barnets modersmål som är en del av barnets identitet 
och därmed kulturellt betingat. Arbetet är enligt respondenten igång, mycket tack 
vare att det arbete som startats med modersmålsstöd. De arbetet har gett ”ringar på 
vattnet” men att gå från att ha en förståelse för barnets kultur till att närma sig barnet 
och familjen anser respondenten att många av hens kollegor fortfarande har svårt 
med. 

Den dagen vi kommer säga att vi är en interkulturell förskola har vi kommit långt i vårt arbete 
med alla barns lika värde. Vi har då granskat oss själva för att sedan kunna närma oss varandra, 
både barn och vuxna. När vi är en interkulturell förskola finns det även ett arbetssätt som gör att 
vi kan möta alla barn i deras språkutveckling. Då är det inte längre vår kompetens som styr utan 
barnets behov.  

Respondenten menar att det varit ett mödosamt arbete med att få med alla kollegor 
”på tåget” i frågor som gäller barns språkutveckling av modersmål. Respondenten 
tror dock att de kommer längre i sitt språkutvecklande arbete desto mer de närmar 
sig att vara en interkulturell förskola.  

Enligt svar från respondenterna varierar antal flerspråkiga barn i de tre förskolorna 
mellan 55–85%. På två av förskolorna talas det mer än 30 olika språk. På den tredje 
förskolan finns det barn med 15 olika modersmål. De två vanligaste språken är 
arabiska och turkiska. Enligt de fyra respondenterna är det ungefär 25–35% av alla 
flerspråkiga barn som har arabiska eller turkiska som modersmål. Det är större 
variation mellan resterande språk, några språk som förekommer är mongoliska, 
ryska, polska, franska, engelska, mandarin, somaliska och ungerska.  

Studien visar att procentandelen av personal som är flerspråkiga varierade kraftigt 
mellan de tre förskolorna. På den ena förskolan är det ungefär 20% av de vuxna som 
är flerspråkiga. Pedagogerna talar fyra olika språk, vilket till stor del speglar behovet 
hos barnen. På de två andra förskolorna uppgår procentandelen till ca 45–65%. 
Pedagogerna talar flera olika språk, men speglar inte alltid behovet hos barnen. 

4.2 Språk i fokus  

Samtliga respondenter uppger att det på gruppnivå är det svenska språket som står i 
fokus. Det är det svenska språket som alla barn och vuxna har gemensamt, oavsett 
om det är individens modersmål eller andraspråk. Därför är det svenska språket i 
fokus och mest tid läggs på barnets språkutveckling där. Sett till individnivå kan 
svaret ändock variera enligt två respondenter. De menar att ett barn som inte kan 
någon svenska eller bara några få ord till en början behöver ett större stöd på sitt 
modersmål än i det svenska språket för att lägga grunden för barnets trygghet. De 
försöker möta barnets behov genom att se över den språkliga kompetensen som finns 
bland pedagogerna på förskolan. Om det finns en pedagog som har kunskaper i 
barnets modersmål får den pedagogen ta ansvar som mentor. Om det inte finns 
någon vuxen med den kompetensen går de igenom vilka modersmål de äldre barnen 
har. Enligt den ena respondenten är det inte vanligt att ett äldre barn får frågan om 
de kan ledsaga det nya barnet men det förekommer.  
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På två av förskolorna får barnets modersmål ta stor plats genom ett aktivt arbete med 
bland annat QR-koder, bildstöd, böcker och översättning/samtalsstöd. Två av 
respondenterna anser att det är viktigt att arbeta språkfrämjande med både det 
svenska språket och barnets modersmål. En av dem uttrycker sig som följer: 

Ett välutvecklat modersmål hjälper barnet att förstå det svenska språket. Vi har sett att när vi 
aktivt arbetar med språkutveckling av barnets modersmål får barnen större kompetens och 
förståelse för svenskan. Jag ser också att det ger oss en lugnare barngrupp och arbetsmiljö när 
barnet lättare kan göra sig förstådd samt förstå alla, både barn och vuxna. Det gör att desto mer 
vi satsar nu på barnets språkutveckling desto mer vinner vi sedan.  

För respondenten får det språkfrämjande arbetet positiva effekter, bland annat har de fått 
en mer harmonisk barngrupp. Samtidigt menar samma respondent att arbetet ibland kan 
vara tungt, speciellt i perioder när de har många barn med olika modersmål som ingen av 
pedagogerna har kunskap om. Då är det mycket nytt material som måste tillverkas 
samtidigt som övrig verksamhet ska flyta på som vanligt.  

4.3 Planerade och fria aktiviteter  

Samtliga respondenter uppger att de erbjuder både planerade och fria aktiviteter som har 
till syfte att vara språkutvecklande. En respondent anser att det språkutvecklande arbetet 
har en fördel jämfört med många andra strävandemål i läroplanen. Respondenten menar 
att språket är en bidragande faktor till all ny kunskap och används därmed kontinuerligt 
vilket exempelvis inte matematik eller naturkunskap gör. Enligt respondenten går det inte 
att bedriva en fullgod pedagogisk verksamhet utan att ge barnen en kontinuerlig 
språkutveckling. Respondenten säger att:   

Om jag inte skulle ge barnen kontinuerlig språkutveckling skulle det betyda att varken jag eller 
mina kollegor pratade med barnen eller deltog i leksituationer. Det skulle också betyda att vi 
håller en monolog istället för dialog.  

Planerade aktiviteter som samtliga respondenter nämner är samling, högläsning och sång. 
Respondenterna tycker att det är viktigt att kroppen och/eller tecken används som 
komplement i sången för att ge barnet bättre förutsättningar till att kunna koppla ihop ord, 
betydelse och handling. Tre av fyra respondenter arbetar kontinuerligt med bilder, både 
PECS-bilder (Picture Exchange Communication System) och egentagna bilder på föremål 
som förekommer i barnens vardag. Bilderna har flera användningsområden. De används 
bland annat som tidigare nämnts som stöd i samling, som hjälpmedel för att förtydliga ett 
ords betydelse, kommunikationsmedel när språket inte räcker till samt som schema. Bilder 
används mycket i planerade aktiviteter, mer sällan i den fria leken. En respondent sa: 

Vi ser bilderna som ett hjälpmedel för barnet så att hon eller han fortare ska få en förståelse för 
ordets benämning eller handling. Ett exempel på hur bilderna används är i ett spel. Bilderna 
läggs med bilden neråt på ett bord. Barnen får sedan en i taget ta varsin bild och säga vad bilden 
föreställer. Om barnet säger rätt får hen ta kortet och lägga det i sin hög. Är det fel läggs kortet 
antingen tillbaka i högen eller så hjälps barnen åt med en förklaring. Sedan är det nästa barns 
tur.  

I språkutvecklingsarbetet av barnets svenska språk anser majoriteten att de inte gör någon 
skillnad på metod beroende på om barnet är en- eller flerspråkigt. Respondenterna arbetar 
kontinuerligt med alla barns ordförråd, fonetik, grammatik, uttal och så vidare i varierande 
situationer. Barnen delas ofta in i mindre grupper utefter behov. Enligt de tre 
respondenterna är det vanligt att gruppens sammansättning består av några språkligt 
starkare barn och några som behöver mer stöd så att de kan ta del av varandras styrkor. I 
andra lärsituationer ser gruppsammansättningen annorlunda ut.  
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Flera respondenter poängterar att det är viktigt att barnen tycker att den fria leken är rolig 
även när den vuxna deltar och utmanar barnen språkligt. Lekarna är inte tänkta att vara 
undervisning utan det är lekande lärande som står i fokus. En respondent problematiserar 
den vuxnas närvaro i den fria leken ur både ett barnperspektiv och 
språkutvecklingsperspektiv:  

Här ser vi den fria leken som lika viktig som den styrda ur ett språkutvecklingsperspektiv men 
det gäller att vi är med i barnens lek för att det ska bli ett lärande. Vi är hela tiden med och sätter 
ord på det barnen gör… Samtidigt som jag ser en stor vinst i att vi är med så blir den fria leken 
inte riktigt på barnens egna villkor. Jag som vuxen är ju där och utmanar och styr barnets 
tankar åt ena eller andra hållet. Som pedagog måste jag bli medveten om min egen påverkan på 
barnens lek ur ett barnperspektiv för att leken ska fortsätta vara lek och inte undervisning.  

Två respondenter säger att det är svårt att ge barnen språkutveckling på barnets 
modersmål när ingen av pedagogerna på förskolan har kompetens i det specifika språket. 
En respondent nämner att de ibland använder sig av ett äldre barn med samma 
modersmål. Då får det äldre barnet agera mentor till det yngre. När varken pedagoger eller 
barn har kunskap i det specifika språket har de enligt respondenten en liten möjlighet att 
möta barnets behov. Respondenten problematiserar situationen:   

Under ett par år har vi haft flera barn hos oss som inte har haft någon kunskap i det svenska 
språket. Vi pedagoger har heller inte haft någon kompetens i barnets modersmål och då har det 
varit svårt att veta hur vi ska arbeta. Jag hade gärna haft någon att bolla idéer med för att på så 
sätt få fram en bra strategi för just det specifika barnet. Trots att vi nu har haft flera barn så har 
ett tidigare arbetssätt sällan fungerat på nästa barn.  

4.3.1 Högläsning  

Samtliga respondenter arbetar med högläsning ur ett språkfrämjande perspektiv. Två 
respondenter använder sig av högläsning i stor utsträckning och de andra två 
respondenterna har högläsning i lite mindre grad. En respondent berättar om varför hen 
delar barngruppen vid högläsning: 

Vi arbetar med högläsning i tre minder grupper. Det gör att vi kan variera läsningen så att det 
passar alla barnen. Om vi inte hade delat gruppen i mindre delar skulle det vara svårt att 
individanpassa läsningen vilket i sin tur hade gjort att åtminstone ett av syftena gått förlorat. 

De tre andra respondenterna har även de högläsningen delvis förlagd till vilan men de har 
inte samma möjlighet att dela barngruppen som föregående respondent. Alla tre 
respondenter säger att det problematiskt då det är många barn som ska lyssna samtidigt.  
Respondenterna menat att det är svårt att individanpassa högläsningen så att det blir en 
lärorik och språkutvecklande situation. Ofta är det de barn som tar för sig lite mer och 
redan har ett rikt språk som får ut mest av situationen. En respondent säger följande:  

De barn som egentligen har störst behov av att följa med i högläsningen är ofta de jag inte når ut 
till. Många av dom är lite mer blyga och sätter sig längre bak. Jag har försökt använda mig av 
bestämda platser och därmed flytta fram de barnen men då har de istället känt sig utpekade 
vilket inte heller blir bra. Därför räknar jag inte längre högläsning som en allmän 
språkutvecklande situation, för vissa barn är det en språkutvecklande situation, för andra barn 
är det inte det.  

En annan respondent säger:  

Jag skulle gärna se att jag fick mer tid att läsa frekvent med en liten grupp på två eller tre barn 
men på grund av verksamhetens förutsättningar är inte de möjligt.  

För att ändå ta tillvara på några av högläsningens goda språkutvecklande egenskaper har 
en respondent tillsammans med sina kollegor startat ett projekt där de läst in några böcker. 
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I inläsningen har de gjort en tydlig signal på när det är dags att vända blad. Respondenten 
anser att de gör att barnet lätt kan titta och följa med i boken. Pedagogerna på aktuell 
förskola har även spelat in utvalda sagor på barnens modersmål. På så sätt kan barnet både 
höra sagan på det svenska språket samt sitt på sitt modersmål. I inläsningen har de tagit 
hjälp av föräldrar i de språk de inte har kunskap i.  Projektet har pågått i cirka 8 veckor och 
enligt respondenten ser de positiva resultat i form av större språklig förståelse bland 
majoriteten av de flerspråkiga barnen.  

På två förskolor pågår just nu ett större projekt med inriktning på metoden före Bornholms 
modellen. Syfte är att utveckla pedagogernas kunskap om barns språkutveckling och 
därmed ge dem nya idéer på hur de kan arbeta. När projektet startade i höstas fick alla 
deltagande förskolor nya böcker som är utvalda för just den specifika förskolan. För de två 
respondenterna betyder det att de fått böcker som är utvalda till att representera barnens 
interkulturella mångfald. Det finns enbart ett klassiskt verk och det är en bok av Astrid 
Lindgren. Sedan är det mycket sagor med drakar, prinsar och prinsessor, fabler och 
fantasidjur. Tanken är att alla barn ska kunna känna igen sig i böckernas innehåll. Alla 
pedagoger på de två förskolorna har fått utbildning i hur de kan läsa böckerna med barnen 
så att det blir en god språkutvecklande lärsituation som tar tillvara på barnens tankar och 
åsikter. Respondenterna har även fått material om hur de kan utveckla högläsningen till ett 
större projekt. En respondent har tillsammans med barnen gjort ett sagolandskap med 
inspiration från en av böckerna. Där kan barnen bearbeta sagans innehåll och spela upp en 
egen sagoteater. Barnen får enligt respondenten använda sig av de ord de stött på i 
böckerna och sätta in dem i en kontext som gör att de lättare förstår ordets betydelse och 
därmed utvecklar barnets ordförråd.  

Som ett komplement till högläsning arbetar majoriteten av respondenterna med 
flanosagor. Sagorna har olika teman till exempel geometriska former, sagoväsen eller 
klassiska verk. När en flanosaga läses visas även en eller flera bilder upp vilket gör att 
barnen lättare kan förstå berättelsen genom visuella intryck. En respondent berättar om 
sitt arbete:  

För oss har det visat sig att barnen har mycket lättare att sitta still och koncentrera sig under en 
längre tid när vi läser en flanosaga än när vi läser ur en vanlig bok. Därför använder vi just nu 
flanosagor till största delen istället för böcker då vi ser att det ger barnen så mycket mer glädje. I 
högläsningen blir det för mycket pekpinnar, det känns inte bra. Läsning ska vara lustfullt annars 
går syftet förlorat och barnen får ett negativt intryck av läsningen.  

4.3.2 Språkutveckling i lek  

Både fri och styrd lek används som metod för att utveckla barnens språk. I den fria 
leken har alla respondenter svarat att de eftersträvar att vara en så aktiv deltagare 
som möjligt. En respondent säger: 

För mig spelar det ingen roll vad barnen leker. Det är enbart min fantasi som begränsar mig i att 
kunna delta i barnens lek. Om vi leker familj, spelar spel, bygger långa bilbanor eller höga torn 
spelar egentligen ingen roll ur ett språkutvecklingsperspektiv. Det viktiga är att prata med 
barnen, ställa frågor, upprepa ord när de behöver hjälp med uttal och att våga föra en dialog. 
Jag ser att mitt deltagande i leken är en bidragande faktor till barnets språkutveckling.  

För att skapa ett bra lekklimat delar flera respondenter upp sin grupp i flera mindre 
grupper. I mindre grupper går det enligt respondenterna lättare att individanpassa 
deltagandet i både den fria- och styrda leken vilket i sin tur leder till en större 
språkutveckling för alla barn.  
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Barnets språkutveckling får ofta en skjuts när barnen har aktiviteter i mindre grupper då barnen 
får ett större utrymme för att tala och kommunicera med varandra. De barn som är lite blyga 
vågar också oftast ta för sig mer vilket är positivt ur ett språkutvecklingsperspektiv.  

Generellt sett finns det mycket material på förskolan som kan användas för 
språkutveckling enligt majoriteten av respondenterna. Material kan tillexempel vara både 
språkutvecklande, teknikutvecklande och lekstimulerande fast dess egentliga syfte är något 
helt annat. Exempel på material som kan användas för språkutveckling är spel, tillexempel 
memory, pussel och charader. En respondent berättar hur de arbetar med olika material: 

Det som gör ett att ett material blir språkutvecklande eller ej är hur vi pedagoger deltar i 
aktiviteten. Sitter vi inte där eller bara sitter tysta och observerar blir lärandet sällan speciellt 
stort men är vi med och leker, utmanar, ställer frågor, helt enkelt för en dialog med barnet så 
händer det något med barnets språkliga utveckling snabbt. Som pedagog gäller det att vara aktiv 
i barnens lek och ständigt utmana genom samtal. Dialogen måste stå i fokus.  

Samtidigt som alla respondenter är eniga om att pedagogerna aktivt ska delta i barnens lek 
så poängterar de även vikten av att barnen lära av varandra. Respondenterna säger att de 
uppmuntrar barnen att fråga varandra om hjälp. Alla barn har något de kan bidra med och 
att få ledsaga någon annan ger barnet en kommunikativ utmaning. Pedagogerna finns där 
och stöttar men barnet leder dialogen. Att uppmuntra barnen att fråga en kompis om hjälp 
som de normalt inte leker så mycket med säger flera respondenter är viktigt, då det 
tillfrågade kompisen har kunskaper som barnet sällan fått tillgång till tidigare.  

 

4.3.3 Språkstimulerande miljö  

Att skapa en god språkstimulerande miljö anser alla respondenter vara av yttersta vikt. 
Därför har alla respondenter utformat ett bibliotek eller en läshörna på avdelningen där 
barnen själva kan nå och ta fram de böcker de vill titta i. QR-koder används av tre 
respondenter. Även QR-koderna är placerade så att barnen själva kan skanna dessa och 
därmed ta del av kodens innehåll.  

På alla respondenters avdelningar sitter ett alfabet uppe som har till syfte att stimulera 
barnets kunskap om bokstäver och dess uttal. En respondent berättar: 

Vi har vårt alfabet uppsatt i stora rummet. Där finns även läshörna och ateljé. Under 
högläsningen brukar barnen vara framme och studera de olika bokstäverna som förekommer i 
boken. I skapandet har de också ofta en central roll då de fungerar som inspiration. Barnen 
brukar samtala om vilken figur de ska göra, hur bokstaven ser ut och hur den uttalas.  

En annan respondent berättar om hur alfabetet används på hens förskola: 

Vi har under en lång tid haft en vägg som enbart använts till dokumentation, men i slutet av 
vintern såg vi att barnen inte längre var intresserade av att titta på bilderna som satt uppe. Vi 
valde då att sätta bilder med alfabetet där vilket blev en stor succé. Majoriteten av barnen är nu 
dagligen framme och tittar på bokstäverna och de figurer som tillhör bokstaven. Barnen är i 
dagsläget lite för små för att koppla bokstav med bild men barnet får ändå med sig mycket 
språklig kunskap till när hen blir äldre. När barnet är moget kommer hen kunna använda sig av 
sina tidigare intryck och omvandla dem till ny kunskap.  

På tre av respondenternas avdelningar finns det en stor magnettavla med bokstäver. En 
respondent berättar att bokstäverna används mycket på hens avdelning. Barnen brukar 
sortera bokstäverna utefter alfabetet, utseende eller färg. Några barn skriver också kortare 
ord samt använder bokstäverna som mall när de skriver för hand.  
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4.3.4 Digitala verktyg för språkutveckling  

Samtliga respondenter använder en lärplatta i det språkutvecklande arbetet. Två av 
respondenterna använder lärplattan som ett hjälpmedel för utveckling av både det svenska 
språket och barnets modersmål, de andra två respondenterna använder den enbart till 
utveckling av det svenska språket. På vilket sätt och vilka appar som används är lite olika 
bland respondenterna. En respondent använder sig av QR-koder där pedagog eller förälder 
har läst in en saga och/eller sång på olika modersmål. Sagan och/eller sången finns sedan 
även tillgänglig på svenska, antingen i en bok eller i en annan QR-kod. En respondent 
anser att barnet får en större språkutveckling när hen får tillgång till en sång/berättelse på 
både modersmål och svenska. QR-koder används på liknande sätt av ytterligare en 
respondent men de används här inte lika frekvent som på den första respondentens 
arbetsplats.  

I Studien framkommer det att alla respondenter använder sig av appar som har ett 
språkutvecklande innehåll. För två av respondenterna finns det möjlighet att välja språk i 
två av apparna. Majoriteten av barnen vill ofta spela spelet med instruktioner på sitt 
modersmål men alla modersmål finns inte representerade vilket en respondent 
problematiserar:  

Jag ser att flera barn blir ledsna när de inte kan spela på samma sätt som övriga barn. Det har 
fått mig att fundera över vilka signaler det sänder till barnen. Däremot så gör spelen så stor 
nytta för de barnen som faktiskt kan spela på sitt modersmål vilket enligt mig överväger 
nackdelen att alla barn inte kan delta på samma villkor men jag önskar så innerligt att vi skulle 
kunna ge alla barn samma möjlighet.    

4.4 Samarbete mellan hem och förskola  

Alla fyra respondenter anser att samarbetet mellan hem och förskola ofta ser olika ut 
beroende på om barnet är en- eller flerspråkigt. Framförallt skiljer sig samarbetet åt 
om barnet och/eller föräldrarna har svårt att förstå det svenska språket. När barnet 
har svårt för det svenska språket menar respondenterna att det anses vara än mer 
viktigt att barnet känner sig tryggt i verksamheten och med pedagogerna. För att 
skapa trygghet och möjlighet till kommunikation med barnet introducerar två 
respondenter tidigt bildkommunikation, helst sker introduktionen redan under 
barnets första dag. Anledningen till att bilderna introduceras tidigt är för att 
respondenterna vill dra nytta av förälderns möjlighet att agera tolk. Respondenterna 
menar att barnet då får en djupare förståelse för bildernas syfte, vad de olika bilderna 
betyder samt att barnet får tid att själv prova på att kommunicera med bilderna. Blir 
det missförstånd kan föräldern direkt ge respons och ge en ny förklaring.  

Om inte föräldern kan tala svenska försöker alla respondenter i första hand se om 
någon av pedagogerna har kompetens i samma språk, om det inte finns kan en tolk 
tas in med det görs enbart i undantagsfall. En respondent säger att det kostar så pass 
mycket att ta in en tolk att det slår tillbaka mot verksamheten i andra fall. Är det 
enbart en gång som en tolk används så gör det inte så mycket men eftersom det är så 
många föräldrar som behöver tolk har det blivit ett stort kostnadsproblem. 
Respondenten problematiserar situationen: 

Det är svårt att veta hur jag ska tänka. Ska jag tänka trygghet här och nu för både föräldrar och 
barn eller möjlighet att beställa till exempel ny målarfärg till nästa termin. Det är ett stort 
ansvar som ligger på våra axlar. Jag tänker att när föräldrarna inte känner sig helt trygga med 
att lämna barnet hos oss så kan barnet heller aldrig bli tryggt. Ett otryggt barn har i sin tur svårt 
att tillgodogöra sig den kompetens vi försöker ge barnen. Att arbeta med tillexempel 
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språkutveckling med ett barn som inte är tryggt gör varken till eller från, lärandet eller stora 
delar av lärandet kommer utebli.  

Flera respondenter anser att det är viktigt att uppmuntra föräldrarna till att tala på 
sitt modersmål hemma. Det är framförallt viktigt i de fall förskolan inte kan erbjuda 
någon språkutveckling av barnets modersmål på förskolan. En respondent säger: 

Ibland kan vi möta barnets behov fullt ut men ibland kan vi bara göra det i liten utsträckning 
eller inte alls. Det är viktigt att vi är ärliga mot föräldrarna om vad vi har att erbjuda. När vi 
enbart kan erbjuda inspelat material är det viktigt att vi gör föräldrarna uppmärksamma på det 
och att vi uppmuntrar dem att prata mycket med sitt barn och läsa många böcker hemma. Det 
kommer göra stor skillnad för barnets språkliga kompetens.  

5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och det 
sociokulturella perspektivet. Kapitlets underrubriker är 5.1 Förskolans förutsättningar och 
miljö samt 5.2 Daglig verksamhet.  

5.1 Förskolans förutsättningar och miljö 

Duek (2017) menar att ledningens riktlinjer har stor påverkan på pedagogernas möjlighet 
att arbeta med barns språkutveckling vilket även denna studie visar. Viljan att arbeta 
språkfrämjande med både barnens svenska språk och modersmål finns hos alla 
respondenter, men två av dem blir begränsade av ledningens regler. Reglerna innebär att 
de inte får använda barnets modersmål i språkutvecklingen, utan enbart det svenska 
språket. Det gör att förutsättningarna på de tre förskolorna inte blir likvärdig, vilket det 
enligt Skollagen (2010:800) ska vara. Skollagen (2010:800) poängterar även att alla barn 
med annat modersmål än svenska ska få möjlighet till språkutveckling av sitt modersmål. 
Ledningens regler som innebär att modersmål inte får användas/pratas på förskolan gör 
att barnets totala kompetensutveckling riskerar att bromsas in. Det kommer sig av att 
barnet inte får en exakt översättning av ordets betydelse vilket enligt Duek (2017) är viktigt 
för den totala kunskapsinhämtningen. En möjlig slutsats är att fler barn skulle få en större 
språkutveckling om pedagogerna på aktuell förskola hade haft möjlighet att ge barnen 
språkutveckling på deras modersmål. Utifrån studiens empiri går det däremot inte att säga 
att det skulle gälla alla flerspråkiga barn. Även förskolorna där ledningen uppmuntrar till 
att använda modersmålet för att stärka språkutvecklingen brister i arbetet, då förskolorna 
inte kan tillgodose alla barns behov. Eftersom kunskap saknas hos personalen i flera av 
barnens modersmål. Det leder det till att alla barn inte får samma möjlighet till 
språkutveckling ens på samma förskola. Barn som får uppmuntran till att använda sig av 
sitt modersmål för språkutveckling inom alla områden, trots att pedagogen saknar kunskap 
inom det stärker sitt språk och hierarkier språken emellan suddas ut (Duek, 2017). Sker 
denna uppmuntran på förskolorna skulle det kunna ses som att verksamheten blir så 
rättvis som det går, utifrån pedagogernas språkliga förutsättningar.  

Enligt respondenternas svar är det möjligt att anta att ett interkulturellt synsätt ses som 
mer språkstärkande än vad ett mångkulturellt synsätt gör. Vilket kan antas komma ifrån 
att pedagogerna på de interkulturella förskolorna fått mer handledning inom 
språkutveckling, än vad de fått på den mångkulturella förskolan. Svensson (2012) menar 
att det behövs riktlinjer för hur förskolan kan stärka alla barns språkutveckling, vilket flera 
respondenter också påpekar att de behöver ha för att kunna möta alla barns behov. I 
studien framkommer det att alla förskolor tillverkar mycket språkstimulerande material. 
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Utifrån respondenternas svar går det att anta att det är en krävande process att ta fram nya 
material på flera olika språk. Mer färdigt material skulle kunna frigöra mer tid för 
pedagogerna. Tid som istället kan användas i det språkutvecklande sociala samspelet med 
barnet. Ett forum där pedagoger mellan olika förskolor kan dela med sig av det material de 
skapat skulle kunna underlätta språkundervisningen. Detta skulle också kunna leda till att 
mer material på flera olika språk kan erbjudas fler barn.  

Som det ser ut idag behöver respondenterna ta ställning till en del etiska dilemman i 
samband med användning av lärplatta. Bland annat hur en lärplatta ska användas för 
språkutveckling av barnens modersmål när alla barn inte kan erbjudas den möjligheten. 
Enligt Skans (2011) finns det ett samband mellan acceptans av ett språk och pedagogernas 
kunskap. När en eller flera pedagoger har kunskap inom barnets modersmål får språket en 
högre status. Även lärplatta kan användas som statushöjare men när inte 
minoritetsspråken finns representerade i de olika apparna kan de språken som varken 
representeras bland personal eller i appar riskera att få sämre status. I det pedagogiska 
forumet skulle pedagogerna även kunna dela med sig av sina erfarenheter, tips och idéer i 
användning av lärplatta. Teoretiskt sett kan det möjliggöra tillexempel en lista på vilka 
språkutvecklande appar som finns tillgängliga på olika språk. Vilket i förlängningen kan 
leda till att fler barn får möjlighet till språkutveckling via en lärplatta.  

Ser vi på användningen av digitala verktyg utifrån det sociokulturella perspektivet 
framkommer ytterligare en problematik i form av att de digitala verktygen ofta används av 
ett barn i taget. Den sociala interaktionen som Vygotskij (1995) förespråkar utgår därmed. 
Istället interagerar barnet med ett statiskt verktyg som inte kan anpassa sig efter barnets 
specifika behov. Enligt Strid (2016) är det viktigt att sätta ord på barnets handling och 
Sandvik och Spurkland (2015) anser att det ingår i pedagogens uppdrag att upprätthålla en 
dialog med barnet. I ett statiskt verktyg som till exempel en lärplatta finns inte den 
möjligheten och det kan tänkas vara rimligt att pedagogerna behöver fundera över i vilka 
situationer som de digitala verktygen används, samt om det finns andra alternativ som ger 
barnet en större språkutveckling.  

Studiens empiri visar att en möjlig slutsats är att pedagogerna utifrån ett interkulturellt 
arbetssätt har lättare att möta barnets språkutvecklingsbehov, än vad det är utifrån ett 
mångkulturellt synsätt. Det som utmanar påståendet är att pedagogens språkliga 
kompetens har stor påverkan på möjligheten att möta barnets behov. Alla barn får 
språkutveckling i det svenska språket och det finns ett välutvecklat arbetssätt på två av 
förskolorna när språkkunskaper finns i barnets modersmål. När det inte finns 
språkkunskaper bland pedagogerna finns det däremot inga framtagna arbetssätt och 
riktlinjer. Arbetssättet är uppbyggt på pedagogernas språkkunskaper. Enligt Souto-
Manning (2016) är det barnets individuella behov som bör styra, en likvärdig behandling 
ska tillämpas, inte likabehandling. De barn som behöver extra stöd har rätt att få det, vilket 
även regleras i Skollagen (2010:800). Empirin speglar dock en annan verklighet, där det 
istället är en blandning av synsätt, riktlinjer och kompetens som styr barnets 
språkutvecklingsmöjligheter. Slutsatsen blir därmed att de pedagoger som får verktyg till 
att förändra sin syn- och arbetssätt är de som lättare kan möta barnen i deras 
språkutveckling. Därmed inte sagt att de kan möta alla barn. För att kunna ge barnet 
språkutveckling i ett socialt samspel krävs det att pedagogen har språkkunskaper i barnets 
modersmål, vilket gör att ett interkulturellt synsätt inte får någon betydelse för barnet om 
pedagogernas språkkunskaper fattas.  

Kultti (2012) anser att ett fokus bör vara på att skapa utmanande lärarorienterade 
miljöer där riktade språkutvecklande aktiviteter kan ta plats och vara återkommande. 
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Studiens resultat visar däremot att majoriteten av respondenterna förknippar 
perspektivet språkstimulerande miljö med hur ord, bokstäver och böcker presenteras 
för barnen. Den fysiska miljön där språkstimulerande lekar kan utvecklas får inte alls 
samma uppmärksamhet. Även utifrån den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1995) 
blir den fysiska miljöns utformning viktig. Miljön bör skapas utifrån barnens 
intressen då leken är situerad. Genom att förändra miljön utifrån barnens nuvarande 
intressen kan pedagogerna skapa en miljö som lockar till lek och språkande. Det bör 
erbjudas en mångfald av aktiviteter, material och artefakter så att varje barn får 
utveckla sitt språk i varierande situationer. Det är även viktigt att miljön stimulerar 
socialt samspel då barnen utifrån den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1995) har 
mycket att lära av varandra.  

5.2 Daglig verksamhet  

Resultatet visar att alla respondenter har en intention av att planera och genomföra 
språkutvecklande aktiviteter, samt delta i barnens fria lek. På alla tre förskolor är syftet 
oftast att utveckla barnens svenska språk och i undantagsfall barnets modersmål. De 
planerade aktiviteterna sker ofta i mindre grupper för att ge alla barn utrymme till att ingå 
i ett socialt samspel, vilket utifrån den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1995) ger barnen 
möjlighet att lära av varandra i en barn-barn eller barn-vuxen interaktion.  

Genom att använda bilder i den dagliga verksamheten vill respondenterna förtydliga 
ordens mening, samt ge barnen större kommunikationsmöjligheter. Framförallt används 
bilderna i en barn-vuxen interaktion, vilket gör att de barn som är i behov av bildstöd inte 
får möjlighet att självständigt samtala med andra barn i en barn-barn konversation. Barns 
möjlighet att interagera med varandra påverkas enligt Bruce (2010) av hur språkstarka de 
är. Om alla barn fick kunskap i bildernas betydelse samt hur de används, finns det grund 
för att anta att det skulle hjälpa de språkligt svagare barnen att kunna föra ett samtal med 
alla andra barn. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skulle det lyfta barnens kompetens, 
då det första steget i kunskapsutveckling kommer genom socialt samspel (Vygotskij, 1995). 
Alla barn skulle därmed lättare få möjlighet att ta del av varandras styrkor och ingå i det 
samlärande som Strandberg (2014) beskriver där det behövs förmåga i att både bli ledd i 
utvecklingen samt förmåga att själv kunna leda andra.    

Barnens språkutveckling i aktiviteten högläsning påverkas av barngruppens storlek då 
högläsning i en stor grupp är svår att anpassa efter varje barns behov. Sandvik och 
Spurkland (2015) menar att det är bra om barnen får tillgång till böcker och högläsning 
varje dag, men att kvalité är viktigare än kvantitet. Alla fyra respondenter har högläsning 
vid vila vilket kan leda till att barnen får en negativ inställning till läsning. Det gäller 
framförallt i de barngrupper som inte kan delas i mindre grupper och det därmed är svårt 
att individanpassa läsningen (Svensson, 2011). Av den anledningen kan en rimlig slutsats 
vara att det utifrån ett språkutvecklingsperspektiv är bättre att förlägga högläsningen till en 
annan tid på dagen än vid vila då barngruppen kan delas in i mindre grupper. Mindre 
grupper skulle även ge pedagogerna mer tid till att samspråka med varje barn och lyfta alla 
barns tankar och åsikter vilket i sin tur stärker barnets språkutveckling.  

Genom att erbjuda noggrant utvalda böcker, finns bättre förutsättningar för att skapa en 
kvalitativ högläsningssituation, där innehållet är anpassat efter barnen än vad det är när 
böckerna inte är utvalda efter barngruppens intresse (Wedin 2017). En aktivitet som kan 
gagna barnens läslust och språkutveckling, samtidigt som det ger förskolan tillgång till mer 
böcker är att besöka de bibliotek som finns i närheten av förskolorna. Där kan både barn 
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och pedagog välja ut de böcker som passar barngruppen bäst. Studien visar att de förskolor 
som ingår i projektet före Bornholms modellen har fått ökade förutsättningar till en 
kvalitativ högläsning samt uppföljande språkarbete. Det material som tillverkas med 
inspiration från böckerna ger barnen möjlighet att själva sätta ord och meningar i ett 
sammanhang. Det påvisar vikten av att inte stanna det språkutvecklande arbetet vid att 
enbart läsa och prata om en bok. Att fortsätta arbeta med en bok som ett projekt där barnet 
får utgå från tidigare erfarenhet, kreativitet och fantasi i ett socialt samspel ger barnet 
möjlighet att ta klivet in i den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2017) där barnet 
kan ta ett stort kliv i sin språkutveckling.  

Utifrån Vygotskij (1995) teori är det rimligt att anta att ett gott samarbete mellan hem och 
förskola skulle kunna stärka barnet i både hens modersmål och i det svenska språket då 
språkutvecklingen skulle ske i en situerad kontext. Ett exempel på material som kan 
användas är memory. Samma memory kan användas både hemma och i förskolan för att ge 
barnet en exakt översättning och ordförståelse vilket stärker barnets ordförråd (Skans, 
2011).   

6 Diskussion  

I detta kapitel presenteras avsnitten 6.1 Metoddiskussion, 6.2 Resultatdiskussion, 
6.2.1 Slutsats, 6.2.2 Studiens betydelse och 6.2.3 Vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur flerspråkiga barn stimuleras i sin språkutveckling på 
förskolan. Semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att få fram empiri som 
speglar arbetet på tre olika förskolor. De centrala delarna som besvarar min forskarfråga 
har sedan presenterats och analyserats utifrån tidigare forskning och Vygotskijs (1995) 
sociokulturella teori. 

Respondenterna fick ta del av studiens intervjuguide cirka en vecka innan intervjun ägde 
rum vilket jag ser som positivt då alla respondenter kunde förbereda sig inför intervjun 
vilket jag tror gav mig mer relevant empiri att analysera. Jag tror också att jag fått mer 
exempel av de respondenter som hade förberett sig. De antagandet grundar sig på att de 
respondenter som sa att de grundligt läst igenom frågorna också är de som jag hade längst 
intervjuer med och de som gav flest exempel. Det finns en viss risk att mina respondenter 
förberedde svar som de trodde jag ville höra, inte hur de egentligen arbetar men jag tänker 
att det lika gärna hade kunnat hitta på svar under intervjun. Att jag ställde följdfrågor och 
fördjupande frågor som inte var med i det utskickade materialet ger intervjun större 
tillförlitlighet då resultatet därifrån kollaborerar med tidigare ställda frågor. Jag anser att 
min metod med semistrukturerade intervjuer möjliggjorde insamling av data som är 
relevant för min studie och att datan besvarar min forskningsfråga och därmed studiens 
syfte.  

I och med att jag intervjuade fyra pedagoger på tre olika förskolor, alla med olika 
bakgrund, både yrkesmässig och akademisk bakgrund gjorde att jag fick fram ett 
resultat som jag ser representerar en större del av förskolans mångfald än om jag 
tillexempel hade valt att enbart intervjua förskollärare. Det finns också en styrka i att 
respondenterna arbetar på tre olika förskolor till skillnad mot om de enbart skulle 
arbete på en eller två förskolor. Att intervjua fyra respondenter från fyra olika 
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förskolor istället för tre hade också kunnat ge ett annat resultat då studien påvisar att 
arbetet med språkstimulering ser mycket olika ut på olika förskolor.  

Studien hade kunnat få ytterligare tyngd om jag hade gjort fler intervjuer men då två 
tillfrågade respondenter valde att tacka nej sent in i studien fanns det inget utrymme 
att hitta andra pedagoger att tillfråga. Studiens begränsade tidsutrymme gjorde att 
jag fick arbeta med den empiri jag fått fram från fyra respondenter.  

Studiens resultat är troligtvis inte representativt för majoriteten av Sveriges 
förskolor. Mina respondenter är heller inte slumpmässigt utvalda utan utvalda ur ett 
målinriktat- och tillgänglighetsurval (Bryman, 2011). Därmed går det inte att göra 
generella paralleller om hur flerspråkiga barn stimuleras i deras språkutveckling 
utifrån mitt resultat. Det ser inte jag dock inte som en nackdel. Resultatet är 
framtaget ur tre förskolors verklighet och visar på en varierande möjlighet att arbeta 
med språkutveckling. Jag ansåg i studiens uppstart att det viktigaste var att jag fick 
göra intervjuer med pedagoger som har erfarenhet av min forskningsfråga. Det anser 
jag fortfarande och ett urval som är mer generellt för Sveriges förskolor skulle ge mig 
mer information men inte nödvändigtvis mer empiri om arbetsmetod som 
kollaborerar med studiens syfte.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med studien var att få kunskap om hur flerspråkiga barn 
stimuleras i sin språkutveckling. Studien påvisar ett skiftande resultat, mycket på grund av 
de intervjuade pedagogernas olika förutsättningar. Studien påvisar att barn idag inte alls 
har tillgång till en jämlik förskola. Förutsättningarna för barnets språkutveckling skiljer sig 
så pass drastiskt att barnets förskoleplanering får en avgörande roll för barnets språkliga 
kompetens. Enligt Skans (2011) tar det 2-8 år för ett flerspråkigt barn att lära sig ett nytt 
språk. För ett rikt språk med en utvecklad språklig förståelse krävs det att barnet har en 
exakt kunskap om ordens betydelse. Därför är ordförrådet på både modersmål och 
andraspråk av stor betydelse för barnets språkande och kunskapsinhämtning. Ett barn som 
enbart får tillgång till språklig utveckling av det svenska språket riskerar därmed att få 
minskad möjlighet till framtida kunskapsutveckling.  

På de två förskolor där pedagogerna har ledningens stöd i sitt arbete förekommer det 
kritiska delbeslut som påverkar barnets möjlighet till språkutveckling. De två 
respondenterna talar öppet om sin oro när de måste göra olika ställningstaganden som 
påverkar antingen det enskilda barnet eller verksamheten. Det handlar bland annat om 
möjligheten att använda sig av digitala hjälpmedel. Pedagogerna har möjlighet att erbjuda 
några barn stöd i deras språkutveckling av barnets modersmål men inte alla. De barn som 
har ett modersmål som är i minoritet får sällan tillgång till modersmålsutveckling, av 
varken pedagog eller lärplatta. Svensson (2012) påvisar vikten av att barnet får ingå i en 
variationsrik språkstimulerande verksamhet där både modersmål och andraspråk 
utvecklas. Pedagogerna på två av förskolorna har fått fortutbildning i hur de kan använda 
metoden före Bornholms modellen, lärplatta och i vissa fall en pedagog för att utveckla 
barnens modersmål. Jag funderar dock på om de två första metoderna, som är de 
vanligaste erbjuder barnet tillräckligt stor variation så att det går att anpassa till varje 
barns intresse och behov? Ser vi till hur många olika språkutvecklande aktiviteter som 
erbjuds barnet för att utveckla det svenska språket så framkommer det ett större behov.  

Ett sätt att möta barnens behov när pedagogerna inte har tillräcklig kunskap är att använda 
sig av modersmålsstödjare. Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) är det dock få 
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barn som får tillgång till modersmålsstödjare i förskolan, enbart 10% av barnen i Malmö, 
20% i Göteborg är det 20% och 25% i Stockholm. På de förskolor som respondenterna 
arbetar finns det ingen modersmålsstödjare. En enkel lösning skulle därmed vara att ge de 
barn som har modersmål som pedagogerna inte har kunskap i, tillgång till en 
modersmålsstödjare. Tanken är däremot inte helt oproblematisk. En anledning är enligt 
Duek (2017) att det idag finns få utbildade modersmålsstödjare som har kompetens att 
leda barnen i deras språkutveckling. Det gör att ett beslut om modersmålsstödjare inte 
nödvändigtvis skulle ge förskolan tillgång till mer stöd utifrån, då det inte är säkert att det 
finns kompetenta modersmålsstödjare som kan ta sig an uppdraget. 

Pedagogens ansvar är att skapa en verksamhet som efterlever Skollagen (2010:800) och 
förskolans läroplans (Skolverket, 2016) intention. Hur pedagogerna gör för att uppnå 
målen är upp till varje förskola/ pedagog. Kultti (2012) menar att en variationsrik 
verksamhet ofta ger en positiv effekt på barnets språkutveckling. Både barnets modersmål 
och det svenska språket stimuleras när barnet kan delta på sina egna villkor. Min empiri 
visar däremot att de planerade aktiviteterna inte alls har så stor variation. Alla 
respondenter använder sig av högläsning, samling och sånger. De fria aktiviteterna varierar 
desto mer. Utgångspunkten ligger i barnets initiativ och intresse. Majoriteten av 
respondenterna är med i den fria leken i så stor utsträckning som möjligt. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv är pedagogens medverkan positivt då lärandet enligt Vygotskij 
(1995) sker i samspel med andra.  

Genom kontinuerlig handledning som givit ett strukturerat arbetssätt menar två 
respondenter att det är lättare att hinna med att se varje barns behov. Det påvisar vikten av 
handledning och fortutbildning inom de områden som pedagogerna inte förstår/ talar 
vilket även Svensson (2012) påpekar. Ett exempel är när de har barn med ett modersmål 
som pedagogerna inte har kunskap inom. När pedagogerna har kunskap inom barnets 
modersmål har de möjlighet att skapa eget material. I studien framkom att materialet 
består av bland annat böcker, QR-koder och appar på lärplattan men när de inte har 
kunskap i barnets modersmål har det varit svårt att ta fram material. Det aktuella barnet 
blir därmed utan både en fysisk persons stöd samt stöd från artefakter. I vissa fall har 
respondenterna haft möjlighet ta fram material med hjälp av föräldrar men det fungerar 
inte alltid. De barn som inte får något stöd riskerar enligt Skans (2011) att få ett negativt 
intryck av sitt modersmål. Att språket inte är godkänt. Det kan i sin tur inverka negativt på 
barnets självbild och identitetsskapande vilket kan leda till sämre utveckling, inte bara i 
barnet språk utan i alla ämnen.  

Studien visar att förskolans pedagoger besitter makt över att höja ett språks status eller 
sänka den (Kulttis, 2012). Jag ser att det finns en stor risk i att vissa barn får tillgång till 
språklig utveckling av sitt modersmål medans andra barn inte får det. Det finns en risk i att 
språkets status sänks för de barn som inte får sitt språk representerat, vilket kan få 
negativa konsekvenser för barnets identitetsskapande då språk, kultur och identitet hör 
ihop enligt Svensson (2012). Det finns ytterligare en risk med att barnet inte får någon 
språkutveckling på sitt modersmål. Det är att barnet riskerar att få en sämre 
kunskapsutveckling i alla ämnen (Svensson 2012). Slutsatsen påvisar vikten av att alla barn 
får samma förutsättningar i sin språkutveckling oavsett om barnet är en- eller flerspråkigt.   

6.2.1 Slutsats  

Min slutsats är att det är mycket som påverkar det flerspråkiga barnets 
språkutveckling. Det handlar dels om vilka riktlinjer förskolorna har om hur arbetet 
med språkutveckling ska gå till. Sedan handlar det även om pedagogernas kompetens 
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och möjlighet till stöd utifrån. Studien visar att arbetssättet på tre olika förskolor 
skiljer sig åt men att det även finns flera likheter. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 
det samspelet emellan två människor som får stor betydelse för barnets 
språkutveckling men när det inte finns kunskap i barnets modersmål på 
arbetsplatsen är det svårt att ge barnet de stöd hen har rätt till. Däremot så arbetas 
det mer frekvent med språkutveckling av det svenska språket, men även där finns det 
en stor variation. Med det sagt så finns det mycket kunskap på de tre förskolorna men 
utifrån min empiri kan jag se att det skulle vara positivt med ett kunskapslyft, 
framförallt om hur ett språkutvecklingsarbete kan utformas när ingen pedagog har 
kompetens i barnets modersmål.  

6.2.2 Studiens betydelse  

Denna studie har som syfte att lyfta frågan om flerspråkiga barns språkutveckling. 
Vilka rättigheter barnet har till språkutveckling av både modersmål och det svenska 
språket samt hur barnets rättigheter uppfylls på tre av Sveriges förskolor. Studien 
visar att både kunskap och riktlinjer gör barnets möjlighet till språkutveckling till en 
fråga som står utanför barnets makt trots att alla barn enligt lag har rätt att tillgå en 
likvärdig verksamhet. Studien blir därmed viktig då den belyser de skillnader som 
finns, skillnader som kan inverka på barnets totala kompetensutveckling.  

6.2.3 Vidare forskning  

Studien har gett mig många nya tankar och insikter när det kommer till flerspråkiga 
barns möjlighet till språkutveckling, både av modersmål och det svenska språket. 
Litteratursökning inför studien visade att det finns mycket forskning kring ämnet 
barns språkutveckling. Den forskning som var svårt att finna var hur förskola och 
hem kan samarbeta för att stärka språkutvecklingen i barnets modersmål. Då studien 
visar att det är flera barn i förskolan som inte får språkutveckling på sitt modersmål i 
förskolan skulle det vara intressant med en studie som belyser hur ett samarbete 
mellan hem och förskola kan se ut för att stärka barnets språkutveckling.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

Missivbrev  

Hej!  

Mitt namn är Josefin Lovén. Jag har påbörjat den sjunde och därmed sista terminen på 
förskolärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Under kursen självständigt arbete ingår 
det att skriva ett examensarbete på 15hp. Jag har valt att göra en studie med syftet att 
undersöka hur pedagoger arbetar för att stötta flerspråkiga barn i både modersmål och 
andraspråk. Studiens övergripande fråga är: Hur stimuleras språkutvecklingen av 
flerspråkiga barn i förskolan? 

Jag kommer att göra en intervju, antingen på plats eller via telefon. Intervjun 
beräknas ta ca 30 minuter och kommer spelas in för att därefter transkriberas. När 
transkriberingen är klar kommer ljudfilerna att raderas. Resterande data raderas 
efter att studien är godkänd. Alla filer och övrig information hanteras aktsamt av mig 
samt förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.  
All information kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att inga namn på 
vare sig respondent eller förskola kommer finnas med i arbetet.  
Det färdiga arbetet kommer laddas upp på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Det betyder att du när som helst och utan närmare 
förklaring kan avbryta intervjun.  

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig via mail eller telefon.  

 

Student: Josefin Lovén    Handledare: Linda Jonsson 

mail    mail  

telefonnummer    telefonnummer  
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mailto:linda.jonsson@mdh.se


 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

Grundförutsättningar  

Hur gamla är barnen i din barngrupp?  

Hur många barn är det i gruppen per pedagog?  

Vilket/ vilka språk talas det i barngruppen? Talar någon/några av pedagogerna samma 
språk?  

Intervjufrågor  

Beskriv hur du arbetar med språkutveckling?  

På vilket sätt kan du utveckla barnens modersmål?  

Vilka svårigheter finns inom respektive utveckling av svenska och modersmål?  

Vilket språk anser du ska vara i fokus? Varför?  

Får barnen tillgång till modersmålsstödjare?  

Använder ni riktade aktiviteter för språkutveckling? Genomgående dagligt tänk?  

Har ni skrivna/ oskrivna regler kring användandet av annat språk än svenska (pedagog 
och/eller barn)?  

Hur ser samarbetet med flerspråkiga barns föräldrar ut? Skiljer det sig mot enspråkiga 
barn?  

 


